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Draudzīgi sarūpēts autobuss
Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Aivars Akmentiņš

Jūnija sākumā priecīgs
notikums bija Cēsu novada
sociālajā dienestā, kur svinīgi
tika atzīmēta jaunā speciāli
aprīkotā
mikroautobusa
saņemšana. Autobusam ir lifts
cilvēku ratiņkrēslos iecelšanai
un speciāla stiprinājuma sistēma
drošai pārvadāšanai. Pamatā
šīs transports tiks izmantots, lai
bērnus ar īpašām vajadzībām
nogādātu uz mācībām Cēsu
2.pamatskolā.
Sociālā dienesta vadītāja
Iveta Sietiņsone svinīgajā brīdī
atgādināja, ka doma gādāt jaunu
busiņu radusies 2007.gadā.
Ahimas – Cēsu draudzības
biedrības priekšsēdētājs Klaus
Kellers, iepazīstot sociālā
dienesta
darbu,
pamanīja
cik bēdīgā stāvoklī ir vecais
sociālā
dienesta
busiņš.
Atgriezies Vācijā viņš uzsāka
līdzekļu vākšanu un nu
Ahimas iedzīvotāji specializētā
autobusa iegādei ir saziedojuši
25 tūkstošus eiro. Svinīgajā
ceremonijā piedalījās arīAhimas
bērnudārza vadītāja Gudruna
Šutte un pirmsskolas izglītības
padomniece Ulrike Burdorfa,
kuras
saņēma
cēsnieku
pateicību sadraudzības pilsētas
iedzīvotājiem.
I.Sietiņsone
pateicās arī uzņēmējiem, kas
palīdzēja īstenot šo ieceri
– Ingūnas Zupas ārsta praksei,
SIA „Čiekuri Koks” un SIA
„Unitruck”.
Novada domes deputāts
un 2.pamatskolas direktors
Ojārs Bicāns atzīmēja, ka ar

Tradicionāli pirms Jāņiem
Cēsīs un apkārtnē notika Cēsu
kauju piemiņas pasākumi.
Šogad atzīmējām 91.gadskārtu
kopš apvienotais latviešu un
igauņu karaspēks sakāva vācu
Landesvēru, kas apdraudēja
Baltijas valstu pastāvēšanu.

Attēlā: Jaunais sociālā dienesta busiņš ar uzrakstu Ahima - Cēsis gatavs doties pirmajā braucienā.
specializētā autobusa iegādi ir
noslēdzies četru gadus darba
cikls. „Mums ir viena no
nedaudzajām skolām Latvijā,
kur tiek integrēti bērniem
ar
nopietniem
veselības
traucējumiem. Varu droši
teikt, ka pie mums neveidojas
depresīva vide, gluži pretēji,
līdz ar mācību programmu
bērniem ar īpašām vajadzībām
skolā ir ienākusi jauna vērtība.
Audzēkņi ratiņkrēslos ir mūsu
bērni, ar kuriem esam kopā
ikdienā un svētkos, viņiem
skolā ir daudz draugu ar ko
spēlēties starpbrīžos. Mēs

mācāmies ar viņiem saprasties
un no sirds priecājamies, ka
iespēja apmeklēt skolu daudz
dod viņu attīstībai. Pirms tam
viņu dienas pamatā pagāja
dzīvokļu sienās, bez iespējām
kontaktēties ar vienaudžiem,
bez regulāras profesionālas
aprūpes. Arī vecāki var
pilnvērtīgi strādāt, zinot, ka
bērni ir pieskatīti un aprūpēti.
Mums ir daudz palīdzējuši
zviedru
speciālisti,
esam
sagādājuši labu aprīkojumu
mācību klasei, tagad ir arī
autobuss, ar kuru bērnus ērti
un galvenais droši var nogādāt

Uzsākta piecu pašvaldības ēku siltināšana
Inta Ādamsone
Šogad
Latvijas
Vides
ministrija
uzsāka
jaunu
programmu
–
„Klimata
pārmaiņu finanšu instruments”,
kur iespējams iesniegt projektus
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai. Cēsu novada
pašvaldība operatīvi veica
energoauditus,
izstrādāja
tehniskos projektus un iesniedza
siltināšanas projektus piecām
ēkām – Cēsu 2.vidusskolai,
viesnīcai „Putniņkrogs” Saules
ielā 23, Sociālā dienesta ēkai,
kur paredzēts ierīkot nakts
patversmi, Rāmuļu pamatskolai

Pieminot
Cēsu kaujas

un skolas internātam. Šie
projekti tika apstiprināti un to
kopējais finansējums ir 671
000 latu. Pašvaldība sedz 15%
no izmaksām, pārējo - Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
programma.
Pašvaldība
jau ir noslēgusi līgumus ar
būvfirmām un jūnijā jau uzsākti
celtniecības darbi.
Līdzekļi Klimata pārmaiņu
programmai tiek iegūti Latvijai
pārdodot nevajadzīgās gaisa
piesārņojuma kvotas, tāpēc
projektu efektivitātes prasības
ir ļoti augstas. Pēc darbu
veikšanas energopatēriņam ēkās
jāsamazinās par 25%, un šim
rādītājam ir jānoturas piecus

gadus. Celtnieki, konkurences
apstākļos, konkursos ir solījuši
darbus veikt par zemām cenām,
savukārt kvalitātes standarti, kas
ir jau ietverti līgumos, ir augsti
un uzraudzība būs stingra.
Jau izstrādājot projektus, par
konsultantu pieaicinājām ļoti
zinošu energoauditoru Valdi
Zepu, kurš arī uzraudzīs darbu
norisi
objektos.
Pieļauju,
ka būvniekiem nebūs viegli
izpildīt saistības.
Ko ir paredzēts izdarīt?
Pilsētas 2.vidusskolā - sienu
siltināšana un logu nomaiņa,
Saules ielā paredzēta kompleksa
ēkas siltināšana, tāpat arī
nakts patversmei, Rāmuļu

