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Baltijas ceļam – 20

Skolu ziņas
Neviena skola Cēsu novada
netiek slēgta. Septembra vidū
nodos
ekspluatācijā
Līvu
pamatskolas piebūvi, bet oktobrī
darbu uzsāks jaunais bērnudārzs
Cēsīs. No 1.septembra Cēsu
novada pašvaldība nodrošinās
izglītības pakalpojumu arī Cēsu
sanatorijas internātpamatskolā.
Skolas
gaitas
1.septembrī
Cēsu novadā uzsāks 204
pirmklasnieki, katrs saņems
dāvanu kartes nepilnu piecu latu
vērtībā grāmatnīcā Zvaigzne
ABC. Cēsu trūcīgo ģimeņu
bērni no pašvaldības katrs
saņem Ls 45 pabalstu skolas
uzsākšanai. Mazturīgo ģimeņu
bērni – katrs Ls 27.Vaivē
akcijas „Skolas soma” laikā
saziedoti līdzekļi un piederumi
skolēniem.
Starptautiskā
organizācija Kiwanis novada
pirmklasniekiem dāvāja skolas
somas. Augusta nogalē Valsts
prezidents
Valdis
Zatlers
Draudzīgā aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas bioloģijas
skolotājai Laumai Micānei
pasniedza A.Kronvalda balvu.

Aivars Akmentiņš
Ieva Karlsberga
Par godu Baltijas ceļa
20.gadskārtai 22. augustā Cēsīs
notika svinīgs pasākums, kurā
tika iedegta vienotības uguns.
Uz svinīgo ceremoniju Vienības
laukumā
ieradās
Baltijas
asamblejas prezidents Mantas
Adomenas,
viceprezidents
Jānis Reirs, kā arī Baltijas
valstu parlamenta deputāti.
Uzrunājot
viesus
un
cēsniekus
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs uzsvēra
to, ka Igaunijas, Latvijas
un
Lietuvas
iedzīvotāju
vienotība ļāva trim valstīm
atgūt neatkarību. Arī tagad ir
svarīgi nezaudēt Baltijas ceļa
ideālus, būt vienotiem pārvarot
ekonomiskās grūtības. Baltijas
asamblejas
viceprezidents
Jānis Reirs atzina, ka cilvēki,
kas pirms 20 gadiem sadevās
rokās Baltijas ceļā, mainīja
Eiropas vēsturi.
Pēc
vienotības
uguns
iedegšanas
ar
Baltijas
Asamblejas
medaļu
tika
apbalvots
cēsnieks
Ivars
Prauliņš. Atzinības rakstus
saņēma vēl 18 novadnieki –
Māris Niklass, Aivars Sproģis,
Mārtiņš Apinītis, Jānis Līpacis,
Ilgvars
Plētiens,
Astrīda
Rozenberga, Aija Zukule,
Ligita Embrekte, Andris Birze,

Attēlā: Baltijas asamblejas amatpersonas un apbalvoties cēsnieki
Baltijas ceļa aktīvākie organizatori. Foto: Aivars Akmentiņš.
Jānis Elmārs Bremšmits, Maija
Grāpe, Atis Tūters, Einārs
Simsons, Gints Raiskums, Ēriks
Bučs, Arvīds Bučs, Mārtiņš
Šūmanis un Vilnis Ulnicāns.
Savukārt
23.augustā
Vienotības skrējienā cauri
Cēsīm skrēja gan lieli, gan
mazi, gan pašu kājām, gan

sēžot bērnu ratiņos. Skrējēju
pulkā bija pat jaunais pāris kāzu
tērpos. Vienotību atbalstīja
arī vairāki Cēsu valsts un
pašvaldības iestāžu kolektīvi.
Piemēram, NBS Instruktoru
skolas
karavīri
vienotā
ierindā sekoja pašvaldības
darbiniekiem, tiem līdzi turējās

Cēsu Kultūras centra kolektīvs
un projekta „Cēsis – Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2014”
radošo jauniešu atbalsta grupa
un
Cēsu
amatiermākslas
kolektīvu dalībnieki. Kopumā
vienotības skrējienā pilsētā
piedalījās ap 600 dalībnieku.

Saimnieciskie un kultūras projekti
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Siltināsim ēkas
Vides ministrija izsludinājusi
pieteikšanos
programmai,
kas
paredz
pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanu. Šajos projektos
valsts finansējums ir 85% , bet
pašvaldības
līdzfinansējums
15%. Nosacījumi ir ļoti izdevīgi,
tāpēc izlēmām piedalīties
projektu konkursā un pieteicām
četras novada ēkas. Tā ir pilsētas
2.vidusskolas pilna renovācija,
ietverot logu nomaiņu un
fasādes siltināšanu. Sociālās
ēkas Saules ielā 23 renovācija.
Vaives
pagastā
paredzēta
Rāmuļu skolas un internāta
energoefektivitātes uzlabošana.
Lai, sākoties aukstam laikam,
varētu nodrošināt pilnvērtīgu

nakts
patversmes
darbu,
paredzēts renovēt arī vienu
Sociālās palīdzības un sociālo
pakalpojumu aģentūras ēku.
Šo četru projektu kopējās
prognozētās izmaksas ir 670
tūkstoši latu, taču pieļaujam, ka
iepirkumu konkursu rezultātā
šī summa samazināsies.
Protams, pašvaldībai nebūs
viegli rast līdzfinansējumu,
taču šādi projekti ir jāīsteno,
jo tās ir būtiskas valsts
investīcijas, kas dod iespēju
sakārtot novada izglītības un
sociālās ēkas, kā arī būtiski
stimulē ekonomisko aktivitāti
novadā. Būvuzņēmējiem būs
iespēja startēt konkursos un
tikt pie darba un ienākumiem.
Paredzēts,
ka
projektu
izvērtēšana un finansējuma
piešķiršana noritēs ātri un
iecerētos darbus varēsim uzsākt
vēlākais nākošā gada pavasarī.

