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Mācību izcilnieku pulciņš aug

Attēlā: Lai arī rīts bija apmācies un lietains, novada skolu mācību izcilniekiem tas sākās priecīgi. Viņi saņēma pašvaldības prēmijas par labiem rezultātiem
pagājušajā mācību gadā. Foto: Kārlis Pots.
Ievērojot tradīcijas, Zinību
dienas rītā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs par sasniegumiem
pagājušajā mācību gadā sveica
novada
solu
sekmīgākos
audzēkņus. Šogad naudas
balvas 75 - 110 eiro apmērā
saņēma 74 mācību izcilnieki.
Cēsu 1. pamatskola: Linda
Biļinska,
Kārlis
Birkavs,
Marta Jēkabsone, Ralfs Priede,
Artūrs Supe, Rēzija Vītola,

Klinta Ziediņa, Daniela Linda
Ješkina, Toms Valters Līnis,
Karlīna Zaksa, Elizabete Ance
Spožuma, Edgars Kristiāns
Prokofjevs, Arta Bērziņa.
Cēsu
2.
pamatskola:
Emīlija Dvinska, Rauls Ulvis
Grimza, Rūdolfs Jāvalds,
Sanija
Pokkere,
Aleksis
Velvelis, Debora Dadzīte,
Agnese Leimane.
Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs:
Hedviga Mieze.

Cēsu Pilsētas vidusskola:
Elizabete Greta Auziņa, Marija
Ņikitina, Aleksa Volkova,
Kristers Kubliņš.
Cēsu Valsts ģimnāzija:
Evelīna Bikiņa, Elza Bleidele,
Kristiāna Capare, Samanta
Tīna Grīnfelde, Rūta Karolīna
Kovaļčuka, Alise Ozola, Santa
Smiltiņa, Katrīna Vildere,
Estere Volfa, Keita Zariņa,
Linda Zārdiņa, Amēlija Čeiča,
Marta Kristiāna Antonova,
Evelīna Abramova, Gabriela

Elizabete Korneta-Movzeša,
Mārtiņš Driba, Kārlis Driba,
Toms Kristiāns Okrašinskis,
Kārlis Bērziņš, Emija Vītola,
Roberts Gūtmanis, Loreta
Kirilova, Kristaps Paipals,
Katrīna Anna Pelša, Dārta
Purmale, Nauris Šodnaks,
Mārtiņš Reinis Trops, Matīss
Zaļaiskalns, Rūta Dāboliņa,
Eduards Jānis Žideļuns, Madara
Vildere, Betija Žideļuna, Kate
Anete Jansone, Lora Ševčuka,
Viktorija Vildiņa.

Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija: Marta
Jansone, Beatrise Baijere,
Hermanis
Arigo
Auzāns,
Adriāna Britāle, Alise Daine,
Ketrina Beroza, Estere Eglīte,
Emīlija Luīze Kuzma, Dārta
Alksnīte, Estere Briede, Līva
Ozola, Nikola Elizabete Špūle,
Katrīna Elizabete Kiršfelde,
Amanda Irbe.

mācību iestādēs. Lai novērstu
drūzmēšanos
no
rītiem,
stundas klašu kolektīviem
sāksies dažādos laikos, tāpat
arī starpbrīži. Arī pusdienām
atvēlēts ilgāks laiks.
Novada skolu pirmo sešu
klašu audzēkņi visas dienas
mācīsies klātienē, vecākajās
klasēs būs arī attālināto mācību
dienas.
Gribu
aicināt
vecākus
būt atbildīgiem, sekot bērnu
veselības
stāvoklim,
un,
ja ir saslimšanas pazīmes,
konsultēties
ar
ģimenes
ārstu un sekot norādēm. Nav
pieļaujama situācija, ka ārsts
noteicis palikt mājās, bet
bērns tomēr apmeklē interešu
izglītības nodarbības vai pat

treniņus sporta skolā.
Šovasar
Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
darbu
sācis
jauns
direktors
Oskars
Kaulēns.
Mākslas
skolā,
kamēr noslēgsies konkursa
rezultātu vērtēšana, direktora
pienākumus
pilda
skolas
pedagogs Vita Vīksna.
Vispārizglītojošās
skolās
audzēkņu skaits pirmajās klasēs
salīdzinājumā ar pagājušo gadu
nedaudz samazinājies. Mazāk
pieteikumu
arī
mācībām
vakara maiņas vidusskolā, bet
tur izglītojamo uzņemšana vēl
turpinās.

Izglītībā pārmaiņu gads
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes
vadītāja
Šis mācību gads sācies ar
priecīgu atkalredzēšanos, jo
stundas atkal notiek klātienē,
un virkni jauninājumu mācību
programmās.
Būtiskākais: 1., 4., 7., 10.
klašu audzēkņi apgūst jauno
mācību standartu, proti –
kompetenču izglītību. Tas
nozīmē, ka skolēni nevis
klausās un iegaumē pedagoga
stāstīto, bet patstāvīgi meklē
risinājumus, domā, kļūdās,
pieņem lēmumus, līdz nonāk
pie atbildes.
Mācību
saturs
sadalīts
septiņās dzīves jomās –

valodas, sociāli pilsoniskās,
kultūrizpratnes, dabas zinātnes,
matemātikas,
tehnoloģijas,
veselības un fiziskās aktivitātes.
Caur kopīgām tēmām, kas
caurvij dažādus priekšmetus,
izglītojamie gada garumā
apgūs procesus, kas notiek
dabā un cilvēku sabiedrībā. Tas
nozīmē, ka ciešāk jāsadarbojas
būs ne vien audzēkņiem, bet
arī pedagogiem, lai katra
stunda palīdzētu labāk atklāt
apgūstamo tēmu.
Datorzinības bērni apgūs
jau no 1. klases; no 7. klases –
mācīsies
programmēšanas
pamatus. Divu svešvalodu
apguve sāksies ātrāk – no 4.
klases. Sākot no 2. klases,
palielināts
sporta
stundu

skaits. Ir izmaiņas programmu
nosaukumos
un
saturā.
Mājturība un tehnoloģijas,
turpmāk būs dizains un
tehnoloģijas. Šogad sāksies
arī jauna priekšmeta, teātra
mākslas, apguve.
Pieļauju,
ka
vecākiem
sākotnēji būs jāpierod pie
jaunās vērtēšanas sistēmas,
jo ierasto atzīmju vietā būs
komplicētāka
vērtējumu
skala. Tā ka šis mācību gads
nes jaunus izaicinājumus,
skolēniem, pedagogiem un arī
vecākiem.
Protams, atsākot mācības
klātienē, primāri ir un būs
epidemioloģiskās
drošības
pasākumi. Tie izstrādāti un
tiek stingri ievēroti visās
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Cēsu skolu lieliskais
magnētisms!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Domāju, šogad mācību
gada sākums bija īpaši gaidīts.
Skolēni, pedagogi un arī
vecāki ir priecīgi par mācībām
klātienē un atkalsatikšanos.
Skolotājiem novēlu enerģiju,
izturību un veselību. Mums
visiem: lai vīrusa izplatība
arī turpmāk būtu kontrolēta,
zema un vairs nevajadzētu
atgriezties pie ārkārtas stāvokļa
ierobežojumiem.
Mācību iestādes ir darbam
gatavas. Kā parasti, vasarā
veikti lielāki un mazāki remonti.
Sākti arī apjomīgāki būvdarbi –
Cēsu Pilsētas vidusskolas
piebūves celtniecība. Zinību
dienā sveicām novada mācību
izcilniekus, tiešām prieks,
ka to skaits gadu no gada
aug. Izglītības kvalitāti un
pieejamību
Cēsīs
novērtē
iedzīvotāji arī citos novados
un pilsētās. Uz dzīvi Cēsīs
pārceļas
jaunas
ģimenes,
pārsvarā no Rīgas, un piesaka
atvases bērnudārzos, skolās.
Galvenā motivācija pārcelties
ir tieši izglītības pieejamība un
kvalitāte mūsu novadā.
Un, ja jau ģimenes pārceļas
un grib dzīvot Cēsīs, tad
mājokļu būvniecības jautājums
ir un būs aktuāls. Par to runājām

ar ekonomikas ministru Jāni
Vitenbergu, kad viņš augustā
viesojās novadā. Runājām
arī par ekonomikas attīstības
tendencēm, iespējam aktivizēt
tūrismu, biznesa inkubatora
Cēsu filiāles darbību. Ministra
atsauksmes par redzēto šeit bija
pozitīvas.
Noslēgts
līgums
par
Kosmosa centra izglītojošo
programmu izstrādi, kas ietver
gan saturu, gan eksponātus.
Iepriekš jau noslēdzām līgumu
par centra projektēšanu un
būvniecību. Tādējādi šī ļoti
nozīmīgā iecere jau drīz iegūs
reālas aprises.
Drīzumā Veselības ministrija izsūtīs informatīvo ziņojumu par slimnīcu līmeņiem
un pakalpojumu groziem, ko