uz skolu un atpakaļ uz mājām.
Tagad jādomā par nākamo
soli, dienas centra izveidi, lai
cilvēki ar īpašām vajadzībām,
pēc
mācību
programmas
apgūšanas, nebūtu kā no laivas
izmesti, bet būtu vieta, kur viņi
var atbraukt attīstīt iemaņas,
saņemt aprūpi,”
sacīja
O.Bicāns.
Arī bērnu vecāki pauda
gandarījumu
par
jaunā
specializētā autobusa iegādi,
jo mazie tagad varēs droši
nokļūt skolā un doties arī citos
atpūtas vai nepieciešamības
braucienos.

pamatskolai un internātam durvju nomaiņa, jumta seguma
siltināšana, fasādes, cokolstāva
un ventilācijas sistēmu izbūve.
Darbus paredzēts pabeigt
līdz gada beigām, bet mācību
iestādēs līdz 28.augustam.
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta programmai būs
arī otrā kārta un pašvaldība
tai jau sākusi gatavoties. Ir
apzinātas vajadzības un veikti
nepieciešamie aprēķini.

Atzīmējot šo nozīmīgo
vēsturisko notikumu Latvijas
un Igaunijas bruņoto spēku
pārstāvji un pašvaldību vadītāji
nolika ziedus kritušo piemiņas
vietās Plācī, Ieriķos, Veselavā,
Līvos, Liepā, kā arī Cēsīs pie
Skolnieku rotas pieminekļa un
Lejas kapos. Jaunajā pilī notika
projekta „Izcīni Latviju” un
izstādes „Cēsnieki Brīvības
cīņās” atklāšana. Bet Cēsu
kauju atcerei veltītie pasākumi
noslēdzās ar Latvijas militāro
vienību parādi un orķestra
defilē programmu Vienības
laukumā.

Darbs vasarā
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Šajā vasarā 48 Cēsu novada
skolēni piedalās Cēsu novada
pašvaldības
organizētajā
vasaras prakses projektā.
Skolēni strādā Cēsu dzīvokļu
pārvaldē
SIA „CDzP”,
pašvaldības aģentūrā „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
un individuālajā uzņēmumā
„Dārzs”, kur veic pilsētas
labiekārtošanas
un
citus
darbus.
Praksei
vasarā
bija
pieteikušies vairāk nekā 250
skolēni, bet pašvaldība var
nodrošināt darbu tikai 48
jauniešiem. Praksei varēja
pieteikties skolēni no 13 līdz
18 gadiem, kuru dzīvesvieta
deklarēta
Cēsu
novada
teritorijā. Prakses vietas tika
piešķirtas rindas kārtībā pēc
pieteikšanās laika.
Skolēnu vasaras prakses
nolūks ir organizēt skolēnu
darbu Cēsu novadā no 1.jūnija
līdz
25.augustam,
dodot
iespēju skolēniem praktiski
sagatavoties
konkurētspējai
darba tirgū.
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PAŠVALDĪBĀ
Paveiktais pērn Mācāmies saimniekot racionāli
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novada
pašvaldība
ir
sagatavojusi
un
nodevusi
iedzīvotāju
vērtējumam
publisko pārskatu par 2009.
gadu. Tajā apkopoti visi
notikumi un veikumi visās
pašvaldības darbības jomās.
Pārskatā var detalizēti iepazīties
ar to, kā pildīts budžets un
īstenoti attīstības projekti.
Pagājušais
bija
krasu
pārmaiņu gads. Tas bija
saspringts, sarežģīts, brīžiem
smags, taču noteikti ne slikts
gads, kas lika daudz ko
pārvērtēt, saprast un rast spēkus
pārmaiņām.
Pašvaldībai gads iesākās
ar
ievērojamu
budžeta
samazinājumu, bet gada vidū
finansējums tika samazināts
vēlreiz. Tomēr esam spējuši
Cēsīs un tagad jau visā novadā
šo gadu aizvadīt bez lieliem
satricinājumiem. Protams, bija
jāpieņem virkne nepopulāru
lēmumu, jāsamazina finansējums
pašvaldības
iestādēm,
jāsamazina darbinieku skaits,
tomēr pašvaldības prioritārajos
virzienos – sociālā aizsardzība,
izglītība, drošība - mums ir
izdevies saglabāt visas labās
iestrādes.
Ekonomiskās krīzes sekas
ļoti jūtamas bija sociālajā sfērā,
jo jau no paša gada sākuma
strauji pieauga nepieciešamība
pēc pabalstiem iedzīvotājiem,
kas palikuši bez darba un
iztikas līdzekļiem. Un lai arī
kopumā budžets bija ievērojami
jāsamazina,
iedzīvotāju
atbalstam paredzēto finansējumu
pat spējām palielināt un visi,
kam bija nepieciešama un
pienācās pašvaldības palīdzība,
to arī saņēma. Arī 2010.
gada budžetu veidojām tā, lai
novada iedzīvotāji būtu sociāli
aizsargāti. Pašvaldība vārdā saku