Vērtē žūrija
Vizītē Cēsīs bija ieradušies
konkursa „Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014” pieci žūrijas
pārstāvji - žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Sers Roberts
Skots, Merija Makārtija, žūrijas
priekšsēdētāja vietnieks un
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas vadītājs
Juris Dambis, Ekonomikas
ministrijas Tūrisma nodaļas
vadītāja
Aira
Andriksone
un
Kultūras ministrijas
Kultūrpolitikas
ieviešanas
departamenta direktore Dace
Vilsone.
Iepriekš
žūrija
bija
apmeklējusi
Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2014.
pretendentes Zviedrijā Lindas
un Umea pilsētas.
Parādījām viesiem mūsu
kultūras objektus – Pils
parka estrādi, Izstāžu namu,
rekonstruējamo kultūras centru,

izstāžu zāles vecajā alus brūzī un
pie dzelzceļa, kā arī vecpilsētu.
Prezentācijā
iepazīstinājām
ar kultūras programmu, kas
aptvers visu Vidzemi. R. Skotam
un M. Makārtijai ir praktiska
pieredze kultūras galvaspilsētas
projektu
realizēšanā. Viņi
atzinīgi novērtēja mūsu ieceri
un uzdrīkstēšanos, bet izteica
šaubas vai 10 miljonu eiro
budžets būs pietiekošs tik
nozīmīgam pasākumam. Šo
budžetu veido valsts investīcijas,
kultūras galvaspilsētas balva
viena miljona apmērā un
iesaistīto Vidzemes pašvaldības
līdzfinansējums. Ja mums
izdosies kļūt par Eiropas kultūras
galvaspilsētu,
ieguldījums
atmaksāsies ar uzviju, jo šis
notikums ir ar lielu starptautisku
rezonansi. Cēsis un Vidzeme
kļūs pazīstama Eiropā un līdz ar
to vairāk tūristu apmeklēs mūsu
novadu.

Rāmuļu pamatskolas skolēnu
un pirmsskolas audzēkņu saime
ir gatava uzsākt jauno 2009.
/2010. mācību gadu Cēsu
novadā. Ar pašvaldības atbalstu
ir pagarināts autobusa maršruts
lai varētu skolēnus droši un
laikus nogādāt skolā un pēc
mācībām atkal mājās. Skolas
kolektīvs ir radījis estētiski
pievilcīgu vidi skolēnu mācību
darbam un atpūtai. Sakarā
ar jauno apmaksas principu
„Nauda
seko
skolēnam”
ir
sarucis
pedagoģiskais
personāls. Pirmsskolas grupās
visi pieprasījumi pēc vietām
ir apmierināti. Ir saglabātas
septiņas interešu izglītības
programmas. Internāts ir gatavs
uzņemt ne tikai skolēnus, bet arī
pirmsskolas grupas audzēkņus,
kuriem tas ir nepieciešams.
Rāmuļu pamatskolai ir svarīgs
katrs bērns, un skola centīsies arī
turpmāk nodrošināt kvalitatīvu
izglītību.
Mazliet neierastāk kā citus
gadus Līvu pamatskola sagaida
savus skolēnus – simtgadīgās
liepas zaudējušas kuplo zaru rotu,
vecais skolas ceļš pazudis, zēnu
mājturības kabinets pavisam
citā vietā, un datorklase arī ir
atradusi jaunas glītas telpas.
Tas notiek tāpēc, ka paši
mazākie
skolas
audzēkņi,
pirmsskolas bērni, pavisam
drīz nodarbības uzsāks jaunā,
renovētā ēkā.
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PAŠVALDĪBĀ,
Slimnīca strādā
un attīstās
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu apsveikt visus
pedagogus, skolēnu un vecākus
ar jaunā mācību gada sākumu!
Cēsu novadā darbu uzsākušas
visas mācību iestādes. Tas
šķiet pašsaprotami, ka skolās
septembrī jāsākas mācībām,
taču šogad pēc valsts budžetā
veiktajiem
grozījumiem,
novada
pašvaldībai
bija
intensīvi jāmeklē risinājumi,
lai
nodrošinātu
gan
vispārizglītojošo, gan interešu
un profesionālās ievirzes skolu
darbu. Pēc tam, kad valsts
krasi samazināja finansējumu
izglītībai, galvenais domes
deputātu
uzdevums
bija
rast tādus risinājumus, lai
saglabātu un nepazaudētu tās
labās iestrādes, kas mums ir.
Noteikti turpināsim pilnveidot
un uzlabot novada izglītības
modeli un tā izveidē aicinu
piedalīties visus – pedagogus,
skolu audzēkņus, vecākus.
Izstrādājot nākošā gada budžetu
mums ļoti pamatīgi un pēc
iespējas plaši būs jādiskutē gan
par metodisko darbu skolās,
gan par interešu izglītību, gan
sporta skolas un specializētā
bērnudārza darbību.
No Kultūras ministrijas esam
saņēmuši apstiprinājumu tam, ka
ir piešķirts Eiropas Savienības
finansējums kultūras centra
rekonstrukcijai. Oktobrī jau
sāksies priekšdarbi būvniecībai,
tāpēc amatiermākslas kolektīvi
divus gadus, kamēr notiks
rekonstrukcija,
darbosies
pilsētas izglītības iestādēs.

