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Cēsu kauju
vēsturiskais piemērs

Atzinība
skolotājai

Cēsu Valsts ģimnāzijas
ekonomikas skolotāja Inga
Ozola
par
ieguldījumu
Junior Achievment - Young
Enterprise Latvija praktiskās
uzņēmējdarbības programmas
Latvijā un darbu sabiedrības
labā tika nominēta kā „Gada
labākais skolotājs ekonomikā
2011”.
Balvā
piešķirts
brauciens uz Briseli.
Goda rakstu saņēma Cēsu
Valsts ģimnāzija par augstu
rādītāju sasniegšanu skolēnu
uzņēmējspēju
kompetences
attīstīšanā, darbojoties Junior
Achievment-Young Enterprise
Latvija
biznesa
izglītības
programmās.

Vasaras darbi
turpinās
Aivars Akmentiņš

Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
teksts un foto
Trešdien, 22.jūnijā, pieminot
Cēsu kauju 92.gadadienu un
godinot kritušos varoņus,
Amatas, Priekuļu, Pārgaujas
un Cēsu novados notika atceres
pasākumi un ziedu nolikšana
brīvības cīnītāju piemiņas
vietās. Cēsu kaujas bija svarīgs
Latvijas valstiskuma vēstures
pagrieziena
punkts,
kad
1919.gada jūnijā apvienotais

Attēlā: Patīkams pārsteigums Cēsu kauja piemiņas pasākumā Vienības laukumā bija Ernesta
Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas audzēkņu pūtēju orķestra defilē programma.
latviešu un igauņu karaspēks
sakāva vācu landesvēru, kas
apdraudēja Baltijas valstu
pastāvēšanu.
Pieminot kritušos varoņus, Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Rozenbergs nolika ziedus
pie Cēsu pulka skolnieku rotas
pieminekļa un pie Brāļu kapu
pieminekļa Lejas kapos.
Vienības
laukumā
pie
Uzvaras pieminekļa cēsniekus
uzrunāja Aizsardzības ministrs

Artis
Pabriks,
Igaunijas
vēstnieks
Latvijā
Mati
Vaarmann, NBS Apvienotā
štāba priekšnieka pienākumu
izpildītājs
pulkvedis
Ivo
Mogiļnijs un Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders. Runātāji atzīmēja
Cēsu kauju nozīmi Latvijas
un
Igaunijas
neatkarības
nosargāšanā.
Igaunijas
vēstnieks Mati Vaarmann, kurš
savu runu teica latviešu valodā,
uzsvēra – „Cēsu kaujas ir
spilgts vēsturisks piemērs tam,
ka kopā mēs spējam vairāk

nekā katrs atsevišķi.” Kopā ar
Bruņoto spēku un Zemessardzes
vienībām laukumā stāvēja
arī jaunā paaudze no Cēsu
pulka skolnieku rotas ceļojošā
karoga vienības no Vidzemes
skolām. Jauku pārsteigumu
visiem sagādāja E. Glika
Alūksnes Valsts ģimnāzijas
pūtēju
orķestra
azartiskā
defilē programma. Piemiņas
pasākums Vienības laukumā
noslēdzās ar militāru parādi,
to komandēja NBS Instruktoru
skolas komandieris majors
Sandris Gaugers.

Pabeigti renovācijas darbi 4.bērnudārzā
Aivars Akmentiņš
Šovasar
apjomīgāki
remontu darbi noris trīs Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādēs
– 4., 3. un specializētajā
bērnudārzā. Jūnijā, kā plānots,
darbi pabeigti 4.bērnudārzā.
Par to, kas paveikts, stāsta
Cēsu
novada
pašvaldības

Nekustamā īpašuma nodaļas
būvinženieris Juris Amanis:
„Bērnudārzā ir nomainītas visas
iekšdurvis. Jāpiezīmē, ka tās
nav mainītas kopš 1967.gada,
kad ēka tika uzbūvēta. Ir veikta
neliela starpsienu pārbūve un
kosmētiskais remonts. Darba
apstākļu uzlabošanai virtuvē
izbūvēta jauna ventilācijas
sistēma, kā arī uzstādīts siltā
gaisa durvju „aizkars”, lai

novērstu krasas temperatūru
maiņas ziemā. Bērnudārza
ārpusē, apkārt rotaļu laukumam
un arī citos posmos izbūvēts
nožogojums.
Darbi tiek veikti projekta
„Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu renovācija
2. kārta” ietvaros. Remonta
darbu izmaksas 4.bērnudārzā
30 tūkstoši 601 lats, 85% no

izmaksām finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.
Tiesības veikt visu trīs
bērnudārzu renovāciju konkursa kārtībā ieguva Valmieras
būvuzņēmums „Bazalts”. Laba
sadarbība ar šo uzņēmumu
Cēsu novada pašvaldībai bija
jau pērn, kad „Bazalts” ļoti
kvalitatīvi un precīzi veica
Rāmuļu skolas un internāta ēku
siltināšanu.

Pavasarī
Cēsu
novada
skolēni, kuri vēlējās strādāt
vasarā, varēja pieteikties novada pašvaldībā. Sākotnēji bija
paredzēts, ka tiks nodrošinātas
48 pašvaldības apmaksātas
skolēnu darba vietas. Taču
ņemot vērā jauniešu lielo vēlmi
strādāt, novada domes deputāti
vienbalsīgi pieņēma lēmumu
par 2700 latu liela papildus
finansējuma
piešķiršanu
darbavietu
nodrošināšanai
skolēniem vasarā. Finansējums
piešķirts no pamatbudžeta
līdzekļiem
neparedzētiem
gadījumiem. Tādējādi šovasar
87 skolēniem ir iespēja strādāt
pašvaldības apmaksātās darba
vietās.
Pirmais
vasaras
darba
mēnesis aizvadīts veiksmīgi,
skolēniem darbu nodrošina
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
SIA “I.R.Dārzs”, SIA “CDzP”,
Cēsu
novada
pašvaldības
Komunālā
nodaļa.
Bērni
dienā strādā četras stundas
un pamatā veic kopšanas un
labiekārtošanas darbus.
Arī Cēsu novada Sociālais
dienests īsteno nodarbinātības
programmu jauniešiem. Vasaras
darba iespējas tiek piedāvātas
skolēniem, kuru ģimenes saņem
Sociālā dienesta atbalstu. Šim
mērķim paredzēti 5400 lati.
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PAŠVALDĪBĀ
Iespēja kļūt
Kultūra ir
prasīgākiem
emocionāla sfēra
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Lai arī vasara ir atvaļinājumu
laiks, jūnijs novada pašvaldībā
aizritējis
spraigā
darbā.
Nozīmīgs notikums ir līguma
parakstīšana ar a/s UPB,
par Cēsu Kultūras centra
rekonstrukcijas
būvdarbu
uzsākšanu. Tas ir lielākais
projekts, ko īstenosim novadā,
un skeptiķiem, kas apšauba to,
ka Cēsīs ir vajadzīga mūsdienīga
koncertzāle un tik liels kultūras
un mākslas centrs, varu atbildēt
– ir vajadzīgs. Pirmkārt, vecais
Kultūras centrs bija ļoti bēdīgā
stāvoklī un neizmantot iespēju
saņemt Eiropas Savienības
finansējumu tā pārbūvei par
mūsdienīgu, daudzfunkcionālu
koncertzāli, būtu ļoti tuvredzīgi.
Un jaunā koncertzāle noteikti
būs ieguvums, un ne tikai
cēsniekiem, bet arī Vidzemes
iedzīvotājiem.
Arī citi šīs vasaras lielie
darbi - Gaujas un Jāņa Poruka
ielu atjaunošana un pilsētas
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcija virzās uz
priekšu. Protams, nākas regulāri
uzklausīt arī visai emocionālus
pārmetumus par to, ka ielas ir
izraktas, braukšana apgrūtināta.
Taču gribu uzsvērt, ka Gaujas
un J. Poruka ielu rekonstrukcija
rit saskaņā ar grafiku, bez
kavēšanās, būvuzņēmējs precīzi
pilda saistības. Vai varējām
plānot ielu rekonstrukciju
darbus mazākā apmērā, lai
neērtību būtu mazāk? Varējām,
taču tad pilsētā būtu krietni
mazāk atjaunotu ielu un vairāk
tādu, kurās ik pavasari jālāpa
bedrītes. Atgādināšu, ka 85%
no šo projektu izmaksām
sedz ES un tik apjomīgs
finansējums
infrastruktūras
atjaunošanai
turpmākajos
gados diez vai būs pieejams.
Pie tam, šo projektu īstenošana
dod darbu un ienākumus
novada
iedzīvotājiem
un
uzņēmumiem.
Kā