paldies visām nevalstiskajām
organizācijām, kas organizēja
virkni palīdzības pasākumu, lai
tie, kam nepieciešams, varētu
saņemt ēdienu, drēbes, morālu
un psiholoģisku atbalstu.
Ļoti svarīgi tagad ir izmantot
visas pašvaldības iespējas, lai
veicinātu
uzņēmējdarbību,
jaunu darba vietu rašanos.
Esam
aizsākuši
aktīvu
dialogu
ar
uzņēmējiem,
lai informētu par atbalsta
programmām,
iespējamiem
ārvalstu sadarbības virzieniem.
Praktisks solis ir sagatavotais
lēmums par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidēm 50 – 70 %
apmērā novada uzņēmējiem.
Nozīmīgākais
pašvaldības
devums ekonomikas sildīšanā
ir lielie investīciju projekti
piesaistot Eiropas Savienības
finansējumu – bērnudārzu
renovācija, ielu rekonstrukcija,
kanalizācijas un ūdensvada tīklu
atjaunošana, kas dod iespēju
strādāt un nopelnīt galvenokārt
tieši
Cēsu
uzņēmumu
darbiniekiem.

Izglītībā svarīgi, ka esam
spējuši saglabāt visas novada
skolas gan Cēsīs, gan Vaivē.
Nozīmīgākais notikums noteikti
bija jaunā bērnudārza atklāšana
Cēsīs. Arī Vaives pagastā darbu
sāka trīs bērnudārza grupiņas,
līdz ar to mūsu novadā bērniem
vietas pirmskolas izglītības
iestādēs ir nodrošinātas.
Veselības aprūpē nozīmīga
bija poliklīnikas un slimnīcas
apvienošana, abām ārstniecības
iestādēm saglabājot gan ierastās
telpas,
gan
pakalpojumu
apjomu.
Ar pilnu Cēsu novada
pašvaldības 2009.gada publisko
pārskatu var iepazīties Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5, Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Raunas ielā 1, Sociālajā dienestā
Bērzaines ielā 18 un internetā
www.cesis.lv, sadaļā - Novada
pašvaldība.

Domes sēdē jūnijā
Inga Sirmā
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītāja
Cēsu novada domes 3. jūnija
sēdē pieņemti 38 lēmumi:
pieņemts
lēmums
neizmantot
pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu Vaļņu ielā,
Cēsīs;
apstiprināta
vienota
kārtība par pašvaldības vieglā
autotransporta un operatīvā
transporta izmantošanu un
izdevumu uzskaiti;
- precizēts Cēsu pilsētas
vietējās
nozīmes
īpaši
aizsargājamo koku sarakstsPriedes ielā priežu dižmežā
fiksētas 7 priedes, kuru
apkārtmērs ir 260-300 cm;

apstiprināta komunālo
pakalpojumu un uztērēšanas
maksa nekustamajā īpašumā
Raunas ielā 4, Cēsīs (maksa
līdz 31.12.2010. noteikta Ls
3,38 (bez PVN) par 1 kv.m.
mēnesī);
- pieņemts lēmums iznomāt
telpas Raunas ielā 4, Cēsīs Cēsu
patērētāju interešu aizstāvības
biedrībai „Aizstāvis” (3.stāvā),
Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības Cēsu
rajona padomei (1.stāvā),
projektam
„Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs”
(3.stāvā),
Cēsu
pilsētas pensionāru biedrībai
„Cēsu pensionāri” (1.stāvā),
V.Mališevam
(3.stāvā),
Latvijas kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
Cēsu
nodaļai
(3.stāvā),
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu

Ojārs Bicāns
Cēsu novada domes deputāts
Cēsu 2.pamatskolas
direktors
Par
to,
ka
izglītības
finansēšanā valstī ir jādarbojas
principam – nauda seko
skolēnam, tika runāts jau sen,
bet reāli tikai sākot ar pagājušā
gada 1.septembri skolas sāka
darboties jaunajā ekonomiskajā
situācijā. Nauda seko skolēnam
ir taisnīga pieeja un to
vajadzēja ieviest krietni agrāk,
jo pieaug konkurence starp
izglītības iestādēm un līdz ar
to aug arī apmācību kvalitāte.
Vienīgi vajadzētu koriģēt
finansējuma koeficentus tā,
lai, īpaši sākumskolas, varētu
sekmīgi strādāt arī tad, ja
bērnu skaits mācību iestādē
nav liels. Tas nodrošinātu to,
ka skolas būtu maksimāli tuvu
bērnu dzīvesvietām. Savukārt
vidusskolas
līmenī
gan
nepieciešama lielāka audzēkņu
koncentrācija, kas nodrošinās
finansējumu labam kabinetu
aprīkojumam
un
augstai
mācību kvalitātei.
Cēsu novada skolas jaunajā
ekonomiskajā
situācijā
darbojas sekmīgi. Izglītības
darba grupā esam vērtējuši
un secinājuši, ka nevienu no
mazajām skolām reorganizēt
vai apvienot nav nepieciešams.
Abās
pilsētas
ģimnāzijās
mācību līmenis ir tradicionāli
augsts un tas tiek novērtēts
valsts līmenī. Arī 2.vidusskola
strādā sekmīgi, tāpēc saprotama
un atbalstāma ir citu novadu
jauniešu vēlme vidējo izglītību
apgūt Cēsīs, jo te viņi var gūt
labu pamatu studijām Latvijas
un arī ārvalstu augstskolās.
Lai atvieglotu iespējas citu
novadu jauniešiem mācīties
Cēsīs, pašvaldība sadarbībā
ar SIA „CDzP” radusi iespēju
izveidot labiekārtotu internātu
„Putniņkrogā”. Tur būs mācību