Domes sēdē

Domes
sēdē
augustā
deputāti
izskatīja
61
jautājumu
par
izglītības,
finansējuma, transporta un
citām aktualitātēm. Deputāti
apstiprināja novada izglītības
iestāžu vadītāju amatalgas un
noteica pedagogu darba likmes
apmēru.
Reorganizēs Veselības centru
Deputāti nolēma ar 2009.
gada 1.oktobri reorganizēt
Cēsu bērnu un jauniešu
izglītības un veselības centru un
likvidēt centra amata vienības
–
metodiķis,
psihologs,
medicīnas māsa, apkopēja.
Medicīnas māsas, psihologa
un metodiķa amata vienības
tika nolemts nodot Cēsu bērnu
un jauniešu centram. Tāpat ar
2009.gada 10.oktobri deputāti
lēma likvidēt Veselības centra
vadītāja amata vienību.
Izmaiņas sporta un mākslas
skolās
Deputāti

noteica,

ka

Kultūras centra administrācijai
plānotas telpas Rīgas ielā 23,
koncerti un izrādes notiks
2.pamatskolas zālē, Izstāžu
namā un arī sporta kompleksā.
Kā parādīja Cēsu mākslas
festivāla noslēguma koncerts,
veicot nelielus pārkārtojumus,
sporta kompleksā var rīkot
ļoti augstvērtīgus muzikālos
priekšnesumus.
Vēl
nav
pilnīgi atrisināts jautājums
par kolektīvu finansēšanu un
par to būs nepieciešama plaša
diskusija. Skaidrs ir viens
– amatiermāksla ir ļoti svarīga
mūsu pilsētas kultūras dzīves
sastāvdaļa.
Dažkārt man vaicā - vai tagad
ir lietderīgi ieguldīt līdzekļus
kultūras centra rekonstrukcijā,
varbūt šo naudu vajadzētu
tērēt sociāliem mērķiem? Tā ir
Eiropas Savienības nauda, kas
paredzēta konkrētam mērķim
- koncertzāles būvniecībai.
Un citiem mērķiem to nedrīkst
lietot. Atsakoties no šī projekta,
finansējumu
nesaņemsim,
un otras tādas iespējas vairs
nebūs. To īstenojot divus
gadus nodrošināsim darbu gan
celtniekiem, gan uzņēmumiem,
kas apkalpo būvniekus.
Protams, sociālā sfēra ir
prioritāra pašvaldībai. Viens
no aktuālajiem jautājumiem ir
par Cēsu slimnīcu. Tā turpinās
strādāt, attīstīties un joprojām
sniedz visus pakalpojumus.
To klāsts nav samazināts,
samazinājušies ir apjomi. Valsts
apmaksāta palīdzība tiek sniegta
tikai akūtajiem pacientiem,
pārējie
pakalpojumi
tiek
sniegti par maksu. Tomēr valsts
finansējums ir nepietiekošs,

Cēsu pilsētas sporta skolā
īstenojamo
profesionālās
ievirzes
sporta
izglītības
programmu finansēšana laika
posmam no 01.09.2009. līdz
31.12.2009. tiek nodrošināta no
valsts dotācijas programmām
profesionālās ievirzes sporta
izglītības iestādēm un no
finansējuma, ko uz savstarpēja
līguma pamata, nodrošina
pašvaldība. Ar 01.10.2009.
iestādē tiek likvidētas amata
vienības, kas līdz 31.08.2009.
tika finansētas no valsts
dotācijas; metodiķis – 2 amata
vienības; direktora vietnieks
mācību darbā – 0.5 amata
vienība. No mērķdotācijām
pašvaldībām: metodiķis –
1.75 amata vienības, pulciņa
skolotājs – 0.52 amata vienība.
Turpmāk
no
pašvaldības
budžeta finansēs: direktors
– 1 amata vienība; direktora
vietnieks mācību darbā – 0.5
amata vienība.
Domes sēdē arī nolēma

bet, ja cilvēkam steidzami
nepieciešama palīdzība, mediķi
taču nevar lūgt pacientiem,
lai viņi pagaida, kamēr valstī
sakārtos veselības aprūpi!
Tāpēc atbildīgajām valsts
amatpersonām korekti, bet
neatlaidīgi atgādināšu, ka šī
situācija ir jāatrisina un cilvēki
nedrīkst ciest tikai tāpēc,
ka politiķi nespēj vienoties
par finansējumu veselības
aprūpei! Lai arī slimnīca varētu
racionālāk risināt saimnieciskos
jautājumus, tā šogad kļūs
par pašvaldības sabiedrību ar
ierobežotu atbildību.
Septembrī novada dome
pārņems arī poliklīniku un
pansionātu, un varu vien
piebilst, ka runas par pansionāta
pārvietošanu uz slimnīcu ir
pilnīgi nepamatotas.
Nopietns pārbaudījums
jaunā sasaukuma deputātiem
būs
2010.gada
budžeta
veidošana. Prognozes nav
iepriecinošas, naudas būs vēl
mazāk un nodrošināt visu
pašvaldības funkciju izpildi būs
grūti. Skaidrs, ka ir jānodrošina
sociālā palīdzība – pabalsti,
zupas virtuve, nakts patversme,
citi iespējamie atbalsta veidi.
Tāpat jāsaglabā izglītības
un brīvā laika pilnvērtīgas
pavadīšanas iespējas bērniem.
Komunālajā
sfērā,
ielu
apgaismojumam, uzturēšanai
naudas būs mazāk. Taču arī
par nākošā gada budžetu mēs
noteikti aicināsim diskutēt
novada sabiedrību, nevalstisko
organizāciju pārstāvjos, lai
kopīgiem spēkiem rastu labāko
risinājumu, kāds nu šajā finansu
situācijā iespējams.

ar 01.09.2009. Cēsu pilsētas
sporta skolā pārtraukt galda
tenisa programmas īstenošanu.
Sporta
skolas
direktoram
uzdots
nodrošināt,
lai
audzēkņiem, kuri nav apguvuši
galda tenisa programmu, tiktu
piedāvāta iespēja apgūt citas
Cēsu pilsētas sporta skolā
īstenojamās programmas.
Savukārt pilsētas mākslas
skolā
nolemts
likvidēt
direktora vietnieka mācību
darbā – 1 amata vienību, kas
līdz 31.08.2009. tika finansēta
no valsts dotācijas. Direktora
amata algu turpmāk finansēs
no pašvaldības budžeta.
Sēdē veikti arī grozījumu
noteikumos par vispārējās
izglītības iestāžu saimniecisko
darbinieku amata vienību
skaitu un atalgojumu.