zināms,

23.jūlijā

notiks
referendums
par
Saeimas atlaišanu. Domāju,
ka
iedzīvotāju
vērtējums
politiķiem, it īpaši varas
partijām, būs skarbs un rudenī
mūs gaida jaunas Saeimas
vēlēšanas. Medijos jau ir
izskanējusi ziņa un varu
apstiprināt,
ka
nevienam
jaunam politiskam spēkam
pievienoties negrasos. Palikšu
Tautas partijas biedrs . Var
daudz un pelnīti lamāt TP par
pieļautajām kļūdām, taču, īpaši
pašvaldību līmenī, ir īstenotas
prātīgas,
saimnieciskas
programmas, kas devušas
labu rezultātu. Ja TP pārtrauks
darbību, neplānoju stāties citā
partijā un domāju, ka pašvaldība
šī iemesla pēc netiks apdalīta.
Manuprāt pozitīvākais, ko
mums var dot referendums
un
jaunas
vēlēšanas,
ir
iedzīvotāju politiskās
aktivitātes pieaugums. Cilvēki
kļūst saprotošāki un prasīgāki,
un negaida no politiķiem vien
skaistu vārdus, bet reālu rīcību.
Jau divdesmit gadus mēs vēlam
savas valsts politisko vadību
un divdesmit gadus sūkstāmies
par slikto valsts varu. Bet paši
taču tādu ievēlējām! Tāpēc
jautājums, ko es kā pilsonis
sev bieži uzdodu, ir – ko
esmu un ko varu izdarīt, lai
dzīve Latvijā kļūtu labāka.
Lai mūsu bērni nebrauktu
prom no valsts. Domāju, ka
aktīvā nostājā, prasīgumā
pret sevi un politiķiem jau arī
izpaužas mūsu savas zemes
patriotisms. Un man bija
liels prieks, ka tik nozīmīgā
patriotiskā pasākumā kā Cēsu
kauju piemiņas 92.gadadienas
atzīmēšanā 22.jūnijā Vienības
laukumā blakus bruņoto spēku
un Zemessardzes vienībām
stāvēja Cēsu pulka skolnieku
rotas ceļojošā karoga vienības
no Vidzemes skolām. Domāju,
šie jaunieši saprata, ka no
valsts var ne tikai prasīt, bet tai
ir arī jādod un izšķirīgos brīžos
jāatdod pats dārgākais, sava
dzīvība. Kā to izdarīja karavīri,
kuri krītot Cēsu kaujās,
nosargāja Latvijas neatkarību.

Domes sēdē jūnijā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p.i.
Cēsu novada domes sēdē
06.16.2011.
izskatīti
55
jautājumi. Tai skaitā:
Apstiprināja
zemes
ierīcības projekta uzsākšanu un
darba uzdevumu Palmu ielā 5
un Jāņa Poruka ielā 47, Cēsīs,
Cēsu novadā, kas saistīts ar

uzņēmuma „ Altehs” tālāku
attīstību.
Apstiprināja
vairāku
nekustamo īpašumu lietošanas
mērķu maiņu.
- Atbalstīja detālplānojuma
zemes gabalam Egļu ielā
12, Cēsīs, Cēsu novadā,
pirmās redakcijas nodošanu
sabiedriskajai
apspriešanai.
Sabiedriskā
apspriešana
norisināsies no 18.jūlija līdz
8.augustam.

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Līdz ar vasaru Cēsīs
sākusies
aktīva
kultūras
pasākumu sezona. Esmu gan
dzirdējis pārmetumus, ka
koncertu, izrāžu citu kultūras
notikumu Cēsīs ir pārāk maz,
taču jāatgādina, ka šajā vasarā
ir tikai divas nedēļas nogales,
kad
pilsētā nav publisku
sarīkojumu. Cita lieta, cik tie
ir izdevušies un kā apmeklēti.
Finansējums ir nepieciešams
visiem pasākumiem un tāpēc ir
vērts diskutēt kā labāk – rīkot
sezonā desmit plašus pasākumus ar atbilstošu budžetu, lai
nodrošinātu augstu līmeni un
apmeklētību, vai
organizēt
mazāka mēroga sarīkojumus,
taču katrās brīvdienās. Sezonai
noslēdzoties par šo jautājumu
būs jādiskutē.
Esam
rūpīgi
vērtējuši
Cēsnieku svētku
mācības.
Manuprāt, svētki izdevās un
gribu vēlreiz teikt paldies
visiem, kas tos organizēja
un piedalījās. Tiešām prieks,
ka mums ir tik daudz radošu,
aktīvu cilvēku, kas nežēlo laiku
un enerģiju, lai sarūpētu tiešām
skaistus svētkus cēsniekiem
un viesiem. Arī nākošajā gadā
svētki būs maija beigās vai jūnija
sākumā, jo šajā laikā norišu
veidošanā var iesaistīties mūsu
jaudīgākais kultūras potenciāls
– skolnieki, pedagogi, vecāki,
amatiermākslas kolektīvi.
Noslēgumam
tuvojas
konkurss uz Cēsu Kultūras un
tūrisma centra direktora amata
vietu. Pieteicās 22 pretendenti,
no tiem atbilstoša izglītība,
darba pieredze, valodu zināšanas
bija 13 pretendentiem. Jāatzīst,
ka piedāvātie redzējumi par
- Apstiprināja konkursa
“Par skaistāko gaisa dārzu”
nolikumu. Konkursā aicināti
piedalīties Cēsu pilsētas un
Vaives pagasta iedzīvotāji,
uzņēmumi, ražošanas teritorijas,
sabiedriskās ēkas. Godalgu
saņems arī „vērīgais skatītājs”,
kurš būs ieteicis citu īpašumu,
kas
konkursa
noslēgumā
saņems godalgu. Konkursā tiks
vērtēta galvenokārt izveidotāju
izdoma, mazāk finansiālais
ieguldījums. Konkursa beigu
termiņš ir 25. jūlijs, bet 5.
augustā paredzēta uzvarētāju
apbalvošana. Ar konkursa
nolikumu var iepazīties www.
cesis.lv/novada
pašvaldība/
nolikumi, Komunālajā nodaļā
Raunas ielā 4 vai Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5.
- Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības
Attīstības
un