un atpūtas telpa, virtuvīte,
interneta pieslēgums, diennakts
dežurants. Esam vienojušies,
ka pirmajā gadā maksa par
gultas
vietu
nepārsniegs
30 latus mēnesī. Manuprāt,
turpmāk tomēr jāvērtē iespējas,
kā šo maksu samazināt līdz
20 latiem. Protams, tā būtu
tālredzīga rīcība, ja to novadu
pašvaldības, kuru bērni mācās
Cēsīs, palīdzētu viņiem un kaut
daļēji segtu izdevumus par
gultas vietas īri. Diemžēl biežāk
ir nācies dzirdēt gluži pretēju
nostāju, novadu pašvaldībās
spriež pat par autobusa biļešu
neapmaksāšanu,
tādējādi
cerot panākt, lai bērni mācās
vietējā vidusskolā un nebrauc
citur. Bet mēs taču nevaram
liegt Latvijā vidējo izglītību
apguvušiem bērniem doties
studēt uz Angliju, Zviedriju vai
Kanādu! Tāpat nedrīkst liegt
bērniem un vecākiem iespēju
izvēlēties, kurā ģimnāzijā vai
vidusskolā mācīties. Tieši
pretēji, ir jāatbalsta viņu
vēlme gūt pēc iespējas labāku
izglītību. Jo vairāk mums būs
labi izglītotu jaunu cilvēku, jo
labāk klāsies gan novadiem,
gan valstij kopumā.
Cēsu novadā ir ieguldīti
lieli līdzekļi izglītības iestāžu
sakārtošanā. Ir uzbūvēta jauna
skola un bērnudārzs, atjaunotas,
siltinātas, labiekārtotas jau
esošās skolu ēkas. Saprotams,
ka ir jādomā kā racionāli
noslogot šīs telpas. Uzskatu,
ka skolām būtu jādarbojas
12 stundas diennaktī. No rīta
mācās bērni, pēcpusdienās
papildus izglītību var apgūt
pieaugušie. Sakarā ar kultūras
centra rekonstrukciju, kultūras
pasākumi notiek pie mums
2.pamatskolā. Sporta zālē
vakaros trenējas sporta skolas
audzēkņi, notiek sacensības
un mēs par to priecājamies, jo
skolas ēka pilda savu funkciju,
kalpo novada sabiedrībai.
Savukārt, mācību iestādēs,

komitejai (1.stāvā), SIA „Cēsu
Olimpiskais centrs” (3.stāvā);

pirmsskolas izglītības iestādi
2010.gada vasarā;

- apstiprināta pusdienu
maksa Cēsu 2.pamatskolā
bērniem, kuri līdz 15.06.2010.
turpina mācības speciālajā
pamatizglītības programmā;

- apstiprinātas izmaiņas
nosakot
maksu
rakšanas
darbu, sastatņu vai celtniecības
nožogojuma uzstādīšanas darbu,
aizņemot brauktuves, ietves,
dabas pamatni un apstādījumus
atļaujas pagarinājumu. Lai
veicināt
būvdarbu
izpildi
pēc iespējas īsākā termiņā,
jo tādējādi tiek ierobežota
satiksme, par pirmreizējo

- ņemot vērā, ka telpās
Saules ielā 23, Cēsīs plānots
izveidot internātu skolēniem
(prognozētās izmaksas par
vienu gultas vietu skolēnam
30Ls/mēnesī),
samazināta
nomas maksa;
pieņemts lēmums par
atbrīvošanu no vecāku maksas
pirmsskolas izglītības iestādēs
2010.gada vasarā. No vecāku
maksas (0,60Ls/dienā) tiks
atbrīvoti tie vecāki, kuri līdz
01.05.2010. bija informējuši
pirmsskolas izglītības iestādi,
ka viņu bērns neapmeklēs

kur ir samazinājies audzēkņu
skaits, jādomā, kā racionāli
izmantot telpas. Protams,
pirms lemt par mācību iestāžu
apvienošanu, notiek ilgas
un
pamatīgas
diskusijas,
uzklausot visu ieinteresēto
pušu viedokļus. Tā bija arī
jautājumā par 2.vidusskolas
un vakarskolas apvienošanu.
Vidusskolā audzēkņu skaits ir
samazinājies, bet pārceļot uz šo
ēku vakarskolu, tiek nodrošināts
racionāls noslogojums telpām.
Tas, ka zem viena jumta tiek
realizētas atšķirīgas izglītības
programmas, nekādi netraucē
abām
skolām
sekmīgi
attīstīties.
Līdzīgi apsvērumi ir arī
diskusijā par mākslas skolas un
interešu centra apvienošanu.
Abas iestādes, darbojoties zem
vien jumta, varētu realizēt savas
mācību programmas, tikai jau
augstākā kvalitātē. Jo tad gan
mākslas skolai, gan interešu
centram būtu, piemēram, viena,
bet labi aprīkota un noslogota
keramikas
darbnīca
vai
kokapstrādes klase. Racionāli
izvērtējot varam rast iespējas
gan ietaupīt līdzekļus, gan
pilnveidot skolu aprīkojumu.
To, ka Cēsu novadā izglītības
līmenis ir ļoti labs, apliecina
desmitiem nozares speciālistu,
kas pie mums viesojas no
citiem Latvijas novadiem un
arī ārvalstīm. Lai šo līmeni ne
tikai noturētu, bet arī celtu,
mums jābūt pragmatiķiem
un jāskatās, lai nauda, ko
tērējam izglītībai, neaizietu
tikai ēku uzturēšanai, bet tā
nonāktu kabineta aprīkojuma
pilnveidošanai,
pedagogu
profesionālajai
izaugsmei.
Izglītība
ir
nepārtraukta
attīstība, tāpēc nekad nevarēsim
teikt – lūk mums ir pabeigts
novada izglītības modelis. Tas
ir nemitīgi jāpilnveido.