Tikai marta nogalē
pašvaldībām tika dota
iespēja pretendēt uz
kredītresursiem ielu
un ietvju remontam.
Tā ir daļa no kopējās
ekonomikas sildīšanas
programmas, ko īsteno
valsts. Kā jau daudzkārt
esmu uzsvēris, ielu
un ietvju atjaunošana
šogad ir pašvaldības
prioritāte, tāpēc
maksimāli izmantosim
kredītresursus.
tās sniegs. Pēdējās sarunas
ar ministrijas vadību vedina
domāt, ka Cēsu klīnikā
finansējuma apjoms un pakalpojumu grozs būs līdzšinējā
līmenī. Jāpiebilst, ka klīnikā
jau
drīz
paredzēts
sākt
energoefektivitātes
projekta
noslēdzošo kārtu, siltinot un
rekonstruējot centrālo ēku.
Septembrī sadarbībā ar
Amatas, Priekuļu, Līgatnes,
Pārgaujas, Vecpiebalgas un

Demokrātijas stunda
Jaunpiebalgas
pašvaldībām
sāksim apvienošanās projekta
izstrādi. Būs jāvienojas par
funkcijām, pakalpojumu apjomu un pieejamību. Svarīgs
temats – kā veidot jaunā novada
pārvaldi.
Augustā Valsts prezidents
Egils
Levits
Piebalgā
rīkoja diskusiju par kultūrvēsturiskajiem
novadiem.
Saistībā ar novadu reformu
izskanēja bažas par apdzīvoto
vietu vēsturisko identitāti, tās
saglabāšanas iespējām. Skaidrs,
ka, sākot īstenot reformu, būs
daudz nezināmo, taču, saprātīgi
un demokrātiski virzoties
uz priekšu, radīsim iespējas
stiprināt
kultūrvēsturiskās
tradīcijas.
Vasaras otrā pusē Cēsīs
ievērojami pieaugusi ielu un
ietvju remonta darbu intensitāte.
Man nereti vaicā, kāpēc darbi
nav sākti jau pavasarī? Diemžēl
tikai marta nogalē pašvaldībām
tika dota iespēja pretendēt
uz kredītresursiem ielu un
ietvju remontam. Tā ir daļa no
kopējās ekonomikas sildīšanas
programmas, ko īsteno valsts.
Kā jau daudzkārt esmu uzsvēris,
ielu un ietvju atjaunošana
šogad ir pašvaldības prioritāte,
tāpēc maksimāli izmantosim
kredītresursus, kas pieejami
šim mērķim. Tāda iespēja sen
nav bijusi.
Epidemioloģiskā situācija
Eiropā un pasaulē rada bažas
par Covid-19 otro vilni. Tāpēc
aicinu skolās, darba vietās,
veikalos, atpūtas pasākumos
ievērot
piesardzību,
lieki
neriskēt. Tad mēs spēsim
parūpēties par savu un
līdzcilvēku veselību un saglabāt
tik
būtisko
ekonomisko
aktivitāti!

Domes sēdēs augustā
Cēsu novada domes sēdē 6.
augustā izskatīti 16 jautājumi.
Deputāti lēma par nolikuma
“Cēsu novada mākslinieku
gada balva vizuālajā mākslā
”Cēsu Mākslas balva 2020””
apstiprināšanu, naudas balvām
Cēsu
novada
izglītības
iestāžu izglītojamajiem un
pedagogiem,
finansējuma
piešķiršanu ielu, ietvju un
laukuma seguma atjaunošanai.
Domes sēdē izskatīja arī
jautājumu par finansējuma
piešķiršanu Cēsu Bērzaines
pamatskolai-attīstības centram.
Cēsu
novada
domes
sēdē 27. augustā deputāti
izskatīja
29
jautājumus.
Sēdē sprieda par aizliegumu
spēļu zāles atvēršanai Vaļņu

ielā, pašvaldības nekustamo
īpašumu Leona Paegles ielā
un Vītolu ielā,
nodošanu
atsavināšanai
un
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu.
Atsavināšanai
nodots
arī
nekustamais īpašums “Puriņi”
Vaives pagastā.
Deputāti
vienojās
par
finansējuma piešķiršanu Cēsu
novada pašvaldības rīkotajiem
pasākumiem sarunu festivālā
“LAMPA” un pašvaldības
nekustama un kustama īpašuma
nodošanu
pārvaldījumā
un bezatlīdzības lietošanā
sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību “Cēsu Olimpiskais
centrs”.
Sēdē sprieda par novada
pašvaldības dibināto izglītības

iestāžu vadītāju mēnešalgām,
vecāku maksas noteikšanu Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs, izglītības procesu
organizēšanu
2020./2021.
mācību gadā Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs.
Dome pieņēma lēmumu
par pašvaldības budžeta (tā
grozījumu)
izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtības noteikumu
apstiprināšanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Augusts
simboliski
ir
demokrātijas mēnesis Latvijā,
kurā šogad svinējām Baltijas
ceļa 31. gadadienu. Tajā Cēsu
un apkārtnes ļaudīm bija
būtiska nozīme. Šī Baltijas tautu
aktivitāte kļuvusi par iedvesmu
daudzām citām nācijām un
tautām visā pasaulē cīņā par
brīvību un savu zemi, savām
tiesībām un savām idejām.
Latvijas
tautas
pašnoteikšanās vēl vairāk
nostiprinās 1994. gada augustā,
kad PSRS karaspēks tiek izvests
no Latvijas. Pēdējā bijušās
padomju armijas lidmašīna
pameta Latviju 31. augusta
plkst. 18.00.
Brīvība – mēs to tik ļoti
mīlam. Bet reizē arī lamājam.
Mums tā liekas pašsaprotama.
Bet reizē tā šķiet tik trausla.
Mēs sakām – tas ir labākais,
kas ar Latvijas valsti ir noticis.
Tajā pašā laikā – ko tā īsti ir
devusi?! Bieži ir dzirdētas pat
dusmas – kam man tā brīvā
valsts, dzīvojot nabadzībā? Lai
arī mūsu valsts izveidē pārticība
un brīvība ir gājušas roku roku,
kā divas dvīņu māsas, tomēr
katrai ir sava nozīme un jēga. Ja
brīvība valstij ir dvēseles gars,
tad pārticība – miesa. Veselā
miesā vesels gars. Tas ir kā
kalnā kāpt – abas lietas saudzēt
un kopt. Pirmais solis kalnā –
pārticība. Otrais solis kalnā –
brīvība. Trešais – pārticība.
Ceturtais – brīvība u.t.t. Ja
nebūs brīvība, tad būs grūti
sasniegt pārticību. Ja nebūs
pārticība – nebūs arī brīvība.
Viens solis. Otrs solis. Trešais.
Demokrātijas un brīvības
nozīmi vislabāk saprast tad,
kad to pazaudē. Daudzas tautas
un valstis pasaulē ik rītu ceļas
ar sapni un vakarā dodas pie
miera ar tautas lūgšanu par
brīvu valsti. Demokrātijas un
brīvības jautājums augustā
vēl vairāk aktualizējies mūsu