Cēsu Vēstis, 2009. gada augusts

Risinājums
jārod
DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Gunta Bērziņa
Cēsu novada domes
deputāte Izglītības, kultūras
un sporta komitejas vadītāja
Izglītības
politiku
un
finansējuma sadali mācību
iestādēm
nosaka
valsts.
Kā zināms, ir samazināts
valsts
finansējums
vispārizglītojošajām skolām,
bet it īpaši profesionālās
ievirzes
un
interešu
izglītības mācību iestādēm.
Nenoliedzami, izglītība ir Cēsu
novada domes prioritāte, tāpēc
pašvaldība dara visu iespējamo,
lai saglabātu labās iestrādes
izglītībā. Protams, jārēķinās ar
to, ka arī pašvaldības budžets ir
ievērojami samazināts.
Šo mācību gadu uzsāk visas
novada
vispārizglītojošās
skolas, protams, rēķinoties ar
nosacījumu, ka uz vienu skolotāja slodzi ir jābūt astoņiem
skolēniem. Mācību iestādēs,
kur ir lielāks audzēkņu skaits,
finansējuma
samazinājums
nav izjūtams tik krasi un ir
iespējas samaksāt pedagogiem
arī par individuālo darbu, klašu
audzināšanu, rakstu darbu
labošanu. Jūtami ir samazināts
pedagogu pamata atalgojums
no 350 uz 250 latiem par likmi.
Kaut neliels mierinājums ir tas,
ka lielākajās skolās izdosies
saglabāt darba vietas visiem
pedagogiem. Mācību iestādēs
ar mazāku audzēkņu skaitu
būs jāatsakās no pagarinātās
dienas grupām un jāveic citi
ierobežojumi. Skolu direktoru
sanāksmē akceptējām to, ka
no pašvaldības budžeta tiks
apmaksātas
divas
likmes
Vaives pagasta skolu vadībai.
Līdz ar to skolām būs vairāk
līdzekļu
mācību procesa
nodrošināšanai.
Tā kā Izglītības ministrija
vairs
nefinansēs
interešu
izglītību,
pašvaldībai
jānodrošina līdzekļi Bērnu
un jauniešu interešu centra
darbībai. Jautājums – kā
apmaksāt interešu pulciņu
nodarbības skolās, pašlaik ir
atklāts. Noteikti jārod iespēja
nodrošināt skolu koru un deju
kolektīvu darbību, jo nākošajā
gadā notiks Skolēnu Dziesmu
un deju svētki.
Ievērojami

samazināts

ir

valsts mērķdotācijas mākslas
un sporta skolām. Skaidrs, ka
pašvaldībai ir jāgādā par šo
mācību iestāžu darbību, pretējā
gadījumā būs jārisina ielu
bērnu problēma. Lai izvērtētu
situāciju, deputāti apmeklēja
katru no šīm mācību iestādēm,
tikās ar to vadību. Cēsu
pašvaldības iespējas finansēt šīs
skolas ir ierobežotas un domes
lēmumi tapa ilgās un smagās
diskusijās, taču ir skaidrs, ka
nedrīkstam krīzes dēļ pazaudēt
šīs mācību iestādes un liegt
bērniem iespēju attīstīt un
pilnveidot savus talantus.
Mūzikas pamatskola un
vidusskola vēl ir Kultūras
ministrijas paspārnē, taču
novada dome jau ir saņēmusi
ministrijas
piedāvājumu
pārņemt arī šīs skolas.
Skaidrs, ka pašvaldība nespēs
pilnībā nofinansēt mūzikas
skolu darbību un būs jāmeklē
risinājums, vai līdzīgi kā
Līgatnē veidot Mākslu skolu,
kur viena administrācija vada
apvienoto mākslas un mūzikas
skolu, vai meklēt citu ceļu.
Valsts
ir
atteikusies
nodrošināt arī pirmsskolas
izglītību,
apmācības
sešgadīgajiem. Taču bērniem ir
jābūt sagatavotiem skolas gaitu
uzsākšanai un pašvaldība gādās
par sešgadīgo apmācību.
Man nav saprotams un
pieņemams tas, ka valdība
robus
budžetā
lāpa
uz
iedzīvotāju
rēķina.
Mēs
maksājam nodokļus, bet, ja
izglītībai, veselības aprūpei,
pensijām valstij līdzekļu nav,
jāvaicā, kur nodokļu nauda
paliek? Nebūs nākotnes valstij,
kas nerūpējas par veciem
cilvēkiem un bērniem!
Situācija ir smaga, taču
es nedomāju, ka tāpēc vajag
gausties vai kravāt mantas un
braukt prom no Latvijas. Krīze
ir arī laba skola, kas liek daudz
ko pārvērtēt, rast racionālākus
risinājumus. Manuprāt, ir
vērts apsvērt ideju par brīvu
konkurenci starp skolām. Tas
stimulēs mācību iestāžu vadību,
pedagogus strādāt aktīvāk,
radošāk. Bērni un viņu vecāki,
ar savu izvēli noteiks, kura skola
pastāvēs un attīstīsies un kura,
varbūt jāslēdz ciet. Noteikti
vajadzēs rīkot plašāku Cēsu
novada sabiedrības, vecāku,
skolēnu, pedagogu diskusiju
par to, kādam ir jābūt izglītības
modelim mūsu novadā.
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Nāc un dari!
Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras”
Projektu vadītāja
Lai atvieglotu bezdarbnieku
finansiālo
situāciju
un
vienlaikus
rastu
iespēju
attīstīties arī uzņēmējiem,
nevalstiskā organizācija ‘Nāc
un Dari” aicina sadarboties
bezdarbniekus ar uzņēmējiem.
Visi Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) reģistrētie
bezdarbnieki tiek aicināti
reģistrēties un pēc tam saņemt
“Iespēju karti,” ko uzrādot
“Iespēju kartes” partneriem veikali, pakalpojumu sniedzēji,
izklaides un atpūtas vietas
- var saņemt atlaides, īpašos
piedāvājumus, dāvanu kartes,
ielūgumus uz pasākumiem u.c.
Tādejādi ir iespēja atvieglot
savu
finansiālo
situāciju,
turpinot aktīvi līdzdarboties
sabiedriskajā dzīvē, attīstot sevi,
izglītojoties, atpūšoties kopā