atļaujas pagarināšanu maksa
noteikta 1Ls, t.sk. PVN, par
otro atļaujas pagarinājumu
Ls 50, t.sk. PVN, par trešo
atļaujas pagarinājumu maksa
noteikta Ls 250, t.sk. PVN,
bet par ceturto un nākamajiem
atļaujas pagarinājumiem maksa
noteikta Ls 500, t.sk. PVN.
Plašāka informācija par
pieņemtajiem lēmumiem www.
cesis.lv Novada pašvaldības
sadaļā „Pieņemtie lēmumi”.
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Rotaļu istaba
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests” direktore
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra
„Sociālais
dienests” sadarbībā ar Cēsu
2.pamatskolu plāno realizēt
pilotprojektu „Rotaļu istaba
Cēsu novada bērniem ar
ļoti smagiem funkcionālās
attīstības traucējumiem, kuriem
medicīniski
pedagoģiskā
komisija ir sniegusi atzinumu
apmācīt pēc speciālās izglītības
programmas izglītojamiem ar

Partneri Polijā
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Jūnijā
Polijas
pilsētā
Konstancin-Jeziornā viesojās
Cēsu
novada
pašvaldības
delegācija, Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
ansamblis un četri Cēsu
seniori.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Rozenbergs, deputāts Juris
Žagars un sabiedrisko attiecību
speciāliste Ieva Karlsberga uz
Poliju devās pēc KonstancinJeziorna pašvaldības ielūguma,
lai
pārrunātu
turpmākās
sadarbības iespējas un kopēju
iesaistīšanos Eiropas Savienības
projektos. Savukārt mūzikas
vidusskolas ansamblis jau otro
gadu piedalījās starptautiskā
jauniešu mūzikas festivālā.
Vizītes laikā Cēsu novada
un
Konstancin-Jeziorna
pašvaldību pārstāvji runāja par
iespējamo turpmāko sadarbību
kultūras, mākslas, sporta un
jauniešu projektu realizācijā.
Polijas pilsētas pārstāvji bija
pārliecināti, ka Cēsis ir ļoti
labs sadarbības partneris, lai

Izmaiņas slimnīcas pakalpojumos
vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem un kuru vecākiem
ir darba attiecības”. Paredzēts,
ka rotaļu istaba darbosies no
5.jūlija līdz 27.augustam un
to apmeklēs vismaz trīs bērni.
Nometne pirmās divas nedēļas
notiks Sociālā dienesta telpās,
bet pārējā laikā 2.pamatskolā.
Sociālais dienests šim nolūkam
plāno tērēt 1300 latus, slēdzot
līgumu ar sociālo rehabilitētāju
un audzinātāja palīgu vai
sociālo aprūpētāju.
Šajā laikā, galvenokārt, tiks
nodrošināta bērnu pieskatīšana
un interesanta brīvā laika
pavadīšana ar rotaļu metodēm.

organizētu jauniešu apmaiņas
programmu,
snovborda
nometnes, kopējus sporta
turnīrus un kultūras aktivitātes.
Atsaucoties uz KonstancinJeziorna
pašvaldības
aicinājumu, Cēsu novada
pašvaldība jūnijā iesaistījās
Eiropas Savienības projekta
„Pilsoņi Eiropai” aktivitātē,
kuras ietvaros četri novada
seniori no Cēsu pensionāru
biedrības un deju kolektīva
„Dzirnas” devās uz KonstancinJeziorna, lai no 17. līdz
21.jūnijam kopā ar senioriem
no Polijas, Vācijas, Čehijas un
Lietuvas piedalītos diskusijās
par vēsturi, kultūru, mākslu,
valstu tautsaimniecību un citām
aktualitātēm.
Cēsu novada dome ir
uzaicinājusi
KonstancinJeziorna domes delegāciju
apciemot Cēsis pilsētas svētku
un Cēsu Mākslas festivāla
laikā 31.jūlijā, lai vienotos par
sadarbības līguma slēgšanu.
Jau informējām, ka 2009.
gada janvārī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un Konstancin-Jeziorna mērs
Mareks Skovronskis Cēsīs
parakstīja nodomu protokolu
par sadarbību.

PAZIŅOJUMS
Par Cēsu pilsētas zemes
kompensācijas fondu
Saskaņā ar LR Ministru
kabineta 19.05.2008. noteikumu
Nr.352
„Līdzvērtīgas
zemes kompensācijas fonda
izveidošanas kārtība, kā arī
kārtība, kādā aprēķina bijušā
zemes īpašuma vērtību, kāda
tā bija 1940.gada 21.jūlijā,
un kārtība, kādā tiek piešķirta
līdzvērtīga zeme bijušajiem
zemes īpašniekiem vai viņu
mantiniekiem” 12.punktu Cēsu
novada pašvaldība informē,
ka Cēsu pilsētas zemes
kompensācijas fondā ar Cēsu
novada domes 03.06.2010.
lēmumu Nr.299 iekļauti šādi
zemes gabali Cēsu pilsētā:

JAUNUMI
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1.
Spāres ielā 5, platība
1012 m2, atļautā izmantošana
- mazstāvu dzīvojamā apbūve;
2.
Rīgas ielā 14, platība
235 m2, atļautā izmantošana
– jauktas apbūves teritorija;
3.
Viestura ielā 16, platība
3800 m2, atļautā izmantošana
– mazstāvu dzīvojamā apbūve.
Ar aktuālo līdzvērtīgas zemes
kompensācijas fonda sarakstu
var iepazīties Cēsu novada
pašvaldības
informācijas
stendā Bērzaines ielā 5, Cēsīs
vai internetā www.cesis.lv .