kaimiņvalstī notiekošo procesu
dēļ.
Septembrī Cēsīs notiek
demokrātijas sarunu festivāls
“LAMPA” – šoreiz gan
galvenokārt video režīmā.
Latvija ir tā retā valsts pasaulē,
kur šāds pasākums vispār
iespējams, kur iespējams atklāti
runāt par savas valsts varu un
dažādiem procesiem tajā. Mēs
varam būt ļoti priecīgi, ka pēc
“LAMPAS”
apmeklējuma
mums
nav
jābīstas
no
represijām par pausto viedokli,
vai jāsatraucas zaudēt darbu, jo
paustas drosmīgas domas, kas
ne vienmēr ir patīkamas valsts
vai vietējai varai. Tikai viedokļu
daudzveidībā iespējams veidot
labāku Latviju un labākas Cēsis.
Un daudzveidība ir tā, kas dara
mūs krāšņākus. Ja visas puķu
dobes Cēsīs būtu vienādas?
Un visas dienas vienādas? Ja
visu laiku mēs ēstu vienu un to
pašu ēdienu? Un, ja visi cilvēki
ģērbtos vienādi? Un visiem
būtu vienādas frizūras? Vai
mēs spētu sevi piepildīt?! Un
vai diena būtu piepildīta? Vai
vienveidībā vispār iespējams
prieks? Līdzīgi tas ir ar mums
pašiem un mūsu valsti.
Kā rakstīju ļoti tuvam
draugam augustā, es ticu, ka
dažāda sabiedrība – iekļaujoša,
atvērta, draudzīga un iespēju
pilna ir tā sabiedrība, kas ir
Latvijas pamats.
Septembrī
jauniešiem
sākas skolas gaitas. Būtiska
loma
atvērtas,
tolerantas,
demokrātiskas un domā brīvas
sabiedrības veidošanā ir arī
skolām, kas ir mūsu mazās
brīvības
laboratorijas.
Ne
tikai plikas mācību stundas,
bet arī skolēnu domes un
skolēnu iesaiste skolu lēmumu
pieņemšanā ir tās vietas, kur
demokrātiju, vārda un domu
brīvību iespējams sākt apgūt
un izprast. Demokrātija nav
iemācāma 40 minūtēs. Pat ne
vienā dienā. Mēs to mācāmies
jau 30 gadus. Mācāmies
mainīgām sekmēm. Katru
dienu no jauna.
Priecāsimies katru dienu
par brīvību kā priecājamies
par saulainu dienu. Lai mūsu
jaunajai
paaudzei
brīvība
un demokrātija ir dziļa
nepieciešamība kā putniem
gaiss, lai spētu lidot! Lai
brīvības ideja iet soli solī ar
mūsu ikviena pārticību!

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Ielu un ietvju atjaunošana

Attēlā: Vasaras otrajā pusē Cēsīs sākušies ļoti apjomīgi ielu un ietvju seguma
atjaunošanas darbi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Sākti Vienības laukuma
remontdarbi. To gaitā paredzēts
atjaunot laukuma seguma
virskārtu, kā arī no jauna
izveidot ceļa horizontālos
apzīmējumus.
Remontdarbu laikā satiksmi
laukumā neslēgs, jo darbus
organizēs tā, lai pēc iespējas

mazāk ietekmētu transporta
kustību.
Remontdarbus
Vienības
laukumā paredzēts pabeigt
septembra beigās.
Šogad vēl vairākiem ielu
posmiem sākti vai plānoti
atjaunošanas
darbi.
Ielas
un ietves seguma maiņa

Zvirbuļu ielā, seguma maiņa
Dārzniecības, Ata Kronvalda,
Vaives ielā. Ielas un ietves
seguma maiņa Bērzaines,
Viestura, Raiņa ielās. Kā arī
ielas un ietves seguma maiņa
Vaives
pagasta
Rīdzenes
Nākotnes ielā.

Viestura ielas atjaunošana
2020. gada 12. augustā
tika noslēgta vienošanās starp
Cēsu novada pašvaldību un
CFLA par Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanu, kura
gaitā plānots veikt Viestura un
Satekles ielu posmu (Viestura
iela posmā no Zaķu ielas
kustības pārvada līdz Slimnīcas
ielai) un Satekles ielas
(posmā no Viestura ielas līdz
Bērzaines ielai) atjaunošanu,
lai sekmētu privāto investīciju
palielināšanu Cēsu klīnikas
rajonā.
Viestura un Satekles ielā,
saglabājot esošos ielas un
ietves parametrus, paredzēta
ielas
braucamās
daļas
asfaltbetona segas atjaunošana,
reciklējot esošo asfaltbetona
segumu un izbūvējot divas
jaunas asfaltbetona kārtas.
Paredzēts atjaunot arī ielas
apmales un esošās ietves,

kā arī plānā ir aku, gūliju
sakārtošana un horizontālā
marķējuma uzklāšana. Posmā
gar Beverīnas 12 (ielas kreisajā
pusē) un posmā no Glūdas
ielas līdz Slimnīcas ielai (abās
ielas pusēs) paredzēts saglabāt
esošās ielas apmales un ietvi.
Ielu atjaunošanas remontdarbi
jau sākti, un tos plānots pabeigt
jau šajā septembrī. Būvdarbus
veic sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Imberteh”.
Projekts “Uzņēmējdarbības
attīstību
veicinošas
vides
attīstība
Viestura
ielā”
(projekta Nr.3.3.1.0/20/I/014)
tiek īstenots ar Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
atbalstu
3.3.1.
specifiskā

atbalsta mērķa “Palielināt
privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības
attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās
noteiktajai
teritoriju
ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Projekta kopējās izmaksas –
EUR 171 522.21, no kuriem
ERAF finansējums ir EUR
28 434.62, valsts budžeta
dotācija – EUR 1 254.47 un
pašvaldību finansējums – EUR
141 833.12 apjomā. Projektu
plānots īstenot līdz 2021. gada
1. janvārim.

Ekonomikas ministra
vizīte
Augustā Cēsis apmeklēja
ekonomikas ministrs Jānis
Vitenbergs. Vizītes laikā viņš
daudzināja cēsnieku paveikto,
attīstot investīcijām pievilcīgu
vidi, pilsētas infrastruktūru,
mājokļu pieejamību un tēlu,
kas veicina jaunu biznesu un
ģimeņu pārcelšanos no lielajām
pilsētām.
Ministrs ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu pārrunāja reģiona
īstermiņa
un
ilgtermiņa
mērķus un atbalstu esošajiem,
jaunajiem
un
topošajiem
uzņēmumiem,
kā
arī
pārsprieda nākamgad gaidāmo
administratīvi
teritoriālo
reformu un tās ietekmi uz
topošā apvienotā Cēsu novada
attīstību ar Amatas, Līgatnes,
Jaunpiebalgas,
Pārgaujas,
Priekuļu un Vecpiebalgas
pašvaldību vadītājiem.
J.
Vitenbergs
viesojās
radošo industriju un kopstrādes
centrā “SKOLA6”, tikās ar

Cēsu
novada
uzņēmumu
pārstāvjiem,
kā
arī
apmeklēja datu tehnoloģiju
uzņēmuma “Squalio” datu
laboratoriju,
topošo
AS
“Siguldas
būvmeistars”
īres
daudzdzīvokļu
māju
rajona būvlaukumu Saules
ielā, lielāko alus ražotāju
Latvijā “Cēsu alus” un Vides
risinājumu institūtu.
Cēsu uzņēmēji, tiekoties
ar
ministrijas
delegāciju,
kā
valstiski
risināmus
jautājumus minēja OIK radītos
apgrūtinājumus ražojošajiem
uzņēmējiem, ēnu ekonomikas
īpatsvaru
apkalpojošajā
sfērā, kas ļoti kropļo biznesu,
darbaspēka pieejamību un
sociālo aizsardzību. Tāpat tika
akcentēta nepieciešamība pēc
valsts garantiju atbalsta tiem
uzņēmējiem, kas risina mājokļu
pieejamības jautājumu ārpus
Rīgas un Pierīgas teritorijām.