ar ģimeni, kā arī iegādājoties
sadzīvē nepieciešamās preces
ar atlaidēm.
Reģistrēties
kartes
saņemšanai var portālā www.
nacundari.lv,
visās
NVA
filiālēs, kā arī Cēsu pašvaldības
aģentūrā „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības aģentūra”
aizpildot anketu. Pēc tam katrs
bezdarbnieks pa pastu saņems
personificētu “Iespēju karti”,
kurā norādīts kartes īpašnieka
vārds, uzvārds, kartes numurs
un derīguma termiņš. Savukārt
tos, kas aizpildījuši pieteikuma
anketu Iespēju kartei, aicinām
tās izņemt un lietot!
Par
“Iespēju
kartes”
partneriem jau kļuvuši tādi
uzņēmumi kā „Rietumu nafta”,
„I.Zeberiņa
grāmatnīca”,
„Doktors Millers Medent”
zobārstniecības
klīnika,
Telekomunikāciju grupa „Bite
Latvija”, „Ģimenes aptieka”,
būvniecības nams „Kurši”,
sporta un atpūtas centrs

AKTUĀLI
Domes ārkārtas sēdē
„Bowlero”, Fitocentrs, Latvijas
Nacionālais mākslas muzejs,
„Rīgas
Zoo”,
kinoteātris
„Cinamon”,
Nacionālais
teātris, „Gaujas Nacionālais
parks”,
Cēsu
pašvaldības
aģentūra „Vidzemes Vēstures
un Tūrisma centrs”.
Cēsu pašvaldības aģentūra
„Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrs” iesaistās akcijā „Nāc un
dari” un visiem „Iespēju kartes”
īpašniekiem piedāvā apmeklēt
Cēsu pils kompleksu par īpašu
cenu - tikai 1,00 LVL.
Diemžēl citi Cēsu novada
uzņēmēji un pakalpojumu
sniedzēji nav vēl pieteikuši savu
dalību. Tāpēc, īpaši aicinām
Cēsu novada uzņēmumus kļūt
par partneriem un pieteikties
„Nāc un Dari”: Maksims
Vlasenko, mob.tālr. 27820000,
e-pasts maksims@nacundari.
lv, lai arī Cēsu novada
trūcīgajiem iedzīvotājiem šis
rudens un ziema kļūtu „siltāka
un saulaināka”.

Aug pieprasījums pēc sociālās palīdzības
Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
aģentūras”
Projektu vadītāja
Cēsu pašvaldības aģentūras
„Sociālo pakalpojumu un
sociālas palīdzības aģentūra”
sociālās palīdzības organizatori
pirmajā pusgadā pieņēmuši
aptuveni 3000 apmeklētājus,
pabalstu izmaksai piešķirti
vairāk kā 78 tūkstoši latu.
Šogad ik dienu sociālās
palīdzības
organizatori
vidēji dienā konsultē 22
apmeklētājus.
Apkopojot
2009.gada
pirmā pusgada datus, vēlamies
informēt par būtiskākajiem
pabalstu izmaksu apjomiem
pirmajā pusgadā. Šobrīd aktīvs
trūcīgas
mājsaimniecības
statuss piešķirts vidēji 79
ģimenēm . Pirmajā pusgadā
par maznodrošinātām atzītas
514 personas jeb 63 ģimenes.
Lielākais jauno trūcīgo personu

skaits reģistrēts maijā – 33,
savukārt vairāk maznodrošināto
personu skaits janvārī- 152.
Viens no pabalstiem, kuru
var saņemt trūcīgas ģimenes,
ir pabalsts garantētā minimālā
ienākumu
(GMI)
līmeņa
nodrošināšanai, kas nereti ir
ģimenes vienīgie ienākumi.
No šī gada janvāra līdz jūlijam
GMI pabalsti izmaksāti 8 403
latu apmērā, nodrošinot GMI
līmeni 305 personām, tai skaitā,
bērniem.
Tagad aktuāls ir pabalsts
mācību piederumu iegādei.
Mācību
grāmatu,
darba
burtnīcu, kancelejas preču un
skolēnu somu iegādei izsniedzot
SIA „Apgāds Zvaigzne ABC”
Zvaigznes grāmatu nama,
Rīgas ielā 2, Cēsīs dāvanu
kartes. Šogad Pabalsta apmērs
trūcīgo ģimeņu bērniem ir
Ls 45,00, maznodrošināto
ģimeņu bērniem - Ls 27,00.
Ģimenēm pabalstu piešķir
par katru skolnieku līdz 21
gadu vecumam, kurš mācās
vispārējās izglītības iestādē

(pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija),
profesionālajā
skolā vai arodvidusskolā.
Jau izsniegtas dāvanu kartes
3000 latu apmērā. Iesniegumu
pieņemšana
un
pabalstu
izsniegšanai vēl turpinās līdz
pat 30.septembrim.
Līdz
30.septembrim
Aģentūrā turpinās iesniegumu
pieņemšana kurināmā (malkas)
iegādes pabalstam. Pirmajā
pusgadā kurināmā iegādei
pabalsti izmaksāti 88 ģimenēm
- 7920 latu apjomā.
Ņemot vērā nenovēršamo
iedzīvotāju
ienākumu
līmeņa samazināšanos un
līdz ar to labklājības līmeņa
pasliktināšanos, šobrīd ar
dažādu konfesiju draudžu
palīdzību tiek nodrošināti
zupas virtuves pakalpojumi.
Siltu zupu trūcīgākie cēsnieki
var saņemt katru darba dienu
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā no
pulksten 12:00-12:30, līdzi
ņemot slēgtus traukus zupas
līdzi nešanai.

Cēsīs trūcīgajiem dala pārtiku
Marina Orlova
Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļas koordinatore
Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļa no 21.augusta
uzsāka
pārtikas
izdali
trūcīgajiem iedzīvotājiem.
Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļa ir iesaistījies
Eiropas komisijas programmas
realizācijā, kas sniegs iespēju
personām,
kuras
2009.
gadā saņēmušas pašvaldības
atzinumu par trūcīgas personas/
ģimenes statusa piešķiršanu
un personām bez noteiktas

dzīvesvietas saņemt pārtikas
produktu komplektu.
Katrā pārtikas pakā
būs auzu pārslas -0,5
kg,
četrgraudu
pārslas
– 0,5 kg, makaroni – 1 kg,
pankūku milti 0,4 kg un
vājpiena pulveris – 0,4 kg.
Plānots, ka līdz gada beigām
Cēsu rajonā tiks izdalītas
1200 pārtikas pakas trūcīgajiem
iedzīvotājiem.
Pārtikas pakas cēsnieki var
saņemt Latvijas Sarkanā Krusta
Cēsu nodaļas telpās, Bērzaines
ielā 16, līdzi ņemot Aģentūras
izziņu par trūcīgas personas/
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ģimenes statusa piešķiršanu.
Pārtikas
izdale
notiek
katru
otrdienu,
trešdienu
un
piektdienu.
Pārtikas
komplektu iedzīvotāji var
saņemt 2 reizi mēnesī līdz pat
gada beigām:
• Otrdienās un
piektdienās   15:00 - 17:00
• Trešdienās 16:00 - 18:00
Pārtikas produktu komplektu izdalē sadarbojas Cēsu
novada Latvijas Sarkanā Krusta
nodaļa un pašvaldības aģentūra
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”.

Augusta nogalē notika
novada domes ārkārtas sēde.
Tajā ievēlēja Cēsu novada
pašvaldības
Bāriņtiesu
priekšsēdētāja Velga Ķeviņa,
vietniece
Sandra Kļaviņa,
pastāvīgā locekle Anna Broka,
pieaicinātie locekļi – Andis
Prikulis un Marija Dzalbe.

Deputāti nolēma piešķirt
katram
Cēsu
novada
pirmklasniekam dāvanu kartes
par kopējo summu Ls 999.
Sēdē izskatīja jautājumu
par Cēsu Centrālās bibliotēkas
darbinieku algām. Nolēma
samazināt
algas,
bet
nesamazināt darbinieku skaitu.

Novērtē Cēsu
pieredzi
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Augustā Cēsīs notikušās
projekta „Roku rokā bērna
atbalstam”
konferences
dalībnieki atzinīgi novērtēja
Cēsu izglītības iestāžu pedagogu
paveikto nepilngadīgo jauniešu
uzraudzības organizēšanā.
Konferences
dalībnieki
atzina, ka cēsnieku izstrādāto
datorprogrammu
izmantos
darbā saziņai starp sadarbības
partneriem
darbam
ar
nepilngadīgajiem
savās
pašvaldībās. Tāpat arī atzinīgi
tika novērtēti Cēsu pilsētas
pamatskolas
pedagogu
izstrādātie konspekti vecāku
sapulču vadīšanai.
Konferencē piedalījās vairāk
nekā 60 Vidzemes reģiona
novadu izglītības, sociālie un
policijas darbinieki, kā arī klašu
audzinātāji, kuri dalījās pieredzē,
kā jaunizveidotajos novados
nodrošināt izglītības pakalpojuma saņemšanu un nepilngadīgo
jauniešu uzraudzību.

Tāpat arī konferencē uzstājās
LR Labklājības ministrijas
un Valsts policijas pārstāvji.
Pieredzē dalījās Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Lolita Kokina un
metodiķe Dzintra Kozaka, kā
arī Cēsu pašvaldības aģentūras
„Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības aģentūra”
direktore Iveta Sietiņsone.
Konferences
dalībnieki
iepazinās ar datorprogrammu
skolēnu pozitīvas un negatīvas
uzvedības uzskaitei, diskutēja
par
aktualitātēm
atbalsta
sniegšanā bērniem un ģimenēm
un par aktualitātēm izglītībā un
nepilngadīgo uzraudzībā.
Projekta ietvaros septembrī
Cēsu pilsētas pamatskolas
pedagogi dalīsies pieredzē ar
Cēsu novada izglītības iestāžu
pedagogiem par vecāku sapulču
vadīšanu, kas tiek organizētas
pēc darba grupās principa un
izmantojot aktīvās apmācību
metodes.
Tāpat arī projekta ietvaros,
uzsākot jaunuzceltā bērnudārza
darbību,
bērnu
vecākiem
būs iespēja piedalīties bērnu
emocionālās
audzināšanas
nodarbībās.