Guntars Kniksts
SIA „Cēsu klīnika” valdes
priekšsēdētājs
SIA „CĒSU KLĪNIKA”
informē, ka sakarā ar to, ka
valsts apmaksāto plānveida
ambulatoro medicīnisko pakalpojumu kvota 2010.gadam ir
ievērojami pārsniegta, esam
ierobežojuši vai pārtraukuši
plānveida ambulatoro palīdzību. Līdz valsts finansējuma
atjaunošanai netiek veiktas
valsts apmaksātas ambulatorās
operācijas
ķirurģijā,
ginekoloģijā, traumatoloģijā
un ortopēdijā. No 2010.gada
1.jūnija ir uzsākta pacientu
reģistrācija rindā uz valsts
apmaksātām
ambulatorām
operācijām, cerot, ka ar
2010.gada 1.oktobri varēsim

atsākt minēto
sniegšanu.

pakalpojumu

Tomēr
SIA
„CĒSU
KLĪNIKA” pacientiem piedāvā
alternatīvu – operācijas par
maksu, pēc klīnikas cenrāža.
Sakarā ar būtisko valsts
apmaksāto pakalpojumu kvotu
pārstrādi ir ierobežoti arī citi
pakalpojumi –
 Valsts apmaksātā plānveida
dienas
stacionārā
mēnesī
tiek uzņemti ne vairāk kā
30 pacienti neiroloģijas, 15
pacienti terapijas un 15 pacienti
uzņemšanas nodaļā.

Valsts apmaksātie
endoskopiskie
izmeklējumi
–
fibrogastroskopijas,
kolonoskopijas u.c. – ne vairāk
kā 90 pacienti mēnesī.
 Valsts apmaksāto speciālistu
apmeklējumi neirologiem -

līdz 400 epizodēm mēnesī.

Ir izveidota rinda uz
datortomogrāfijas, magnētiskās
rezonanses un ehokardiogrāfijas
izmeklējumiem.
 Fizioterapijas un fizikālās
terapijas procedūras par valsts
līdzekļiem nenotiek (izņemot
– bērniem).
Neatliekamā
medicīniskā
palīdzība
joprojām
tiek
sniegta visu diennakti bērnu,
ķirurģijas un traumatoloģijas,
ginekoloģijas un dzemdību,
terapijas
un
neiroloģijas,
anestezioloģijas un intensīvās
terapijas nodaļās, kā arī klīnikas
operāciju blokā.
Konsultējam par ambulatorās
palīdzības
iespējām
darbdienās no plkst.8.00 līdz
18.00, kontakttālruņi 64123567;
64107072.

Skaistāko gaisa dārzu konkurss
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
No 22.jūnija līdz 15.jūlijam
Cēsu novadā norisināsies
konkurss par skaistāko gaisa
dārzu Cēsīs un Vaives pagastā.

privātmāju sektorā, pašvaldības
teritorijā, daudzdzīvokļu māju
atsevišķi balkoni un lodžijas,
daudzdzīvokļu mājas kopumā,
sabiedriskās ēkas un ēkas
Vaives pagasta teritorijā. Katrā
kategorijā tiks noteiktas trīs
godalgotās vietas.

Konkursa mērķis ir veicināt
iedzīvotājus
iesaistīties
skaistākas
pilsētvides
veidošanā,
popularizēt
labāko pieredzi un noskaidrot
daudzdzīvokļu
māju
interesantāko
apzaļumoto
balkonu un lodžiju īpašniekus,
privātmāju un sabiedrisko ēku
vizuālo noformējumu.

Pieteiktos objektus apsekos
atbilstoši Cēsu novada domes
saistošajiem
noteikumiem
par teritorijas un nekustamo
īpašumu
uzturēšanu.
Apsekošanu veiks Cēsu novada
pašvaldības Komunālās nodaļas
un
Pašvaldības
policijas
darbinieki. Konkursā tiks
vērtēta galvenokārt izveidotāja
izdoma, nevis finansiālais
ieguldījums ainavas veidošanā.

Konkursa komisija vērtēs
dalībniekus sešās kategorijās:

Konkursa uzvarētāji tiks
apbalvoti Cēsu pilsētas svētku

laikā 31.jūlijā.
Cēsu novadā vienlaicīgi
līdz 1.jūlijam turpinās arī
konkurss par labākā sētnieka
titulu. Līdz šim pašvaldība
saņēmusi vairākus pieteikumus
par vislabākajiem individuālo
māju, daudzdzīvokļu namu un
sabiedrisko ēku sētniekiem.
Arī šī konkursa uzvarētāji tiks
apbalvoti Cēsu pilsētas svētku
laikā 31.jūlijā.
Pieteikumus
abiem
konkursiem, norādot objekta
adresi, var iesniegt fiziskas un
juridiskas personas Komunālajā
nodaļā Cēsīs, Raunas ielā 4,
tālr.64122377 vai Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Cēsīs,
Bērzaines ielā 5, tālr.64123455,
64161800, fakss 64161801, epasts: iac@dome.cesis.lv.

Turpinās renovēt bērnudārzus Skolēnu
Inta Ādamsone
labdarības
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste
koncerts
Jūnija vidū Valsts reģionālās
attīstības aģentūrā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders parakstīja līgumu
par projekta ieviešanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) aktivitātē „Pirmsskolas
izglītības iestāžu infrastruktūras
attīstība
nacionālas
un
reģionālas nozīmes attīstības
centros”.