Ielu atjaunošana
rūpnieciskajā
rajonā
Visu
vasaru
notiek
ievērojami būvdarbi Cēsu
pilsētas rūpnieciskās teritorijas
ielās - Robežu ielā, Rūpniecības
ielā no Robežu ielas līdz Palmu
ielai, Eduarda Veidenbauma
ielā, posmā no Baltās ielas
līdz Robežu ielai, kā arī Ata
Kronvalda ielā, posmā no Jāņa
Poruka ielas līdz Valmieras
ielai. Projekta “Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsīs,
II kārta” laikā izbūvēta jauna
iela – Baltā iela –, kas šķērso
bijušos Robežu ielas 4 un
Robežu ielas 4a īpašumus.
Ielu atjaunošanas darbi
ietver inženiertīklu (ūdensvada
un sadzīves kanalizācijas
trasējuma,
lietus
ūdens
kanalizācijas
sistēmas,
apgaismojuma) atjaunošanu.
Vairākos
posmos
veikta
elektrotīklu pārbūve un ierīkota
sakaru sistēma. Ielām pilnībā
atjaunos ielas asfaltbetona
klājumu. Šobrīd apakšzemes

komunikāciju izbūve tuvojas
noslēgumam, tiek izbūvētas
ielu apmales. Dažos posmos
jau ieklāta jauna asfalta sega.
Būvdarbus plānot pabeigt līdz
šī gada beigām.
Būvdarbus
Robežu,
Rūpniecības,
Eduarda
Veidenbauma ielā un Baltajā
ielā veic A/S “8CBR “. Ata
Kronvalda ielā būvdarbus
veic SIA ”Limbažu ceļi”.
Būvuzraudzību
veic
SIA
“Jurēvičs un partneri”.
Ielu atjaunošana un Baltās
ielas izbūve būs liels ieguvums
Cēsu
uzņēmējdarbības
attīstībai, jo pašvaldība plāno
iznomāt 13 Baltās ielas zemes
gabalus jaunai industriālajai
apbūvei. Līdz zemes gabalu
robežai
būs
pieejama
elektrība, gāze, ūdensvads
un kanalizācija, kā arī ielas
apgaismojums un optiskais
tīkls .

Kultūras projektu konkursa rezultāti
Noslēdzies 2020. gada otrais
Cēsu novada kultūras projektu
konkurss, kurā tika saņemti 14
projektu pieteikumi, no kuriem
atbalstīti
astoņi
projekti.
Pēc Cēsu novada kultūras
projektu vērtēšanas komisijas
izvērtējuma augstāko punktu
skaitu un finansējumu saņēmuši
šādi projekti:
• Ekspozīcija “Sirdsapziņas

ugunskurs” – kultūrizglītojoša
ekskursija valsts svētku nedēļā:
“Cēsnieku valstsgriba 19401950”;
• Ruckas mākslas fonds –
prasmes
21.
gadsimtam:
attēlpratības darbnīca
• Amatas novada Sprīdīšu
draugu biedrība - grāmata
“Drosme darīt”;
•
Kultūras
biedrība

“Harmonija” – Cēsis gadsimtu
mijā / 1877.-1914./ grāmatas
izdošana (papildizdevums);
• Biedrība “Tapums” viesizrāde
“Willa”
teātra
izrādei “Putn ilgs”;
• Biedrība “Tapums” - izrāde
“Zem ūdens”;
• Biedrība Lauku sieviešu
atbalsta grupa "Vaive" – Lini
senatnē un mūsdienās;

• Nodibinājums Draudzīgā
Aicinājuma fonds – Draudzīgā
Aicinājuma
svētki
Cēsīs,
vēsturiskās idejas turpinājums
šodienā.
Šī gada otrā konkursa
prioritātes, par ko varēja
saņemt papildus punktus,
bija projektu idejas, kuru
īstenošana iespējama apstākļos,
ja
noteiktie
ierobežojumi

kultūras pasākumu norisē tiek
saglabāti (piemēram, kultūra
digitālajā vidē, jaunas kultūras
pasākumu norises formas)
un projekti, kuru īstenošanā
paredzēts iesaistīt Cēsu novada
māksliniekus
un
radošās
organizācijas.
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IZGLĪTĪBA

Sveic pieredzes bagātos skolotājus
Tradicionālajā
pieredzes
bagātāko
Cēsu
novada
izglītības iestāžu pedagogu
sveikšanā
šogad
godināti
18 skolotāji, kuri arodā
nostrādājuši 35, 40, 45 un 50
mūža gadus.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs Cēsu Izstāžu namā
rīkoja ikgadējo pieņemšanu
pieredzes bagātākajiem skolu
un bērnudārzu pedagogiem.
Viņš akcentēja pārmaiņas,
ko izglītības sistēmā ienesusi
vispasaules pandēmija, taču
vienlaikus pauda gandarījumu
par iespēju tikties klātienē, lai
pateiktu paldies, kā arī uzsvēra arī audzēkņi ir noilgojušies pēc
saviem pasniedzējiem - tāpēc
novēlēja, lai mācību process
pēc iespējas ātrāk atgriežas
normālajās sliedēs.
Par ceremonijas muzikālo
noformējumu
parūpējās
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas mūzikas pedagogu
trio: Lelde Krastiņa, klavieres,
Elita Ezermale, flauta, Ilze
Petrovska, čells.
Par mūža ieguldījumu darbā
tika sveikti: Gunta Jansone,
Līvu pirmsskolas izglītības
iestādes
skolotāja,
Aīda
Akmentiņa, Līvu pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāja,
Daira
Cīrule,
Rāmuļu
pamatskolas vēstures skolotāja,
Lauma Daugiša, Cēsu pilsētas
3.
pirmsskolas
izglītības
iestādes
skolotāja,
Olga
Kosolapova, Cēsu Pilsētas
vidusskolas metodiķe, sociālo
zinību, veselības mācības,

Attēlā: Dažas dienas pirms jaunā mācību gada sākuma svinīgā ceremonijā Cēsu Izstāžu namā novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pateicās pieredzes bagātajiem pedagogiem par viņu ieguldījumu jaunās paaudzes
audzināšanā. Foto: Kārlis Pots.
ekonomikas
skolotāja,
Osvalds Simanovičs, Cēsu
Pilsētas vidusskolas direktores
vietnieks, fizikas skolotājs,
Lidija Lisovska, Cēsu Pilsētas
vidusskolas
matemātikas
skolotāja, Vineta Stīpniece,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
direktores vietniece, Māra
Baginska, Cēsu Bērzaines
pamatskolas-attīstības centra
mūzikas skolotāja, Edvīns
Logins, Cēsu 1. pamatskolas
mūzikas,
instrumentspēles

skolotājs, Dace Pētersone,
Cēsu 1. pamatskolas latviešu
valodas, literatūras skolotāja,
Elvīra Bērziņa, Cēsu Pilsētas
vidusskolas
sākumskolas
skolotāja, latviešu valodas
un
literatūras
skolotāja,
Līga Ciemiņa, Cēsu Pilsētas
vidusskolas
direktores
vietniece,
sociālo
zinību
skolotāja, Ludmila Mihailova,
Cēsu 1. pamatskolas mūzikas,
instrumentspēles
skolotāja,
Lauma Abramsone,
Cēsu

Valsts
ģimnāzijas
debašu
pulciņa pedagoģe.
Ar īpašām ovācijām par 50
pasniedzēja arodā aizvadītiem
gadiem tika sveikta Cēsu 2.
vakara maiņu vidusskolas
vēstures skolotāja Mairita
Stepka, kuru skolas kolēģi
saucot
par
“staigājošo
Vikipēdiju, kura ir aktīva gan
darbā, gan arodbiedrībā, gan
kordziedāšanā”.
Īpašas
pateicības
par
atbalstu izglītības darbiniekiem

Pilnveido
mācību vidi

Iemūrēta kapsula ar vēstījumu

Ar
nelielu
svinīgu
ceremoniju augusta izskaņā
Cēsu Pilsētas vidusskolas
topošās piebūves pamatos
tika iemūrēta kapsula ar
vēstījumiem
nākamajām
paaudzēm.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs kapsulā ievietoja
novēlējumu ēkai un tās
iemītniekiem stiprināt bagātās
Cēsu izglītības tradīcijas un
“Cēsu Vēstu” un “Druvas”
jaunāko numuru elektroniskās
versijas. Savukārt vidusskolas
direktore Aija Sīmane kapsulā
ievietoja vēstījumu par skolas
vēsturi un grafisku tās veidola
attēlojumu.
Arī būvdarbu veicēja – SIA
“Wolf System” – vadītājam
Jurim Kozlovskim šis esot
īpašs objekts, jo šajā skolā viņa
ģimene mācījusies vairākās
paaudzēs. Viņš arī sagādāja
zīmīgo kapsulu – lādiņa čaulu
no Pirmā pasaules kara, kas
tika rūpīgi aizmetināta, lai
vēstījumi par mūsdienām
varētu saglabāties nākamo
gadsimtu interesentiem.