Oktobrī uz jauno bērnudārzu!
Dzintra Kozaka
Cēsu novada pašvaldības
izglītības metodiķe

grupiņas 2006. – 2007.gados
dzimušajiem bērniem un trīs
grupiņas uz jaunajām telpām
pāries no „Akmens ligzdas”.

Paredzēts, ka jaunais pilsētas
bērnudārzs pirmos audzēkņus
uzņems oktobrī un šobrīd notiek
rosīga gatavošanās tā atvēršanai
- pabeigti celtniecības darbi un
gatavoti iepirkumi aprīkojuma
iegādei. Bērnudārzā būs astoņas

Par jaunā bērnudārza
vadītāju ir apstiprināta Liene
Kazaka un ir uzsākta darbinieku
štata komplektācija. Interese
par iespēju strādāt pirmsskolas
izglītības iestādē ir ļoti liela un
atlases konkurss būs nopietns.

Pensionāri palīdz
viens otram
Stefānija Goļikova
biedrības “Cēsu pensionāri”
koordinatore
Biedrība “Cēsu pensionāri”
9.septembrī un 23.septembrī
organizē drēbju, mantu, dārzeņu,
augļu, puķu un stādu apmaiņu
vai dāvināšanu - “Kas vienam
lieks, citam noder”.
Mantu placis darbosies katra
mēneša otrajā un ceturtajā

trešdienā no pulksten 11.00
šādās vietās:
Bērzainē - Gaujas ielā 56.
Pubuliņos - Oktobra ielā 11.
Blusumuižā - Bebru ielā 7.
Biedrības “Cēsu pensionāri”
atskaišu - vēlēšanu kopsapulce
notiks 3.oktobrī pulksten 11.00
Cēsu patērētāju biedrības zālē.
Lekcija par veselības tēmu
notiks 16.oktobrī pulksten 12.00
Bērzaines ielā 16.
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SAIMNIECISKIE DARBI, NOTIKUMI
Vakaros gaisma būs

Līdz šim rīkojām sētnieku
konkursus un par pilsētas
tīrību gādāja uzņēmumi. Lai
taupītu līdzekļus, sākot ar
septembri ielu uzturēšanā
iesaistīsim
bezdarbniekus,
Valsts
Nodarbinātības
dienesta stipendiātus. Tā ir
jauna programma, ar kuras
starpniecību pašvaldības sešus
mēnešus varēs nodrošināt
darbu cilvēkiem, kas to ilgstoši
nevar atrast.

Igors Mercs
Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītājs
Vasaras nogalē iedzīvotāji
bieži vaicāja – vai arī rudens
vakaros Cēsu ielas būs tumšas?
Kā jau būsiet pamanījuši, līdz ar
mācību gada sākumu ielās atkal
ir gaišs. Laternas, ne visas, bet
katra otrā, degs līdz vieniem
naktī, pēc tam būs ekonomiskā
režīma apgaismojums. Esam
plānojuši, ka rudenī laternas
tiks iedegtas vakaros un pilsēta
tiks pilnībā apgaismota līdz
pusnaktij, kā arī no sešiem rītā,
lai pilsētnieki var droši nokļūt
darbā un mācību iestādēs.
Protams, ekonomiskā režīma
apgaismojums ir ļoti pieticīgs,
taču to nosaka ierobežotās
finansiālās iespējas.
Naudas
trūkuma
dēļ
izmaiņas ir arī ielu uzturēšanā.

Attēlā: Augusta nogalē uzņēmuma “Ceļinieks 01” speciālisti pabeidza jauna
seguma klāšanu Uzvaras bulvārī. Foto: Aivars Akmentiņš.

Krīze nav aizkavējusi pilsētas ielu rekonstrukciju. Augustā,
kā plānots, tika pabeigta seguma
atjaunošana Uzvaras bulvārim.
Šo darbu veica uzņēmums
„Ceļinieks 01”. Septembrī
sāksies satiksmes drošības
uzlabošanas darbi Vāveres
ielā. Arī to darīs „Ceļinieks
01”, bet apgaismojumu izbūvēs
uzņēmums „Farads”.

Kultūras un sporta pasākumi Cēsīs septembrī
Pasākumi un koncerti
01.09. plkst.23.00
1. septembra ballīte
DJ DidzisKO
Fonoklubs
02.09. plkst.21.00
Brīvdabas kino „Manis tur
nav”
Boba Dilana laiks un dzīve
Cēsu pilsdrupas
04.09. plkst.22.00
Muzicēs DJ Shrooms
Fonoklubs
05.09. plkst.22.00
DJ Radikālis
Fonoklubs
08.09. plkst.19.00
Spēlē QUESTIONS
(Brazīlija)+UNITED AND
STRONG
Fonoklubs
11.09.plkst.22.00
Vāverītes diskotēka
Spēlē DJ Edgars
Fonoklubs
12.09. plkst.13.00
Ērģeļmūzikas koncerts
Koncertā piedalīsies mūzikas
pedagogs no Alūksnes Jānis
Ģirnis (ērģeles) un viņa dēls,
kameransambļa Kremerata
Baltica mūziķis Ingars Ģirnis
(alts).
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
12.09. plkst.22.00
Spēlē DJ Sīgals
Fonoklubs
18.09. plkst.22.00
DJ Uldis Rudaks
Fonoklubs
19.09. plkst.17.00
Kamermūzikas koncerts
„Skaņu labirints”
Ievas Paršas CD prezentācija
Cēsu Izstāžu nams