Līdz ar līguma parakstīšanu
Cēsu
novada pašvaldībā
sāks realizēt Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
renovācijas 2.kārtu. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas
ir 287 927 LVL apmērā.
Projektu paredzēts realizēt 16
mēnešu laikā, ne vēlāk kā līdz
2011.gada decembrim.
Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu renovācija,
izmantojot Eiropas Savienības
un pašvaldības līdzekļus, tika
uzsākta jau 2003.gadā.

Projekts „Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
renovācijas 2.kārta” nodrošinās
izglītības kvalitātes uzlabošanu,
veicinās
vienlīdzīgas
nodarbinātības
iespējas
un
pirmsskolas
izglītības
pakalpojuma
pieejamību
Cēsu pilsētā. Ēku un telpu
renovācijas darbi un teritorijas
labiekārtošanas darbi projekta
ietvaros notiks trijās Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs: Cēsu pilsētas 4.
pirmsskolas izglītības iestādē
Zirņu ielā 23, Cēsu speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē
Briežu ielā 7 un Cēsu pilsētas
3. pirmsskolas izglītības iestādē
Noras ielā 15 .

Iveta Sietiņsone
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
direktore
Cēsu novada skolēni pirms
došanās uz Skolēnu dziesmu
un deju svētkiem ir izteikuši
vēlēšanos sniegt Labdarības
koncertu
Cēsu
novada
iedzīvotājiem. Koncerts notiks
Cēsu bērnu un jauniešu centrā
„Spārni” Bērzaines ielā 4 š.g.
2.jūlijā pulksten 17.00. Īpaši
gaidīti Cēsu novada sociālās
jomas nevalstisko organizāciju
pārstāvji, kuriem šādā veidā
varam pateikties par nesavtīgo
ieguldījumu Cēsu novada
iedzīvotāju sociālās spriedzes
mazināšanā. Savukārt, paldies
skolēniem par šādu iniciatīvu!
Ceram arī uz turpmāku
sadarbību!
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KULTŪRA, SPORTS
Pasākumi jūlijā

03.07. plkst. 21.30
XII Kantrimūzikas festivāla
Līnijdeju stundas ieskaņas
koncerts
Rožu laukumā

03.07. plkst.18.00
Altenburgas klostera
(Austrija) zēnu kora koncerts.
Cēsu sv.Jāņa baznīcā
04.07. plkst.17.00
Bērnu džeza grupas koncerts.
Zviedrija
Izstāžu namā
10.07. plkst.22.00
Šlāgergrupu koncerts – balle
„Cēsis vasaras krāšņumā”
Cēsu Pils parka estrādē
09.-07. no plkst.18.00
un 10.07
„Fonofest” 2010
Pie Cēsīm „Uplandos”
17.07. plkst.16.00

Sadraudzības koncerts
Maija parka pergolā

18.07. plkst.17.00
Humora šovs „100 g Latvijas”.
Šovā piedalās „Balto Lāču
Muzikālais teātris”, „Čikāgas
piecīšu” līriskais duets
Armands Birkens un Lorija
Vuda u.c.
Cēsu Pils parka estrādē
23.07. plkst.19.00
Humora pilna, muzikāli –
izklaidējoša izrāde „Optimisti
nāk..!!” Skanēs grupas
„Labvēlīgais tips”dziesmas
aktieru izpildījumā: Olga
Dreģe, Dace Bonāte, Valdis
Lūriņš, Ivars Puga, Egils
Melbārdis, Harijs Ozols,
Zigurds Neimanis.
Cēsu Pils parka estrādē
25.07. plkst.21.00
Koncerts „Vecpilsētas vakara
mūzika”. Koris „Beverīna”

izpilda neierastu repertuāru
– L.Vēbera, „Beatles”,
P.Makartnija, Z.Liepiņa,
A.Maskata un citu autoru
pazīstamas dziesmas.
Rožu laukumā
31.07. plkst.17.00
J.S.Baha mūzikas koncerts
„Immortal Bach”
Cēsu sv.Jāņa baznīcā
13.07.Izstādes atlāšana
„S.O.S.” Anitra Bērziņa un
Gints Bērziņš. Glezniecība,
stikls, foto.
Cēsu Izstāžu namā
Līdz 20.07
Kristīne Rozenberga
„Pilsētas”
Cēsu Izstāžu namā
no 23.07.
Šopēns Parīzē.
„Komponista darbnīcā”
Izstāžu nama, Mazājā zālē.

Cēsu Vēstis, 2010. gada 22. jūnijs

Cēsu pilsētas svētki
2010.gada 31.jūlijā

Pikniks pilsētā – SVĒTKI AR GARŠU
Visas dienas garumā atrakcijas maziem
un lieliem,
koncerti, lielā andele un piknika grozu
atvēršana.
Vakarā Retromance un nakts kokteilis
Rožu laukumā.
www.cesis.lv
www.retromance.lv

Bibliotēkā
1.-30.07
Darbs dārzā
1.-30.07
Novadniecei, skolotājai,
rakstniecei Ingunai Bauerei-50
1.-30.07
Studē – Eiropā

1-30.07
Cēsnieces Tamāras Pavlovskas
gleznu izstāde „Pavasara
dvesma”
7.-30.07
„Dievs ir mīlestība. Kas paliek
mīlestībā, tas paliek Dievā un
Dievs viņā.”