Attēlā: Cēsu Pilsētas vidusskolas direktore Aija Sīmane kapsulā ievietoja vēstījumu par
skolas vēsturi. Foto: Kārlis Pots.
Cēsu novada pašvaldība
jūnija
izskaņā
noslēdza
būvdarbu līgumu ar SIA
“Wolf System” par Cēsu
Pilsētas vidusskolas piebūves
būvdarbiem.
Piebūvē paredzēts izbūvēt
trīs transformējamas telpas,
ko būs iespējams pārveidot
vienotā auditorijā vai izmantot

kā atsevišķas klases, kas būs
jo īpaši būtiski, realizējot
kompetencēs balstītu izglītības
modeli.

pašvaldības darbā saņēma
Cēsu
novada
pašvaldības
Administrācijas biroja vadītāja
Irita Ozola un administrācijas
padomniece
juridiskajos
jautājumos Sigita Zvirbule.
Savukārt īpašus Izglītības
ministrijas
goda
rakstus
saņēma Cēsu pilsētas 5.
pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Liene Kazaka un
Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja
Māra Virskule.

Projekta summa ir 1 484
132, 61 eiro, piebūvi jānodod
līdz nākamā mācību gada
beigām 2021. gada maijā.

Kamēr skolēni atpūtās un
nostiprināja savu imūnsistēmu,
aktīvi vadot vasaras brīvlaiku,
būvnieki un projektētāji kārtīgi
strādāja, gādājot par mācību
vides
uzlabošanu
novada
izglītības iestādēs.
Lielākais projekts ir Cēsu
Pilsētas vidusskolas piebūve,
kurā būs dabas zinību klases un
arī auditorija ar skatuvi teātra
mākslas apgūšanai.
Cēsu 2. pamatskolā plānota telpu ergonomikas un
klimata uzlabošana, izbūvējot
ventilācijas
sistēmu
un
iegādājoties
jaunu
klašu
aprīkojumu. Bet skolas foajē
būs atvērtā bibliotēka.
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
atjauno sporta zāli, bet
nākamajā gadā plānots sākt
reģionālā metodiskā centra
jaunbūvi skolas teritorijā.
Telpu remonta un apkārtnes
labiekārtošanas darbi veikti
arī Līvu pirmsskolas izglītības
iestādē, 3. bērnudārzā un
Rāmuļu pamatskolā.
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CĒSNIEKI VAR!
Pēc dīkstāves – darbīga vasara Pateicības
dievkalpojums
Augustā apritēja divi gadi,
kopš Rīgas ielā atvērta itāļu
virtuves kafejnīca “Bekko”.
Tas ir ģimenes uzņēmums,
ko, pārceļoties no Itālijas uz
Latviju, izveidoja cēsniece
Baiba Bārda ar vīru Maksi
Mazzola.
Šis
gads
viesmīlības
nozarē
strādājošajiem
ir
pārbaudījumiem
bagāts.
Ārkārtas
situācijas
laikā
divus mēnešus “Bekko” bija
slēgts. Taču, kā atzīst Baiba,
pārsteidzoši,
bet
vasarā
apmeklētāju bijis pat vairāk
nekā
iepriekšējos
gados.
Pamatā nākot Latvijas tūristi
arī igauņi, vācieši, poļi, tāpēc
vasara bijusi ļoti darbīga.
“Bekko”
apmeklētājus
piesaista ar autentisku itāļu
virtuvi
un
demokrātisku,
mājīgu atmosfēru. Ēdienus
gatavo
Maksis,
virtuvē
viņš esot neaizvietojams.
Gluži labprāt itāļu virtuves
smalkumus viņš ierādītu vēl
kādam pavāram, lai būtu
iespēja tikt arī pie brīvdienām.
Taču gana ieinteresētu mācekli
pagaidām neesot izdevies
atrast.
Situācijai
uzlabojoties,
kafejnīcas saimnieki atsāka
tiešās Itālijas sieru, gaļas,

baznīcas
atjaunošanai

Attēlā: “Bekko” saimnieki Baiba Bārda un Maksis Mazzola var smaidīt, apmeklētāju viņu
omuligājā krodziņā šovsar nav trūcis. Foto: Aivars Akmentiņš
vīna, olīveļļas piegādes. Šiem
produktiem esot stabils pircēju
pulciņš.
“Bekko” jau kopš atvēršanas,
apmeklētājiem piedāvā tikai
pašu
gatavotus,
svaigus
ēdienus. Kā novērojusi Baiba,
ir pastāvīgie apmeklētāji, kuru

gaume saimniekiem jau zināma.
Taču pa laikam jāizdomā un
jāpiedāvā kas jauns, cilvēkus
tas piesaista. Šovasar cieņā
ir Makša gatavotās picas.
Cits jaunums, pašu gatavots
saldējums – dželato, izpelnījies
mazo cēsnieku atzinību. “Ja

redzu, ka dažas stundas pēc
mūsu kafejnīcas apmeklējuma,
bērns ir atkal atvedis vecākus
pie mums, skaidrs, dželato
izdevies”, smaida Baiba.

Augusta nogalē ar pateicības
svētku
dievkalpojumu
noslēdzās Svētā Jāņa baznīcas
restaurācijas projekts.
Tā gaitā divos gados
nomainīts baznīcas jumta
segums, atjaunota fasāde un
logu konstrukcijas, sakoptas
esošās vitrāžas un izgatavotas
sešas jaunas vitrāžas, restaurēts
torņa smailes krusts, lode un
vēsturiskais saules pulkstenis,
kā arī labiekārtots skvērs līdzās
baznīcai. Vienlaikus ar ēkas
atjaunošanas darbiem projekta
gaitā tornī no jauna izveidots
vēsturiskais zvana ceļš.
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda finansējums
baznīcas restaurācijai ir 1 378
285 eiro. Projektu līdzfinansē
Cēsu novada pašvaldība un
Sv. Jāņa lauku evaņģēliski
luteriskā draudze, tā kopējās
izmaksas ir 1 726 850 eiro.

Jāizdomā, kā varēt!
Uzņēmums
“Wolf
System” darbību Latvijā un
Cēsīs sāka 2006. gadā divu
cilvēku
sastāvā.
Sākumā
piegādāja
un
piedāvāja
būvniekiem “Wolf system”
mātes
uzņēmuma
Vācijā
ražotas metāla konstrukcijas.
Vairumā gadījumu pasūtītāji
Latvijā gribēja saņemt ne vien
konstrukcijas, bet gatavu ēku,
inženierbūvi. Bija jāveido sava
celtnieku komanda.
Būvniecības
sezonā
uzņēmumā tagad strādā 54
darbinieki. Pamata darbības
virziens ir lauksaimniecības
un rūpniecības ēkas, monolītā
dzelzsbetona
tvertnes,
sarežģītu
betona
pamatu
izbūve. Taču pēdējos gados
celtniecības objektu spektrs
dažādojies. Piemēram, šovasar
“Wolf System” sāka Cēsu
Pilsētas vidusskolas (CPV)
piebūves celtniecību.
“Mazā tirgu, kāds ir
Latvijā, specializējoties tikai
vienā virzienā, mainoties
situācijai, kādā brīdī vari
palikt bez pasūtījumiem,”
skaidro uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Juris Kozlovskis.
Un turpina: “Kad bija biogāzes
staciju būvniecības bums,
pasūtījumi nāca viens pēc otra,
nespējām visus pildīt. Tagad
situācija kardināli mainījusies,

Attēlā: Uzņēmuma “Wolf System” valdes priekšsēdētājs Juris Kozlovskis atzīst, ka pavasaris viesa korekcijas, taču darbi objektos neapstājās ne brīdi. Foto: Aivars Akmentiņš
gadā labi ja izbūvējam vienu,
divas dzelzsbetona tvertnes
biogāzei.”
Šis gads uzņēmuma darbībā
ir viesis korekcijas, īpaši
starptautiskajā sadarbībā, taču
darbība projektos ne brīdi nav
apstājusies. Galvenā Covid-19
krīzes
mācība:
sekmīgai
darbībai
strauji
mainīgos
apstākļos nepieciešama finanšu

stabilitāte, uzkrājumi. Tad ir
manevra iespējas, var laikus
operatīvi iepirkt materiālus un
turpināt būvniecību arī tad, ja
ārvalstu ražotāju piegādes ir
ļoti ierobežotas. “Uzņēmumam
gluži
kā
mājsaimniecībai
nepieciešami uzkrājumi divu,
trīs mēnešu kopējo izdevumu
apmērā, tad var justies stabili,”
atzīst J. Kozlovskis.