kultūras un tūrisma attīstību
novadā bija pārdomāti un
interesanti, dzirdējām daudz
labas un vērā ņemamas idejas.
Domāju, ka
domes sēdē
jūlijā deputāti jau apstiprinās
amatā jauno Kultūras un
tūrisma centra direktoru, kuru
gaida atbildīgs un nopietns
darbs. Šogad noslēdzas lieli
infrastruktūras projekti – Cēsu
Jaunās pils un Pils parka
rekonstrukcija. Tagad jādomā,
kā šos objektus efektīvi
izmantot gan kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai un
eksponēšanai, gan apmeklētāju,
tūristu piesaistei un ienākumu
palielināšanai.
Jūlijā sāksies Kultūras centra
rekonstrukcija, un ir svarīgi,
lai
jaunajai
koncertzālei
būtu arī bagāts saturiskais
piepildījums. Manā skatījumā
šo piepildījumu veido trīs „vaļi”
– Cēsu mūzikas vidusskola,
Vidzemes
kamerorķestris
un
amatiermākslas kolektīvi.
Par Cēsu mūzikas
vidusskolas turpmāko statusu
norit
diskusijas. Vidzemes
pašvaldību vadītāju nostāja ir
tāda, ka tai arī turpmāk jābūt
valsts uzturētai un pārraudzītai
skolai, jo tā ir Vidzemē vienīgā
vidējā mūzikas mācību iestāde.
Kultūras ministrijas nostāja ir,
ka skola jāpārņem Cēsu novada
pašvaldībai. Ir iespējams arī
tāds modelis, taču tad ir jābūt
skaidrībai par finansējuma
nodrošināšanu. Nav šaubu,
ka mūzikas vidusskola Cēsīs
būs, taču pēc iespējas ātrāk ir
jāvienojas par tās statusu un
finansēšanu, jo ieilgusī neziņa
nenāk par labu mācību iestādei.
Diemžēl, Kultūras ministrija
šogad pārtrauca līdzfinansēt
Vidzemes
kamerorķestra
darbību. Deputāti nolēma, ka
nepieciešamo
finansējumu
nodrošinās
Cēsu
novada
teritorijas plānošanas komisijas
nolikumu. Ar šo nolikumu
komisijai ir deleģēts pieņemt
administatīvo aktu lēmumus
jautājumos par nekustamo
īpašumu adresāciju, zemes
ierīcības projektu uzsākšanu,
par apsaimniekošanas līgumu
noslēgšanu līdz 1 gadam.
- Atbalstīja palīgceltnes
– šķūņa telpu Palasta ielā 11,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
nomā uz 30 gadiem, rīkojot
nomas tiesību izsoli. Plānots, ka

pašvaldība.
Vidzemes
kamerorķestris ir nopietna
kultūras vērtība un tā darbību
nevar finansiālu grūtību dēļ uz
pāris gadiem pārtraukt un pēc
tam ar vienu lēmumu atjaunot.
Orķestris ir dzīvs organisms.
Esmu saņēmis visai asus
pārmetumus, ka pašvaldība
neatbalsta amatniekus. Situācija
ir paradoksāla – pavasarī
Kultūras un tūrisma centrs
aicināja novada amatniekus uz
tikšanos, lai izrunātu un vienotos
par sadarbību, iekļaušanos
tūrisma apritē. Kā jūs domājat,
cik amatnieku atnāca...? Tikai
divi! Jo izrādās, ka mūsu
amatniekiem grūti vienoties
par sadarbību, jo ir savstarpējas
nesaskaņas, antipātijas. Ko te
var palīdzēt pašvaldība? Algot
psihoterapeitu, lai izlīdzinātu
nesaskaņas.
Demokrātiskas
sabiedrības būtiska iezīme
ir
nevalstiskais
sektors,
pilsoniskā sabiedrība, kad
cilvēki dara to, kas viņiem
sagādā prieku un vienlaikus
rada prieku arī citiem. Pils
smēdē veiksmīgi darbojas
rotkalis Daumants Kalniņš.
Pašvaldība piešķīrusi telpas, bet
D. Kalniņš piedāvā interesantas
programmas
tūristiem
un
skolu jauniešiem. Pašvaldība
ir piešķīrusi telpas kultūras
biedrībai „Harmonija”, kas
organizē literārus sarīkojumus,
rod finansējumu un izdod
grāmatas. Vai jau pieminētie
Cēsnieku svētki, kuros daudzas
idejas lieliski īstenoja cilvēki,
kuriem ir kopīgas intereses,
aizraušanās. Nenoliedzami ,
kultūras potenciāls Cēsīs ir liels
un mums ir labas tradīcijas,
taču kultūra ir emocionāla
sfēra, kurā darbojas personības
ar raksturiem, tāpēc panākt
vienotu un saskanīgu darbību
nav viegli. Taču, lai mums tas
izdodas!
šajā vietā pēc rekonstrukcijas,
labiekārtojot arī teritoriju, tiks
izvietots „ Karina Foto” salons.
Telpas tiks piedāvātas arī Cēsu
Mākslas skolas nodarbībām.
- Akceptēja p/a „ Sociālais
dienests”
piedalīšanos
vairākos ES projektos, tādejādi
pilnveidojot un attīstot gan
Sociālā dienesta pakalpojumu
kvalitāti,
gan
personāla
kapacitāti.
Turpinājumu lasiet 3.lpp
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AKTUĀLI

Uzsāk akustiskās
koncertzāles būvniecību
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists teksts un foto
Pirmdien, 20.jūnijā Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders un akciju
sabiedrības UPB prezidents
Uldis
Pīlēns
parakstīja
apjomīgu līgumu par Cēsu
Kultūras centra rekonstrukcijas
būvdarbu veikšanu. Līgums
simboliski tika parakstīts vecā
Kultūras centra Ērģeļu zālē un
līguma summa ir Ls 7 887 939
(ar PVN). Ceļš no konkursa
izsludināšanas brīža līdz līguma
parakstīšanai ilga vairāk nekā
gadu, jo konkursa rezultāti
divas reizes tika pārsūdzēti.
Galu galā četru ļoti cienījamu
pretendentu - A/S „UPB”,
SIA „SKONTO BŪVE”, SIA
„ARČERS”, SIA „RE&RE”
konkurencē konkursa komisija
par uzvarētāju atzina A/S
„UPB”.
Pēc līguma parakstīšanas
G. Šķenders pastāstīja, ka
Kultūras centra pārbūve par
daudzfunkcionālu
akustisko
koncertzāli ir apjoma ziņā
lielākais projekts, ko īstenos
Cēsīs. Domes priekšsēdētājs
atzīmēja to, ka būvdarbu veicēji
A/S „UPB” ir uzņēmums ar
starptautisku pieredzi un ir
pamats cerēt, ka darbi ritēs
saskaņā ar abu pušu apstiprināto
grafiku, un pēc diviem ar pusi
gadiem mūsdienīgā koncertzāle
vērs durvis apmeklētājiem.
G. Šķenders uzsvēra, ka
tā būs reģionālas nozīmes

- Apstiprināja nedzīvojamo
telpu Cēsu pils kompleksa
apmeklētāju
centrā,
Pils
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātus,
tādejādi turpmāk SIA “Cēsu
Ceļojumu aģentūras “Dzelde”
biroja telpas atradīsies līdzās
Cēsu TIC.
- Apstiprināja Cēsu novada
domes saistošos noteikumu
Nr.13 „Par kārtību, kādā tiek
izsniegta atļauja vīna, raudzēto
dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu
ražošanai”.
Alkoholisko dzērienu aprites
likuma 8.pants nosaka vietējās
pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu apritē. Ja vietējā
pašvaldība izdod atļauju vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai
attiecīgās pašvaldības teritorijā,
tā izdod saistošos noteikumus,
kuros nosaka kārtību, kādā
komersants ir tiesīgs saņemt
minēto atļauju.
Līdz šim
šāda kārtība ar saistošajiem
noteikumiem nav noteikta.
Saistošie noteikumi stasis

Rīdzenē
sportisks
vasaras
sākums
Aivars Akmentiņš
Pagājušā gada rudenī Vaives
pagasta Rīdzenē uzsāka Aktīvā
atpūtas parka būvniecību.
Diemžēl
rudens
lietavas
liedza darbus pabeigt jau pērn,
taču Vaives sportiskajiem
jauniešiem ilgi nebija jāgaida,
vasaras sākumā aktīvās atpūtas
parks tika svinīgi atklāts.