19.09. plkst.18.00
Čellu trio „Melo – M”
Ar koncertprogrammu
„Apkārt pasaulei”
Cēsu Kultūras centrā
25.09.
36.sezonas arheoloģisko
izrakumu noslēguma skate
Cēsu pils dārzs
26.09. plkst. 16.00
Ērģeļmūzikas koncerts
ērģelnieks Jānis Pelše
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
Septembra nedēļas nogalēs
Ģimenes dienas Cēsu Pils
dārzā
Dzejas dienas 2009 Cēsīs
10.09. plkst.17.30
Starptautiskais Dzejas
brauciens 2009
Cēsīs viesosies dzejnieki ViljaTūlija Huotarinena un Ville
Hitonens no Somijas, Andra
Tēde un (:)kivisildniks no
Igaunijas, Anna Auziņa un
Jānis Elsbergs no Latvijas
Cēsu Izstāžu nams

Andra Eglīša personālizstāde
Noliktavas iela 1 (vecā
noliktava pie stacijas)
No 02.09. – 30.09.
Lietišķās izstāde „Cimdu
pāris”
Izstādes atklāšana 02.09.
plkst.16.00
Izstāžu zālē „Vecpilsēta”
No 01.09. – 15.09.
Literatūras izstāde
Andri Vīksnu atceroties
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
No 01.09. – 30.09.
Literatūras izstāde
Latviešu autoru jaunākā
dzeja
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
No 01.09. – 30.09.
Literatūras izstāde
Skolas Cēsīs – Cēsu pilsētas
Pastariņa pamatskola
Cēsu Centrālās bibliotēkas
1.stāva vestibils

16.10. plkst.17.30
„Pacelties spārnos”
Radoša tikšanās ar dzejnieku
Livaru Jankovski
Cēsu novada pašvaldības zāle

No 01.09. – 30.09.
26. septembris – Eiropas
Valodu diena
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava

23.10.
Tikšanās ar Juri Zvirgzdiņu
2009. gada dzejnieka Jāņa
Baltvilka balvas bērnu
literatūrā ieguvēju
Zvaigznes grāmatu nams
26.10. plkst.13.00
Dzejas un grāmatu diena
dzejnieka E. TreimaņaZvārguļa mājā „Leukādija”,
viesojas literāti Inguna
Bauere, Arno Jundze, Alise
Putene, Tamāra Skrīna
Priekuļu pagasta „Leukādija”

No 16.09. – 30.09.
Melnbaltās mākslas meistars
Izstāde – veltījums novadnieka
grafiķa, profesora Pētera Upīša
110. dzimšanas dienai
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava

Izstādes
No 25.07. - 15.09.
Izstāde „Es gribu būt tur...”

No 17.09. – 19.09.
Jauno grāmatu izstāde
Centrālās bibliotēkas
Abonements
No 09.09. - 06.10.
Alytus (Lietuva) mākslinieku
darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams

No 09.09. - 06.10.
Smiltenes lietišķās mākslas
studijas darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams

LČ florbolā vīriešiem virslīga
CelTik/Lekrings – Rīgas
Lauvas
Piebalgas 18

22.09. - 06.10.
Vidzemes podnieku plenēra
„Raunas ceplī” darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams

19.09.
plkst.18.00 - 20.30
LČ florbolā vīriešiem virslīga
CelTik/Lekrings – Ulbroka
Piebalgas 18

25.10. - 01.11.
Foto izstāde „Čehu baroks”
Cēsu Izstāžu nams
Cēsu kauju 90 gadu atcerei
veltīta izstāde
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
Izstāde „No dziesmas līdz
nacionālai valstij”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
Sporta pasākumi
05.09.
plkst.18.00 - 20.30

20.09.
plkst.18.00 - 20.30
LČ florbolā vīriešiem virslīga
CelTik/Lekrings – Pārgauja
Piebalgas 18
26.09.
plkst.10.00 - 19.00
„Cēsu Kauss” volejbolā
senioriem
Dāmu un kungu komandas
Piebalgas 18
Pūces 2a
27.09.
plkst.15.00 - 20.30
LČ florbolā vīriešiem virslīga
CelTik/Lekrings – SK Tahe
(Igaunija)
Piebalgas 18

Skolēnu autobusa kustības saraksts
Pirmdiena
7.00 –Krūmiņi
7.10 – Mežmaļi
7.20 –Rīdzene -Vaive - Slaņķi
- Rāmuļu skola - Nākotnes
7.50 – Rīdzene - Vaive
8.05 - Krīvi
8.15 –pietura Piebalgas iela
(pie t/c Globuss)
8.25 – Akmens ligzda
8.30 – 2. pamatskola
1.pamatskola
9.00 – Rāmuļu skola
14.45- Krīvi
15.15 Rāmuļu skola - Vaive
15.35-Rīdzene - Vaive - Krīvi
16.15- Cēsis (Smilšu
laukums)
16.25- Krīvi - Vaive
- Mežmaļi - Rīdzene Nākotnes
17.05 Rāmuļu skola - Vaive
- Rīdzene

Otrdiena - piektdiena
7.10 – Mežmaļi
7.20 –Rīdzene -Vaive - Slaņķi
- Rāmuļu skola - Nākotnes
7.50 – Rīdzene - Vaive
8.05 - Krīvi
8.15 – pietura Piebalgas iela
(pie t/c Globuss)
8.25 – Akmens ligzda
8.30 – 2. pamatskola 1.
pamatskola
9.00 – Rāmuļu skola
14.45- Krīvi - Rīdzene
15.15 Rāmuļu skola -Vaive
15.35-Rīdzene - Vaive - Krīvi
16.15- Cēsis
(Smilšu laukums)
16.25- Krīvi - Vaive
- Mežmaļi - Rīdzene Nākotnes
17.05 Rāmuļu skola - Vaive
- Rīdzene