“Wolf System” speciālisti
jau otro sezonu īsteno apjomīgu
projektu Francijā, kur būvē
lielizmēra
lauksaimniecības
tvertnes.
Šajā
valstī
epidemioloģiskā
situācija
nav tik stabila, kā Latvijā, un,
Cēsu amatniekiem atbraucot
mājās atpūsties, dienas jāvada
pašizolācijā. Šādas nianses
apgrūtina darbu plānošanu,

taču drošība ir svarīga.
Cēsīs šovasar īsteno virkni
nopietnu būvniecības projektu,
kas
veicina
ekonomiskās
aktivitātes
atgriešanos
pirmskrīzes līmenī. Kā uzsver
Juris Kozlovskis: “Pašvaldības
speciālistu
aktivitāte
un
kompetence, lielā mērā nosaka
to, kāda ir nodarbinātība un
biznesa vide novadā. To, ka
Cēsīs aktivitāte aug, varu katru
rītu vērot, ejot uz darbu.
Mums
ir
starptautisku
projektu
pieredze.
Esam
strādājuši Anglijā, Vācijā,
Zviedrijā, Polijā, Francijā.
Tomēr saprotams, ka vislabāk
vīriem patīk strādāt Cēsīs.
Jā, komandējumos var vairāk
nopelnīt, taču mājas, ģimenes,
tomēr ir augstākas vērtības.
CPV
piebūve
ir
apjomīgākais no objektiem,
ko esam būvējuši Cēsīs, un
kvalitātes latiņu esam uzlikuši
augstu.
Mūsu
plānošanas
sanāksmēs nekad nedzirdēsiet
frāzi – mēs nevarējām. Jo
tad es uzreiz vaicāju – kam
mēs varam nosūtīt rēķinu par
to, ko nevarējām? Ja esam
apņēmušies, tad risinājums
jārod jebkurā situācijā!”
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DAŽĀDI
Pašdarbības kolektīvi uzņem jaunus
dalībniekus!
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” amatiermākslas kolektīvi sāk jauno sezonu un gaida jaunus
dalībniekus! Aicinām iepazīties ar koletīvu uzņemšanas mēģinājumu laikiem! Savukārt, informācija
par sezonas ikmēneša mēģinājumiem sekos vēlāk.

Pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem
Vidzemes
plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas
(DI)
projekta
“Vidzeme
iekļauj” gaitā bērnam ar
funkcionāliem traucējumiem,
kuram noteikta invaliditāte
un sagatavots individuālais
atbalsta plāns, ir iespēja
saņemt individuālajā atbalsta
plānā norādītos pakalpojumus
līdz 100 pakalpojuma reizēm
bērna pilnvērtīgas attīstības un
dzīves kvalitātes veicināšanai
pie vecāku izvēlēta speciālista.
Gadījumā, ja vecākam nav
zināms speciālists, pie kura
bērnam saņemt nepieciešamo
pakalpojumu, tad pašvaldības
sociālais
dienests
sniedz
konsultatīvo
atbalstu,
piedāvājot
pieejamākos
speciālistus, kuri reģistrēti
sociālo
pakalpojumu

sniedzēju, ārstniecības iestāžu,
ārstniecības personu reģistros
vai psihologu reģistrā.
Projektā
atbalstu
iespējams saņemt arī bērna ar
funkcionāliem traucējumiem
vecākam vai audžuvecākam,
kura
bērnam
sagatavots
individuālais atbalsta plāns.
Vecākiem pieejamais atbalsts
ir psihologa, rehabilitologa,
fizioterapeita
konsultācijas
vai izglītojošas atbalsta grupu
nodarbības. Pakalpojumus var
saņemt viens vai abi bērna
vecāki, kopā nepārsniedzot 20
pakalpojuma reizes par katru
ģimenē esošo bērnu, kuram
noteikta invaliditāte.
Bērniem, kuriem izsniegts
Veselības
un
darbspēju
ekspertīzes
ārstu
Valsts
komisijas atzinums par īpašās

kopšanas nepieciešamību ir
pieejams sociālās aprūpes
pakalpojums. Lai saņemtu
pakalpojumu vecākam jāvēršas
savas pašvaldības sociālajā
dienestā
ar
iesniegumu.
Sociālās aprūpes pakalpojumu
iespējams saņemt arī tiem
bērniem, kuriem nav sagatavots
individuālais atbalsta plāns
projekta “Vidzeme iekļauj”
gaitā. Vienlaikus jāņem vērā,
ka bērnam ir jābūt deklarētam
pašvaldībā, kuras piedalās DI
projektā.
DI projekta gaitā plānots
apmaksāt arī “atelpas brīža”
pakalpojumu un dienas aprūpes
centra pakalpojumus, tomēr
šo pakalpojumu pieejamība
projekta ietvaros ir ierobežota,
jo
trūkst
pakalpojumu
sniedzēju.

Māju norāžu atjaunošana Vaives
pagastā
Aicinām Vaives pagasta
iedzīvotājus
līdz
30.
septembrim informēt par tām
māju norāžu zīmēm, kuras
nepieciešams atjaunot vai
uzstādīt Vaives pagastā.
Pamanāmas un gaumīgas
māju norāžu zīmes veido
pievilcīgu pagasta kopskatu un
atvieglo viesiem orientēšanos
mūsu lauku ceļos.
Informāciju lūgums nosūtīt
pagasta
pārvaldes
vadītājai
Evijai Atvarai
e-pastā evija.atvara@cesis.lv
vai pa tālr. 26687719.

“kopCēsis” spīdēs
koncertzālē
Vēl līdz 5. septembrim
norisināsies sarunu festivāls
“LAMPA”, izceļot virstēmu
"kopā".
Festivāls
šogad
galvenokārt
būs
skatāms
virtuālajā vidē, taču festivālu
būs iespējams piedzīvot arī
klātienē – tostarp Cēsu novada
pašvaldības pasākumus, kas
notiek zem vienota nosaukuma
“kopCēsis”. To mājvieta būs
koncertzāles “Cēsis” kino zāle,
bet 4. septembrī – lielā zāle.
Uz “kopCēsis” skatuves
kāps vairāk nekā 60 dažādu
jomu speciālisti, lai runātu
par vides, valsts pārvaldes,
veselības,
kultūras,
ekonomikas,
kosmosa,
izglītības un citām tēmām.
Sestdien, 5. septembrī, plkst.
10.30 notiks “Repair Café
Riga” tiešsaistes darbnīca “Kā
salabot lampu”, plkst. 13.30
iedvesmojošas
personības
dalīsies savos stāstos par
pašrealizēšanos un sava talanta
izkopšanu.
“kopCēsis”
programmu

noslēgsim ar stundas garu
stāstu par skatuves prasmju
pielietojumu ikdienas dzīvē un
panākumu gūšanā.
Visas
diskusijas
būs
iespējams
vērot
tiešraidē
festivalslampa.lv, kā arī Cēsu
novada pašvaldības mājas
lapā un sociālo tīklu kontos.
Skatītājiem būs iespējams
iesaistīties sarunā, uzdodot
jautājumus, un izteikt viedokli
par dzirdēto platformā “Slido”.
Apmeklētājus
lūdzam
ievērot:
•
Pirms
apmeklējuma
aicinām lejupielādēt mobilo
lietotni “ApturiCovid”, lai
rūpētos par savu un apkārtējo
veselību.
• Ieņemt vietas zālē
izretināti, kopā vairāk par
diviem sēžot vienīgi vienas
mājsaimniecības locekļiem.
•
Aizliegts
apmeklēt
pasākumu, ja jums ir elpceļu
infekcijas slimības pazīmes vai
noteikta pašizolācija.