Attēlā: Līgumu par Cēsu Kultūras centra rekonstrukciju parakstīja Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders (no kreisās) un A/S UPB prezidents Uldis Pīlēns. Viņiem rūpīgi
asistēja Cēsu Kultūras un tūrisma centra kultūras nodaļas vadītāja Ruta Krastiņa (no kreisās) un
UPB projektu vadītāja Vaira Ronemoise.
kultūras celtne un ieguvēji tomēr ir patīkamāk,” piebilda A. Kalniņa Cēsu mūzikas
būs Vidzemes iedzīvotāji. U. U. Pīlēns.
vidusskolas
audzēkņiem,
Pīlēns pieļāva, ka darbs tiks
mēģinājumu
telpām
VidKultūras centra rekonpaveikts ātrāk nekā plānots.
zemes
kamerorķestrim,
strukcijas
darbus
plānots
Viņš pastāstīja, ka Cēsu
amatiermākslas kolektīviem,
uzsākt
jūlijā.
Ēka
tiks
Kultūras centra rekonstrukcijas
mūzikas bibliotēkai. Projektā
norobežota, tāpēc būs izmaiņas
projekts ir gana sarežģīts,
paredzēta arī mākslas galerija,
satiksmē
un
automašīnu
taču interesants, jo ietver gan
kafejnīca, biroju telpas. Cēsu
novietošanā Raunas ielā. Kā
rekonstrukcijas un restaurācijas
Kultūras centra rekonstrukcijas
jau esam informējuši, Cēsu
darbus, gan jaunu apjomu
projektu
finansē
Eiropas
Kultūras centru pārbūvēs par
celtniecību. „Pēdējā laikā esam
Reģionālās attīstības fonds ar
mūsdienīgu, daudzfunkcionālu
būvējuši gan cietumus, gan
Cēsu novada pašvaldības un
akustisko koncertzāli ar 800
psihiatriskās klīnikas ārvalstīs,
valsts līdzfinansējumu.
sēdvietām, mācību telpām
jāatzīst, ka būvēt kultūras celtni

Domes sēdē jūnijā
Turpinājums no 2.lpp
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spēkā pēc to saskaņošanas
VARAM un publicēšanas “
Cēsu Vēstīs”.
- Uzklausīja SIA „Cēsu
Siltumtīkli” direktora J.Blaua
ziņojumu par siltumapgādes
jautājumiem Cēsu pilsētā.
Iedzīvotāju parādsaistības par
siltuma piegādi uz šo brīdi
ir 300 tūkstoši latu. Plānotās
uzņēmuma
investīcijas
siltumapgādes
sistēmas
rekonstrukcijā tiks realizētas
laikā un plānotajā apjomā. Ar
1.jūliju prognozēts gāzes cenu
pieaugums par 15%, ar 1.jūliju
akcīzes nodokļa pieaugums par
Ls 12,00 uz 100 kubikmetriem
gāzes, kopumā uz Cēsu pilsētas
apgādes apjomu tas sastāda ap
100 tūkstošus gadā. Šis nodokļu
pieaugums neietekmēs cenu
pieaugumu iedzīvotājiem.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldībā Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja Valda Zaļaiskalna
stāsta, ka aktīvās atpūtas
parka izveidošana ir svarīgs
notikums Rīdzenē un jaunieši
brīvlaikā
centīgi
izmanto
iespējas sportot. Parkā ir rotaļu
laukums mazajiem bērniem,
skeitparks ar augstām rampām,
futbola un basketbola laukumi.
Vakaros aktīvās atpūtas parks
būs apgaismots. Tas izveidots
vietā, kur agrāk bija divas vecas
barakas un auga latvāņi.
Aktīvās
atpūtas
parka
izveides projekta izmaksas ir 50
tūkstoši latu. Darbus kvalitatīvi
veica uzņēmums „Limbažu
ceļi” . Kā jau esam informējuši,
pērn Rīdzenē veikta Ezera ielas
rekonstrukcija, ko finansēja
Eiropas
Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai. Tā kā
būvdarbu cenas pagājušajā gadā
vēl bija zemas, izdevās ietaupīt.
Par ietaupītajiem līdzekļiem
tad arī tapa Rīdzenes aktīvās
atpūtas parks.

Projekts – laba skola
pašvaldības speciālistiem
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste
Tuvojas noslēgumam Cēsu
novada pašvaldības projekts
„‘Vidzemes pašvaldību kapacitātes
stiprināšana
par
projektu
ieviešanas
tiesiskajiem, finansiālajiem un
ekonomiskajiem aspektiem” .
Kopš tā uzsākšanas 2010.
gada septembrī, pašvaldību
speciālisti ir apguvuši vairākus
apmācību blokus: projektu
grāmatvedības un PowerPoint
prezentēšanas
prasmes,
iepirkumu procedūras praktisko
un lietvedības pusi, zaļā
publiskā iepirkuma procedūras
piemērošanu
pašvaldības
iepirkumos u.c. Vairāki Cēsu
novada pašvaldības speciālisti
apguvuši padziļinātu finanšu
vadību
un
investīciju
projektu finanšu plānošanu.
Izstrādāts
metodiskais

materiāls „Vadlīnijas tehniski
ekonomiskā
pamatojuma
izstrādei pašvaldību projektiem,
kas pašvaldību darbiniekiem
nodrošinās vienotu izpratni
par tehniski ekonomiskajā
pamatojumā iekļaujamajiem
datiem,
faktoriem
un
aspektiem, kā arī, lai veicinātu
pašvaldību izstrādāto TEP un
izmaksu - ieguvumu analīzes
kvalitāti. Materiāls noderēs kā
ūdenssaimniecības projektiem,
„Policentriskās
attīstības”
prioritātes projektiem
un
aktivitātei „ Atbalsts novadu
pašvaldību
kompleksais
attīstībai”. Projekta mērķis bija
sekmēt Vidzemes pašvaldību
un
pašvaldības
iestāžu
darbinieku zināšanu apguvi
finansiālos, ekonomikas un
administratīvos jautājumos, lai
veicinātu pilnīgu pašvaldībām
piešķirto finansējuma apguvi
un pabeigtu ES struktūrfondu
un pārējo ārvalstu finanšu
palīdzības finansēto projektu

ieviešanu, kā arī veicinātu
jaunu projektu izstrādi un
ieviešanu plānošanas periodā.
Projektā kā partneri piedalās arī
Valmieras pašvaldība, Amatas
un Priekuļu pašvaldības, kuru
darbinieki apmeklējuši vairākus
seminārus un apmācības. Cēsu
pašvaldības pārstāvji projekta
ietvaros ir bijuši pieredzes
apmaiņā Valmieras, Tukuma
un
Kuldīgas
pašvaldībās,
jo problēmas par projektu
ieviešanu ir ļoti līdzīgas, un
pieredze dod iespēju tās risināt
optimālāk un veiksmīgāk.
100% no projekta finansē
Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti
administrē
Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.
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Diskusijas ar
iedzīvotājiem ir vērtīgas
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Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu novada pašvaldībā
ir uzsākta divu nozīmīgu
dokumentu
izstrāde.
Top
novada Teritorijas plānojums
un Attīstības programma.
Šie
dokumenti
noteiks
novada attīstības vadlīnijas
turpmākajiem gadiem. Tāpēc
pašvaldības speciālisti tikās un
turpina tikties ar iedzīvotājiem
dzīvojamo māju rajonos, lai
diskutētu, uzklausītu dažādus
viedokļus un spriestu par
novada attīstības prioritātēm.