Mākslas festivāls Cēsis 2010
Piektdien, 23.jūlijā:
plkst.18:00 Vecajā alus brūzī
Baltijas valstu laikmetīgās
vizuālās mākslas izstāde
Take care
plkst.20:00 Cēsu Sporta
kompleksā
„Joy”. Mūsdienu mūzikas
koncerts
Jānis Semjonovs, fagots,
Latvijas Radio koris,
Sinfonietta Rīga. Diriģents
Normunds Šnē
Programmā: Bendžamins
Britens, Magnuss Lindbergs,
Kristaps Pētersons, Santa
Ratniece, Erki Svens Tīrs
Sestdien, 24.jūlijā
Plkst.10:00 Cēsu pils zālē
Starptautiska mākslas un
mūzikas ekspertu konference
„Rūpes radīt”
plkst.16:00 Cēsu Sv.Jāņa
baznīcā
Koncerts „Maladies and
Melodies”
Eiropas Savienības Baroka
orķestris
Diriģents Larss Ulriks
Mortensens
Programmā: Tomāzo Albinoni,
Heincs Ignācs Francis fon
Bībers, Antonio Lokatelli,
Georgs Mufats, Marks
Antuāns Šarpantjē, Antonio
Vivaldi, Jans Dismass Zelenka
Plkst.18.00 Cēsu pils klētī
Izstāde - modes instalācijas
TRANS-IN-FORM
Piedalās: Natālija Jansone,
Anna Led, Baiba Ripa, Artis
Štamguts, Katja Šehurina,
Elita Patmalniece, Keta
un Mare & Rols. Izstādē
eksponēti atzītu Latvijas
modes dizaineru mākslas
darbi.
Izstādi organizē R/A „Skudras
Metropole” ar Latvijas Modes
fonda atbalstu.

plkst.19:00, 20:30 un 22:00
pie Spoguļklintīm, tikšanās
vieta Cīruļkalnā
Pasaka par Kurbadu. Eakustiska pastaiga mežā
Līgas Celmas un Kristapa
Pētersona mūzika
Latvijas Radio kora grupa un
DJ Monsta
Muzikālais vadītājs Kaspars
Putniņš
Režisore Zane Kreicberga
plkst.22:00 Cēsu pils pagalmā
Filmas „Dubļi” pirmizrāde
Režisors Dainis Kļava,
komponists Jēkabs Jančevskis

Programmā: Leonards
Bernsteins, Džordžs Gēršvins,
Endrū Loids-Vebers,
Raimonds Pauls
Sestdien, 7.augustā
plkst.16:00 Vecajā alus brūzī
„Vectēvs” JRT izrāde
Galvenajā lomā: Vilis
Daudziņš
Režisors: Alvis Hermanis

Plkst.20:00 Cēsu Sv.Jāņa
baznīcā
Koncerts „Marģera spēles
Cēsu velvēs”
Laura Grecka (mecosoprāns)
Aigars Reinis (ērģeles)
Vidzemes kamerorķestris
(diriģents Andris Veismanis)
Programmā: Arturs Maskats
Salve Regina
Marģeris Zariņš Concerto

innocente un “Partita baroka
stilā”
Sestdien 15.augustā
plkst 18:00 „Ungurmuižas”
dārzā
Kamermūzikas koncerts
„Šūbertiāde”

Pasniedz čempionu kausu

Svētdien, 25.jūlijā
plkst.22:00 Cēsu pils pagalmā
Japānas kino programmas
atklāšana
(turpmāk seansi ik nedēļu
otrdienās un ceturtdienās
plkst.22:00)
Piektdien, 30.jūlijā,
plkst.20:00 Cēsu Sv.Jāņa
baznīcā
Pareizticīgo dziedājumi
Samsons Izjumovs, baritons
Valsts akadēmiskais koris
“Latvija”
Diriģents Māris Sirmais
Programmā: Aleksandrs
Grečaņinovs, Rodions
Ščedrins Krievu liturģija
“Apzīmogotais eņģelis”
Sestdien, 31.jūlijā
plkst.20:00 Cēsu pils parkā
Galā koncerts „Latvijas
Nacionālais simfoniskais
orķestris, R.Pauls un
pasaules mūzikli”
Solisti Ilona Bagele, Asmika
Grigorjana, Kristīne Zadovska,
Intars Busulis, Jeronims
Miliuss
Raimonds Pauls, klavieres
Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris
Diriģents Mārtiņš Ozoliņš

Attēlā: Cēsu komanda ar 1. līgas čempionu kausu florbolā.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Jānis Rozenbergs.

Aizvadītajā sezonā Latvijas
florbola čempionāta pirmajā
līgā pirmo vietu izcīnīja Cēsu
komanda. Tāpēc 18.jūnijā
Cēsu pils dārzā spēlētājiem
zelta medaļas un čempionu
kausu
pasniedza
Latvijas
Florbola savienības prezidents
Ilvis Pētersons un Cēsu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks

Komanda ir jauna, pirmajā
līgā spēlē tikai otro gadu. Kā
pastāstīja vienības kapteinis
Kaspars Bernāts, sezonas
sākumā mērķis bija iekļūt labāko
trijniekā, taču pēc veiksmīgi
aizvadītiem pusfināla mačiem
puiši sapratuši, ka var kļūt par
čempioniem. Finālā cēsnieki
nodemonstrēja
pārliecinošu

sniegumu,
neatstājot
nekādas cerības otriem titula
pretendentiem „Latgranulai”.
K.Bernāts pastāstīja, ka esošais
komandas kodols saglabāsies
arī nākošajā sezonā, jo bāzes
komandā „CelTik/Lekrings”
strauja paaudžu maiņa nav
gaidāma,
tāpēc
nākošajā
gadā puiši gatavojas aizstāvēt
čempionu titulu.