16.07.2020. Saistošie noteikumi Nr. 21
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013.
gada 18. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.
18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11, 20.
punkts) šādus grozījumus:
1.1.
Papildināt ar 13.2.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.2.11. Cēsu Bērzaines
pamatskola – attīstības centrs’’;
1.2. Papildināt ar 14.1
punktu šādā redakcijā:
“14.1
Cēsu
novada
pašvaldības Vēlēšanu komisija
kā
pastāvīga
pašvaldības
iestāde darbojas atbilstoši
Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likumam.’’;
1.3. Svītrot 15.4. apakšpunktu;
1.4. Izteikt 15.1 punkta
trešo teikumu šādā redakcijā:
“Nolikuma
15.3.
apakšpunktā minētā iestāde
ir
domes
priekšsēdētāja
pārraudzībā.’’;
1.5. Svītrot saistošo noteikumu 22.19. apakšpunktu;
1.6. Izteikt
34.5.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.5.
nepieciešamības

gadījumā rīkojas ar finanšu
līdzekļiem
līdz
3000
EUR apmērā no budžetā
nesadalītajiem līdzekļiem, par
to nākamajā sēdē informējot
Domi ’’;
1.7. Papildināt ar 120.1
punktu šādā redakcijā:
“120.1
Cēsu
novada
pašvaldības sniegto e-pakalpojumu var pieprasīt un saņemt
persona,
kuras
identitāti
iespējams pārbaudīt, izmantojot
elektroniskās
identifikācijas
līdzekli.
Cēsu
novada
pašvaldības e-pakalpojumam
piemērojamo
personas
elektroniskās
identifikācijas
līdzekli nosaka iestāde, kura
ir
attiecīgā
pakalpojuma
turētājs.
Informāciju
par
e-pakalpojumam
nepieciešamo elektroniskās identifikācijas
līdzekli
publicē
pašvaldības mājas lapā sadaļā
“Pakalpojumi’’.”
2. Saistošo noteikumu 1.1.
apakšpunkts stājas spēkā 2020.
gada 1. septembrī.
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PASĀKUMI, VAIVE



Pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi
02.09. - 05.09.
LAMPA 2020
www.festivalslampa.lv
05.09. plkst. 12.00
CATA kultūras namā
Liepājas Leļļu teātra izrāde
bērniem “Uci-puci meklē
mājas”
19.09. plkst.11.00
Vaives Tautas namā
Rudens ražas svētki Cēsu
novadā
19.09. plkst. 07.00
Gaujas pārgājiens ar
“Gjensidige”
26.09. plkst.15.00
CATA kultūras namā
Izrāde “Sieviete kā konfekte”

Izstādes
16.05. - 30.09.
Cēsu pilsmuižas komplekss
Izstāde “Multimediāls Cēsu
Pils stāsts”

29.05. - 20.09.
Cēsu Pilsmuižas klēts
Multimediju izstāde
“Simbolisms”
30.05. - 31.12.
Cēsu Jaunā pils
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja 95 gadu jubilejas
izstāde “Laika liecinieki”
03.07. - 11.09.
Pasaules Latviešu mākslas
centrs
Rolanda Kaņepa darbu
izstāde “Tēlu karuselis”
24.07. - 06.09.
Cēsu Izstāžu nams
Arta Butes izstāde
“ArtIsCool”
Ivara Miķelsona izstāde
“Uzkāp tur, nezin kur..”
07.08. - 27.09.
Zinātnes un mākslas centrā
“Brūzis”, Lenču iela 11
JCE Biennāles “Eiropas
jaunrade” 2019 - 2021
laikmetīgās mākslas izstāde
“STOP MAKING SENSE”

Sports
04.09. plkst.17.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā U13 zēniem,
Cēsis – Balvi
04.09. plkst.20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3.līga, FK Cēsis FK Pļaviņas
05.09. plkst.11.00
Cēsu OC slēpošanas
biatlona centrā
Vasaras biatlons

un

05.09. plkst.11.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā sievietēm 1.līga,
Cēsis/ FK Priekuļi- FK Jelgava
06.09. plkst. 9.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu rollersprints 2020
11.09. plkst. 15.00
Piebalgas ielā 18
LAT - EST basketbola līga

12.09. plkst. 10.00
Piebalgas ielā 18
LAT - EST basketbola līga
13.09. plkst. 10.00
Piebalgas ielā 18
LAT - EST basketbola līga
18.09. plkst. 17.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā U13 zēniem,
Cēsis - Madona
18.09. plkst. 20.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā 3.līga, FK Cēsis FC Gauja
19.09. plkst. 16.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2. līga,
FK Priekuļi/ Cēsis - Preiļu
BJSS
20.09. plkst. 17.00
Piebalgas ielā 18
LČ
florbolā
vīriešiem,
Lekrings - Rockets

24.09. plkst. 20.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas Kausa izcīņas spēle
basketbolā vīriešiem
25.09. plkst. 20.30
Piebalgas ielā 18
LČ
florbolā
vīriešiem,
Lekrings - Valmiera
26.09. plkst. 10.00
Piebalgas ielā 18, Pūces ielā
2a, Gaujas ielā 45
Cēsu
Kauss
volejbolā
jauniešiem
26.09. plkst. 13.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā sievietēm 1.līga,
Cēsis/ FK Priekuļi - FK Iecava
27.09. plkst. 9.30-14.00
Cēsu pilsētas stadionā
LFF Vidzemes jaunatnes
čempionāts futbolā

Iespēja apgūt amatu
prasmes
Vaives
Amatu
māja
piedalās projektā “Satiec savu
meistaru”, kas 5. septembrī
norisināsies
“Kaķukrogā”.
Interesenti bez maksas varēs
iemēģināt roku piecu meistaru
piedāvātajos amatu darbos.
Protams, varēs arī iepazīties
ar meistariem un uzzināt par
amatiem, ko viņi demonstrēs.
Šī pasākuma būtība –
vēstīt plašākai sabiedrībai par
cilvēku, par viņa zināšanām
un prasmēm, kas saglabātas
un pārmantotas no paaudzes
paaudzē.
Plkst. 10.00-14.00 Vaives

Amatu mājā gaidīs ikvienu
interesentu, kurš vēlas gūt
iemaņas kādās amatu prasmēs.
Šogad Vaives Amatu mājā pieci
meistari iepazīstinās ar saviem
amatiem – dubultais adījums,
mezglošana,
tamborēšana
(rūtiņu un ziedu motīvi), koka
karošu grebšana un pērļošana.
Tāpat interesenti aicināti
doties apskatīt Vaives Amatu
mājas meistaru izstādi, kurā
izvietoti pašu rokām darinātie
darbi, kā arī instrumentus un
ierīces, ar kurām šie darbi tiek
radīti Vaives amatu mājā.
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MĀKSLA, TŪRISMS
Sākta Kosmosa centra izveide
Augustā parakstīts līgums
par Norvēģijas grantu projekta
“Inovācijas centra izveidošana
Cēsīs” īstenošanu Kosmosa
izziņas
centra
izveidei
skolēniem, skolotājiem un
pirmskolas vecuma bērniem
ar vecākiem, kā arī sabiedrībai
kopumā, lai radītu interaktīvu
un atraktīvu vidi dabas zinātņu
un tehnoloģiju tēmas (STEM)
izzināšanai.
Parakstītā projekta mērķis
ir izveidot Kosmosa izziņas
centra izglītības programmu.
Savukārt, lai īstenotu centra
būvniecību, pašvaldība marta
sākumā noslēdza līgumu ar
pilnsabiedrību “RERE BMV”
par Kosmosa centra ēkas
projektēšanu un celtniecību
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. Ēkas
celtniecību īstenos ar Latvijas
valsts budžeta programmas
Emisiju
kvotu
izsoles
instrumenta finansējumu.
Projekta ieviešanas vadītājs
Pauls Irbins pateicās visiem
partneriem
par
paveikto
darbu. “Jau līdz šim projekta
sagatavošanas stadijā ieguldīts
vērienīgs
un
profesionāls
darbs, tāpēc saku milzīgu
paldies VIAA un Cēsu novada
pašvaldības
speciālistiem,
kuri ar aizrautību strādāja,