Pauls Irbins
Vidzemes Inovāciju un
uzņēmējdarbības centra
Valdes loceklis
Topošajā Cēsu Zinātnes
Centrā, ko veido un attīsta
Biedrība „Vidzemes Inovāciju
un Uzņēmējdarbības Centrs”,
tiks veidots LEGO robotikas
pulciņš. Robotikas pulciņa
veidošana
ir
iespējama,
pateicoties
Cēsu
novada
Domes
un
Norvēģijas
valdības atbalstītam projektam
„Vidzemes
Inovāciju
un
Uzņēmējdarbības
centrs”,
kas noslēdzās š.g. 29.aprīlī.
Projekta realizācijas rezultātā
tika iegādāti 10 jaunākās
paaudzes LEGO robotikas
komplekti.

Jūnijā
notika
deviņas
tikšanās
ar
iedzīvotājiem
dažādos rajonos Cēsīs. Par to,
kas iedzīvotājiem rūp un kādi
ir viņu ieteikumi, stāsta Cēsu
novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas vadītāja
Dita Trapenciere:
- Sākotnēji bija iecerēts, ka
tikšanās būs ideju darbnīcas,
kurās iedzīvotāji, darbojoties
grupās, izstrādās un piedāvās
idejas par sava dzīvojamā rajona
attīstību. Taču uz tikšanām
pārsvarā nāk cilvēki gados
un viņiem ir svarīgi saņemt
tiešas atbildes no pašvaldības
speciālistiem uz jautājumiem,
kas visvairāk rūp.
Visvairāk jautājumus cilvēki
uzdod par ielu un ietvju remontu
viņu rajonā. Tas ir saprotami,
jo ik dienu braucot vai ejot uz
darbu, iepirkties, pastaigās ar
bērniem, bedrainas brauktuves
vai grubuļainas ietves krietni
bojā
garastāvokli.
Aktīvi

Attēlā: Tikšanās ar Viestura ielas rajona iedzīvotājiem Cēsu klīnikā.
Visbiežāk uzdotie jautājumi tikšanās vadītājai Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Ditai Trapencierei (priekšplānā)
bija par iespējamo Viestura ielas rajona ietvju remontu.
diskutējām par daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanu.
Iedzīvotāji vēlas, lai tajos būtu
bērnu rotaļu laukumi, uzlabots
labiekārtojums, taču ne visi
apzinās, ka pagalmu saimnieki
ir paši dzīvokļu īpašnieki
un viņiem pašiem ir jābūt
labiekārtošanas
iniciatoriem
un virzītājiem. Pašvaldība var
palīdzēt, piedāvāt risinājumus,
kā nonākt līdz vēlamajam

Atskats uz svētkiem
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību praktikants      
Jūnijā
Cēsu
novada
pašvaldībā
tika
izvērtēti
Cēsnieku svētku plusi un
mīnusi.
Kopumā
svētki
vērtējami kā izdevušies, tie
pagāja draudzīgā gaisotnē, jo
šos svētkus galvenokārt veidoja
paši cēsnieki, kuri brīvprātīgi
darbojās un ieguldīja lielu darbu,
lai sagādātu prieku cēsniekiem
un pilsētas viesiem.
Atskatoties uz svētkiem,
Valsts policijas Vidzemes
reģiona
pārvaldes
Cēsu
iecirkņa priekšnieks Jānis Goba
atzīst: „Valsts un pašvaldības
policijas darbiniekiem kārtības
nodrošināšana svētku laikā
problēmas neradīja. Vienības
laukumā gan publika bija
krietni sareibusi un grūtāk
kontrolējama. Līvu laukumā
pie
Fonokluba
skatuves

Cēsis kļūst
par LEGO
robotikas
galvaspilsētu

publika bija krietni solīdāka un
izsaukumu nebija.”
Bija diskusijas par to, vai
ir pieļaujami nakts koncerti
vecpilsētā, jo daži iedzīvotāji
pret to iebilst. Tomēr jauni
un ne tik jauni cēsnieki un
pilsētas viesi atzinīgi novērtēja
koncertu
Līvu
laukumā.
„Esam ieguldījuši personīgos
līdzekļus, lai Līvu laukumā tiktu
uzstādīta skatuve un uz tās tiktu
nospēlēts skaists koncerts, kurā
piedalās arī ārzemju grupas. ” –
tā Fonokluba pārstāvis, Lauris
Sildniks.
Veicot nelielu anketēšanu
svētku ietvaros, tika izzinātas
arī sabiedrības domas par
Fonokluba skatuvi cēsnieku
svētkos un par Fonokluba
darbību. Aptaujātie jaunieši
atzina, ka labākā vieta, kur
pavadīt vakaru, ir Fonoklubs,
kuru tie uzskata par „solīdāko
atpūtas vietu” Cēsīs. No 50
aptaujātiem cilvēkiem tikai
vienam bija iebildumi pret
koncertu Līvu laukumā.

rezultātam.
Interesantas
idejas
par
sava rajona nākotni bija
Cīrulīšu
iedzīvotājiem.
Viņuprāt Cīrulīšiem jākļūst
par novada aktīvās atpūtas
centru. Iedzīvotāji ieteica nevis
rekonstruēt veco stadionu
pilsētas centrā, bet būvēt
jaunu, lielu, starptautiskiem
standartiem
atbilstošu
Cīrulīšos.

Jūlijā vēl notiks četras
tikšanās. 4.jūlijā - Cēsu
Jaunajā pilī ar pilsētas centra
un vecpilsētas iedzīvotājiem,
11.jūlijā - Vaives pagasta
Rīdzenes bibliotēkā ar Rīdzenes
iedzīvotājiem, 12.jūlijā - Līvu
skolā. Visas šīs tikšanās sāksies
pulksten 17.30. Tikšanās Vaives
pagasta pārvaldē „Kaķukrogā”
notiks 11.jūlijā pulksten 10.00.

Darbu uzsāk dienas
centrs invalīdiem
Laine Zālīte
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
Atbalsta nodaļas
pilngadīgām personām
vadītāja
Jau esam informējuši, ka
šogad martā Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” (Dienests) parakstīja
līgumu ar Nodarbinātības Valsts
aģentūru par projekta „Invalīdu
habilitācijas - dienas centrs”
realizāciju
(identifikācijas
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/
NVA/094).
Jūnijā norisinājās Centra
iekārtošana, lai jau 1.jūlijā
Centrs varētu uzsākt darbību.
Centra pakalpojuma saņēmēji
būs Cēsu novadā dzīvojošas
personas
ar
smagiem
funkcionāliem traucējumiem
pēc 18 gadu vecuma, kuri

pēdējo septiņu gadu laikā
absolvējuši kādu izglītības
iestādi, kā arī skolēnu brīvlaikos
Centra pakalpojumus varēs
saņemt skolas vecuma bērni
ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem, kuru vecāki
strādā.
Centrā tiks nodrošināti
sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
ar
mērķi
pilnveidot klientu sociālās
un
funkcionālās
prasmes
un integrēties sabiedrības
dzīvē,
tiks
nodrošināts
atbalsta grupu pakalpojums
personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kā arī reizi
mēnesī
starpprofesionāļu
komanda, kurā ietilpst sociālās,
veselības, nodarbinātības un
izglītības sfēras darbinieki,
sniegs konsultācijas personām
ar invaliditāti.
Aicinām Cēsu novada
iedzīvotājus ar smagiem

Biedrība
„Vidzemes
Inovāciju un Uzņēmējdarbības
Centrs” pēc ilgām pārrunām
ar uzņēmuma LEGO vadību ir
arī saņēmusi LEGO sacensību
komplektus,
kurus
varēs
izmantot, lai robotikas pulciņa
nodarbības kļūtu interesantas un
aizraujošas. Bez tam Biedrība
ir arī saņēmusi ziedojumu no
Zviedrijas LEGO robotikas
līgas pārstāvjiem – vairāk
nekā 20kg mazlietotus LEGO
konstruktorus un klučus, ko
būs iespējams izmantot gan
robotikas pulciņa dalībniekiem,
gan citiem interesentiem.
Tādejādi Cēsis ir neoficiāli
kļuvušas par Latvijas LEGO
galvaspilsētu.
Robotikas pulciņš sāks darbu
šā gada septembrī, bet vecāki
un jaunieši par dalību robotikas
pulciņā var interesēties pa
tālruni 29423324 vai rakstot uz
pauls.irbins@dome.cesis.lv.
funkcionāliem traucējumiem
un viņu tuviniekus, kuriem
nepieciešami
Centra
pakalpojumi,
personīgi
vērsties Dienestā, Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā,
2.stāvā 9.kabinetā vai arī
zvanīt: 64127898, 64127896.
Uzaicinām pieteikties arī
cilvēkus ar funkcionāliem
traucējumiem,
kuri
no š.g. augusta vēlētos
saņemt Atbalsta
grupas
pakalpojumus.
Projekta kopējās izmaksas
Ls 72921,48, t.sk., Eiropas
Sociālā fonda finansējums
72921,48.
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JAUNUMI
Daumants Vasmanis - Cēsnieks 2011
Agita Baltbārde
A/S „Cēsu alus” sabiedrisko
attiecību vadītāja
Par titula Cēsnieks 2011
ieguvēju jūnijā kļuva Cēsu
vakara vidusskolas vēstures
skolotājs Daumants Vasmanis.
D.Vasmanis
ir
vēstures
skolotājs, publicists, Cēsu
novada
domes
deputāts,
pilsētas un pils vēstures
hronists un viens no Cēsu
zinošākajiem pils un pilsētas
gidiem. Viņš ir grāmatas „Cēsu
novada pagātnes ainas” autors,
kas kalpo kā Cēsu vēsturnieku
rokasgrāmata.
19
gadus
Daumants
Vasmanis ir Cēsu vēstures
un mākslas muzeja vēstures
nodaļas
vadītājs.
Savu
vēsturnieka šarmu un dabisko
atraktivitāti Daumants liek
lietā arī saskarē ar Cēsu
pilsētas viesiem gan vadot
dziļi erudītas ekskursijas pa
Cēsu pili, Cēsu pilsētu un
novadu, gan iemiesojoties
viduslaiku Cēsu pils saimnieka
Livonijas
ordeņa
mestra
Woltera fon Pletenberga tēlā.
Vadot ekskursijas, viņa stāsti
ir leģendām un mistikām pilni,
Cēsu pils un pilsēta tieši tāpēc
ekskursantu acīs paliek kā
īpaša vieta, kur atgriezties.

Balva Cēsnieks kopš 1999.
gada ik vasaru tiek pasniegta
Cēsu
pilsētas
kultūras,
zinātnes, vēstures vai sociālās
sfēras darbiniekam, kurš savu
darbu darījis izcili un no sirds,
un kura veikums pozitīvi
ietekmējis Cēsu pilsētas dzīvi
pārskatāmā laika periodā.
Apbalvojamo personu ik gadu
izvēlas pilsētas iedzīvotāji
sadarbībā ar AS „Cēsu alus”.

Grāmata par bibliotēku
Natālija Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktore
2009. gads Cēsu Centrālajai
bibliotēkai bija jubilejas gads
– 90 gadi kopš tās dibināšanas.
Tā dibināta 1919. gada 1.
oktobrī kā pašvaldības publiskā
bibliotēka, kura nodrošinājusi
un
turpina
nodrošināt
cēsniekus un citus interesentus
ar poligrāfisko un elektronisko
resursu pieejamību, tā ir pilsētas
informācijas, izglītības un
kultūras centrs, kuras funkciju
daudzveidība pieaug gadu no
gada un tās loma pilsētas dzīvē
ir ļoti nozīmīga.
Vēsturniece,
Dace Cepurīte
bagātu materiālu
no bibliotēkas
materiāliem, gan

cēsniece
apkopojusi
klāstu gan
savāktajiem
no arhīvu

Līdz šim Cēsnieka titulu
saņēmuši: izstāžu nama vadītāja
Nata Livonska, mācītājs Krists
Kalniņš, mūziķis Igors Graps,
mākslinieks Ivars Prauliņš,
Cēsu rajona laikraksta „Druva”
valdes priekšsēdētājs Verners
Rudzītis,
Cēsu
Pastariņa
skolas direktore Ieva Eglīte,
arheoloģe Zigrīda Apala,
Cēsu domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders, aktieris un
uzņēmējs Juris Žagars, Cēsu
Valsts ģimnāzijas skolotāja
un režisore Inese Lāce, Cēsu
15. skautu vienības vadītājs
Gunards Bērziņš, A.Kalniņa
Cēsu Mūzikas skolas skolotāja
un Sv. Jāņa baznīcas ērģelniece
Lelde Krastiņa.

AS „Cēsu alus” valdes
priekšsēdētāja Eva Sietiņsone
- Zatlere: „Katru gadu
apbalvojumu
Cēsnieks
pasniedzam
ieklausoties
pilsētas iedzīvotājos – viņi ir
tie, kas vērtē un iesaka goda
titula cienīgus cēsniekus.
Daumants Vasmanis ir ne
tikai erudīts vēstures pētnieks,
bet galvenais Cēsu vēstures
hronists, Cēsu pils un pilsētas
ekskursiju vadītājs un paraugs
topošajiem
gidiem.Šogad
īpašu gandarījumus sniedz
fakts, ka Cēsnieka balvas
saņēmējs ir cieši saistīts ar
Cēsu pils vēstures griežiem, jo
Cēsu alus jau šogad ieskandina
Cēsu pils jubilejas gaidīšanu
– veltot Cēsu Viduslaiku pilij
īpašu alus šķirni Cēsu Special,
izveidojot Cēsu Pils grāmatu
un nu arī suminot Cēsnieku
2011.”

un muzeja krājumiem par
bibliotēkas darbību gandrīz
gadsimta
garumā,
tās
mājvietām,
darbiniekiem,
izaugsmi un nākotnes vīzijām
- un ir tapusi grāmata „Cēsu
bibliotēka 90 gados”.
Grāmatas mākslinieciskais
noformējums ir SIA „Autos”
vadītājas, cēsnieces, mākslinieces
Andas
Nordenas
veikums.
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījusi Cēsu novada pašvaldība un Valsts
Kultūrkapitāla fonda Vidzemes
kultūras programma.
30. jūnijā bibliotēka rīko
grāmatas atvēršanas svētkus un
interesentiem tā būs pieejama
visās vēsturiskā Cēsu rajona
novadu publiskajās bibliotēkās,
Latvijas reģionu galvenajās un
Nacionālajā bibliotēkā.