Attēlā: Topošais Kosmosa centrs ir ļoti nozīmīgs objekts novadam, kas lieliski papildinās
jau esošo tūrisma piedāvājumu un dos unikālu pievienoto vērtību izglītības jomā. Foto:
Aleksandrs Abramovs.
lai piesaistītu finansējumu
un noslēgtu līgumu par
centra izglītības programmas
izveidi!” turpināja Irbins.
Gandarījumu par projekta
sākšanu pauda Norvēģijas
vēstnieka vietniece Jannicke
Bain: “Jau vairākus gadus
sadarbojamies dažādās ar
izglītību saistītajās jomās, un
priecājos, ka kopā strādāsim
arī pie šī iespaidīgā projekta.

Kosmosa joma ir neizdibināma!
Mums ir jāmotivē jauniešus
domāt radoši un inovatīvi.”
Projektā
Cēsu
novada
pašvaldība plāno izveidot
darbnīcas, koprades telpas,
laboratorijas u.c. interaktīvas
ekspozīcijas, kā arī radīt 50
interaktīvas
izstādes,
trīs
izglītojošas programmas un
piecas aizraujošas nodarbības
dabaszinātņu
(datorzinātne

Iedibināta Cēsu mākslas balva
Cēsu mākslinieku veikums
veido
būtisku
Latvijas
mākslas
vēstures
niansi,
un ir neatņemama Latvijas
kultūras sastāvdaļa. Novada
bagātīgā mākslas dzīve un
tās
mākslinieki
vienmēr
atradušies Latvijas mākslas
dzīves
uzmanības
centrā.
Šogad, svinot Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja 95. gadi
un Cēsu Izstāžu nama 35.
gadadienu, Cēsu Vēstures
un mākslas muzejs iedibina
jaunu, gadskārtēju tradīciju –
konkursa izstādi un “Cēsu
mākslas Balvu 2020”, lai
izceltu Cēsu profesionālo
mākslinieku
veikumu
un
nozīmi Cēsu kultūras dzīvē.
Gada balvas mērķis ir

radīt laikmetīgus un sociāli
aktīvi
ievirzītus
mākslas
darbus, veicināt un materiāli
atbalstīt Cēsu mākslinieku
radošo darbību, popularizēt
Cēsu pilsētas un novada
profesionālos
māksliniekus
un viņu radītos darbus.
Iesniedzamie
darbi
var
pārstāvēt
visus
vizuālās
mākslas žanrus – glezniecību,
grafiku, tēlniecību, keramikas,
metāla, ādas, stikla mākslu un
citas tehnikas. Dalībai izstādē
un gada balvai iesniedzami
vizuālās mākslas darbi, kurus
realizējuši
Cēsu
novadā
dzīvojošie vai ar pilsētu un
novadu saistīti profesionāli
mākslinieki.
Viens mākslinieks drīkst

iesniegt 2 – 3 darbus, kas
radīti ne vēlāk kā gadu
pirms konkursa izstādes un
balvas izsludināšanas. Darbi
iesniedzami līdz 2020. gada
27. oktobrim – Cēsu Izstāžu
namā.
Konkursa izstāde notiks
Cēsu Izstāžu namā no 30.
oktobra līdz 13. decembrim.
Izstādes
noslēgumā
gada
balvai pieteiktos darbus vērtēs
profesionāla žūrija. Ar Cēsu
novada pašvaldības atbalstu
māksliniekiem,
konkursa
dalībniekiem
paredzēts
finansiāls balvu fonds – viena
Zelta, divas sudraba un viena
skatītāju balva, kas tiks
pasniegta izstādes noslēgumā
13. decembrī.

un
informācijas
zinātne,
fizika,
ķīmija,
bioloģija,
zemes un vides zinātnes)
un
inženierzinātņu
un
tehnoloģiju (civilā inženierija,
elektrotehnika,
elektronika,
informācijas
tehnoloģijas,
vides
biotehnoloģijas,
mašīnbūve
un
mehānika)
jomās. Savukārt skolotājiem
paredzēti mācību semināri
kompetences
stiprināšanai

STEM priekšmetu mācīšanā.
Kā atzīst novada domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs: “Šī centra izveide
ir loģisks turpinājums Cēsīs
esošajam “Zinoo” centram –
ir uzkrāta pieredze, zināšanas
un nokomplektēta spēcīga
komanda, kas spēs realizēt
šo
izaicinājumiem
pilno
projektu. Tas ir ļoti nozīmīgs
objekts novadam, kas lieliski
papildinās jau esošo tūrisma
piedāvājumu un dos unikālu
pievienoto vērtību izglītības
jomā!”
Pašvaldība
prognozē,
ka ik gadu Kosmosa centrā
viesosies ne mazāk kā 100
000 apmeklētāju, no kuriem
liela daļa izmantos daudzos
Cēsu viesmīlības nozares
pakalpojumus.
Projektu “Inovācijas centra
izveidošana Cēsīs” finansē
EEZ/N grantu programma
“Pētniecība un izglītība”. Tā
kopējās izmaksas ir 2,15 miljoni
eiro, no kurām 1,64 miljoni
eiro ir Norvēģijas finanšu
instrumenta līdzfinansējums,
289 825 eiro – Latvijas valsts
budžeta līdzfinansējumu, bet
214 684 eiro – Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējums.

Iepazīt vecpilsētas
jūgendstila arhitektūru

Lai popularizētu vienu no
kultūrvēsturiskā
mantojuma
aspektiem Cēsīs – jūgendstila
arhitektūru –, taps jauns
pastaigu
maršruts
Cēsu
vecpilsētā un informācijas
materiāls pilsētas gidiem.
Lielākajai daļai termins
“jūgendstils” saistās ar Rīgu
vai Liepāju, kur ir liels skaits
jūgendstila arhitektūras ēku.
Cēsis ir vienīgā pilsēta Vidzemē
ar tik bagātu kultūrvēsturisko
mantojumu
saistībā
ar
jūgendstila arhitektūru. Cēsīs
19. gs. beigās, 20. gs. sākumā
arhitektūra attīstījās līdzīgi
citām pilsētām Eiropā. Pilsētas
nozīmei augot, tās ielas rotājās
ar vēsturisko stilu paraugiem.
Īres nami, ar vai bez veikaliem,
privātmājas, sabiedriskās ēkas
atgādina par svarīgākiem šī
vēsturiskā perioda sabiedrības
procesiem un ilustrē stāstus par
tiem.

Izveidotais maršruts aicinās
pilsētas iedzīvotājus un viesus
atklāt un apskatīt jūgendstila
skaistās ēkas un to detaļas, kas
paslēpušās pilsētas šaurajās un
šarmantajās ieliņās. Dodoties
pastaigā, varēs iepazīt seno
laiku Cēsis, uzzināt, kas
mājojis un bijis senajos namos,
kādi aizraujoši notikumi tur
notikuši un kas tur atrodas
šodien.
Izveidotais maršruts dos
unikālu iespēju Cēsu pilsētas
gidiem un apmeklētājiem
paraudzīties uz pilsētu no cita
skatu punkta. Rudens sezonā
notiks darbs ar Cēsu pilsētas
gidiem, sniedzot padziļinātu
informāciju par izveidoto
maršrutu. Bet oktobra nogalē
pilsētā
plānota
atvērtā
ekskursija visiem interesentiem
zinoša gida pavadībā.