Attēlā: Vēsturnieks un Cēsu novada domes deputāts Daumants
Vasmanis Cēsu kauju 92. gadadienas piemiņas pasākumā Lejas
kapos. Foto: Aivars Akmentiņš.

Gaidot Cēsu Viduslaiku pils
800 gadu jubileju, Cēsu alus
šogad savai izcelsmes vietai
veltījis īpašu alus šķirni
Cēsu Special. Šovasar kopīgi
ar Cēsu pilsētas iedzīvotājiem,
Cēsnieka balvas saņēmējiem un
pilsētas viesiem, ir izveidota
arī Cēsu pils grāmata, kurā
iekļauti atmiņu stāsti par pilī
piedzīvoto, vēlējumi pils
nākotnei un pils fotogrāfijas
no dažādiem laikiem un pat
gadsimtiem. Pils dārza svētkos
11.jūnijā Cēsu Pils grāmata
tika svinīgi nodota Cēsu
muzejam glabāšanā līdz pils
jubilejas gadam.

Jauns aprīkojums skolu
dabaszinātņu kabinetos
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību praktikants      
Cēsu Valsts Ģimnāzijā
un Cēsu 2. vidusskolā ir
noslēgusies projekta ieviešana
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana”, kas tika
uzsākta 2009. gada beigās.
Projekta ieviešanas laikā
Cēsu 2. vidusskolā tika
izremontēti
un
aprīkoti
ķīmijas kabinets un ķīmijas
laboratorija, bioloģijas kabinets
un bioloģijas laboratorija. Cēsu
Valsts ģimnāzijā tika veikti
remontdarbi bioloģijas kabinetā
un bioloģijas laboratorijā,
fizikas praktikuma kabinetā un
fizikas laboratorijā.
Izglītības
un
zinātnes
ministrija veica iepirkumu,
iegādājoties
dabaszinātņu
apmācībai atbilstošu materiālo
bāzi - digitālas informācijas
apstrādes sistēmas, laboratorijas
iekārtas ķīmijas, fizikas un
bioloģijas mācību nodarbībām,
ķimikālijas un traukus.
„Mums ir labākas iekārtas
nekā Latvijas Universitātes
ķīmijas fakultātei”, ar smaidu
saka Cēsu Valsts Ģimnāzijas
fizikas skolotājs Ilmārs Siliņš.

„Ir krasi palielinājusies interese
par fizikas nodarbībām, jo
šobrīd, iegūstot jaunus mācību
materiālus, kas ir atbilstoši
mūsdienu prasībām, varam
strādāt ne vien teorētiski, bet arī
praktiski. Stundu laikā fizikas
praktikuma kabinetā valda reāli
pētnieciskā darba vide, par ko ir
jāsaka liels paldies Cēsu novada
pašvaldībai, kas veiksmīgi
īstenoja šo projektu un sniegusi
neatsveramu
ieguldījumu
skolēnu apmācībā”, pateicīgs
par paveikto ir Ilmārs Siliņš.
„Estētiskas,
modernas,
pēc
standartiem
pareizi
izveidotas telpas, ar pilnu
materiāli
tehnisko
bāzi”,
tā kabineta telpas raksturo
Cēsu 2. vidusskolas fizikas
skolotāja Kristīne Rebinova,
uzsverot, ka skolēnu radošums
un aizrautība nodarbību laikā
ir krasi palielinājies, tāpat
sekmējot motivāciju darboties
un
ieinteresētību
mācību
procesā. „Ir patīkami strādāt

moderni aprīkotajā kabinetā,
bet vēl patīkamāk ir vērot
skolēnu neviltoto aizraušanos,
darbojoties mūsdienīgā mācību
vidē”, tā Cēsu 2. vidusskolas
fizikas
skolotāja
Kristīne
Rebinova.
Projekts
tika
īstenots
ERAF darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. Prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla
nostiprināšana” 3.1.3.pasākuma
„Izglītības
infrastruktūra
vispārējo
prasmju
nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas
ir 237 087 LVL, no kuriem
201 523 LVL (85%) ir ERAF
finansējums.
Pašvaldības
līdzfinansējums ir 24 895 LVL
apmērā. Projektu ar budžeta
dotāciju 10 669 LVL apmērā
līdzfinansēja valsts.

6

Cēsu Vēstis, 2011. gada 30. jūnijs

Cēsu novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr.11
“ Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8.panta
trešo daļu
1.Saistošie
noteikumi
nosaka
kārtību,
kādā
Cēsu
novada
pašvaldībā
saskaņojama
alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības
novietnes vieta, laika periodu
kalendārajā gadā, uz kādu
atļauta alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība novietnēs,
kā arī maksimāli pieļaujamo
absolūtā spirta daudzumu
alkoholiskajos dzērienos, kuru
mazumtirdzniecība
atļauta
novietnēs.
2.Šo noteikumu izpratnē tiek
lietoti sekojoši termini:
2.1.
Novietneēkas,
būves vai to daļu plānā vai
zemes gabala topogrāfiskajā
uzmērījumā vai tehniskajā
kartē iezīmēta un apstiprināta
vai dabā nosprausta konkrēta
teritorija, kurā komersants
drīkst uzstādīt Aprīkojumu un
Iekārtas un veikt alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecību;
2.2. Aprīkojums- sezonas
terases, galdi, krēsli, plaukti,
saules
sargi,
nojumes,
norobežojumi (bez sasaistes ar
zemi), ziedu kastes un tml.;
2.3.Iekārtasvitrīnas,
saldētavas, dzērienu torņi un
tml.
3.Alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecība novietnēs
atļauta no katra kalendārā gada
janvāra līdz decembrim.

parakstu
apstiprināts
iesniegums, kurā jānorāda:
5.1.1.
komersanta
nosaukums,
juridiskā
adrese
un
reģistrācijas
numurs;
5.1.2.
komercdarbības
veikšanas
vieta
(adrese),
termiņš
un
darbalaiks;
5.2. komercdarbībai izmantojamās
vietas
lietošanas
tiesību apliecinoša dokumenta
kopija;
5.3. komersantam izsniegtās
alkoholisko
dzērienu
mazumtirdzniecības licences
kopija;
5.4. ar Cēsu novada Būvvaldi
saskaņots Novietnes piesaistes
skiču projekts, kura sastāvā
jābūt: vietas fotofiksācijai;
objekta novietnes situācijas
plānam
ar
nepieciešamo
inženiertīklu pievadu un to
pieslēguma vietu piesaisti M
1: 100, M 1: 200 vai M 1:500;
mazumtirdzniecības
vietas
vizualizācijai
(jāiesniedz
tikai
tajā
gadījumā,
ja
tirdzniecību ir plānots veikt
ilgāk par divām dienām
un, ja mazumtirdzniecības
vietas
iekārtošanai
tiek
izmantots tirdzniecības veicēja
īpašumā esošs, iznomāts vai
patapināts mazumtirdzniecības
vietas Aprīkojums, kā arī
mazumtirdzniecība tiek veikta
ar vai no speciālām Iekārtām),
paskaidrojuma rakstam.

Pielikums
Cēsu novada domes 26.05. 2011.
lēmumam Nr.315 (prot.Nr.11.p.28)
saistošajiem noteikumiem Nr.11
Paraugs
SASKAŅOJUMS
ALKOHOLISKO DZĒRIENU MAZUMTIRDZNIECĪBAS NOVIETNES VIETAI CĒSU NOVADĀ
Cēsīs
____.___.___								
Nr._______
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors izsniedz saskaņojumu:
Komersanta nosaukums un un juridiskā adrese:

Komersanta reģistrācijas apliecības Nr.:
Komercdarbības vieta:
Saskaņojums derīgs:
Saskaņojums izsniegts pamatojoties uz Cēsu novada domes __.__.2011. saistošo noteikumu Nr.__
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta” ---.punktu.
Saskaņojuma saņēmējs ir atbildīgs par Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanu.
Saskaņojums derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai Uzņēmumu reģistra izsniegtu
reģistrācijas apliecību.
Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
/ V.Uzvārds/
Z.v.

4.Saskaņojumu alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības
novietnes vietai Cēsu novadā
(turpmāk – Saskaņojums)
izsniedz
Cēsu
novada
pašvaldības izpilddirektors.

6.Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors izskata iesniegumu Saskaņojuma saņemšanai
un
Administratīvā
procesa likumā noteiktajā
kārtībā pieņem lēmumu par
Saskaņojuma
izsniegšanu
(Saskaņojuma
paraugs
pielikumā)
vai
atteikumu
izsniegt Saskaņojumu.

ņojuma
saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. komercdarbību plānots
uzsākt vietā, kas neatbilst
tās izmantošanas mērķim;
7.4. alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība
no
novietnes būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu
personu tiesību aizsardzību.

5.Lai saņemtu Saskaņojumu,
komersantam Cēsu novada
pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā vai Vaives
pagasta pārvaldē jāiesniedz:
5.1.
ar
komersanta
atbildīgās
amatpersonas

7. Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
atsaka
izsniegt
Saskaņojumu,
ja:
7.1. komersants nav iesniedzis
visus šo saistošo noteikumu
5.punktā minētos dokumentus;
7.2.
komersants
Saska-

8. Saskaņojums tiek izsniegts
bez maksas uz noteiktu laiku,
bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
9. Saskaņojuma izsniedzējs
ar motivētu lēmumu ir tiesīgs
atcelt
Saskaņojumu,
ja:

Cēsu novada domes 26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 10
„Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 41
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43.panta
13.punktu.

pirmās

daļas

1. Izdarīt
Cēsu
novada domes 30.09.2010.
saistošajos noteikumos Nr.
41 „Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi”” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 2. punktā vārdu
savienojumu „sēžu zāles un
kabineta iznomāšanu” ar vārdu
savienojumu „sēžu zāles un
citu telpu iznomāšanu”;
1.2. izteikt pielikumā 13.
punktu šādā redakcijā:

13.
13.1.

stunda

telpu iznomāšana sociālās
aizsardzības, kultūras, izglītības,
13.2.
m2 mēnesī
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes
funkciju nodrošināšanai

13.3.

kabinetu, garāžu un citu telpu
iznomāšana citiem mērķiem

2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Cēsu novada

10.
Lēmumu
par
Saskaņojuma
atcelšanu
Cēsu
novada
pašvaldības
izpilddirektors pieņem viena
mēneša laikā pēc 9.punktā
minēto apstākļu konstatēšanas

un
par
to
nekavējoties
rakstveidā paziņo Saskaņojuma
saņēmējam.
11. Šo saistošo noteikumu
prasību izpildes kontroli veic
Cēsu
novada
pašvaldības
izpilddirektors.
12. Saskaņojuma izsniedzēja
izdoto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību var apstrīdēt
Cēsu novada domē.
13. Saistošie noteikumi
publicējami pašvaldības izdotajā laikrakstā „Cēsu Vēstis”
un stājas spēkā nākamajā dienā
pēc publicēšanas.

Paziņojums par izsoli
Cēsu
novada
dome
16.06.2011. pieņēma lēmumu
Nr.344
„Par
palīgceltnes
– šķūņa telpu Palasta ielā 11,
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
nomā”.

Citu valdījumā nodoto telpu
iznomāšana
kabinetu Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs,
iznomāšana pasākumiem

9.1.
komersants
Saskaņojuma
saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
9.2.
izbeigta
attiecīgā
komercdarbība Saskaņojumā
norādītajā vietā;
9.3. alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecība
no
novietnes būtiski apdraud
sabiedrisko kārtību un citu
personu tiesību aizsardzību.

2,00

1,22

Saskaņā ar
normatīvajiem
aktiem par valsts un
pašvaldības mantas
iznomāšanas kārtību

pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.

Izsoles objekts ir Cēsu
novada pašvaldībai piederošas
palīgceltnes – šķūņa telpu
Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu
nov., kadastra apz. 4201-0060404-002, nomas tiesības ar
tiesībām veikt to rekonstrukciju.
Telpu platība 105,1 m2,
galvenais lietošanas veids
(perspektīvais) – biroja ēka.
Izsoles objekts atrodas Valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu
pilsētas vēsturiskais centrs”
un Valsts nozīmes arheoloģijas
pieminekļa Nr. 394 „Cēsu
senpilsēta”
aizsardzības
robežās.
Nomnieka kapitālieguldījumi – saskaņā ar nomnieka
izstrādāto
nomas
objekta
rekonstrukcijas
projektu.

Nomniekam ir tiesības nodot
telpas apakšnomā, saskaņojot
to ar iznomātāju. Nomas
tiesību izsoles mērķis ir
noteikt palīgceltnes – šķūņa
telpu Palasta ielā 11, Cēsīs,
Cēsu nov., nomnieku, kurš
piedāvā izdevīgāko finansiālo
piedāvājumu nomas tiesību
nodibināšanai.
Telpu
nomas
tiesību
maksimālais
ilgums
12
(divpadsmit)
gadi
(ar
tiesībām to pagarināt līdz 30
(trīsdesmit) gadiem, ja izpildās
Ministru kabineta 08.06.2010.
noteikumu Nr. 515 „Noteikumi
par valsts un pašvaldību mantas
iznomāšanas kārtību, nomas
maksas noteikšanas metodiku
un nomas līguma tipveida
nosacījumiem”
73. punkta
nosacījumi.
Ēkā paredzamā funkcija:
publiski pieejama fotostudija
un/vai fotodarbnīca.
Turpinājumu lasiet 7.lpp
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PASĀKUMI JŪLIJĀ
Tuvojas Mākslas festivāls
“Cēsis 2011”
Ēriks Kibermanis
Mākslas festivāla CĒSIS
2011
Sabiedrisko attiecību
vadītājs
Jau piekto reizi, no 23.
jūlija līdz 6. augustam Cēsīs
norisināsies ikgadējais mākslas
festivāls „Cēsis 2011”, kas,
sekojot
jau
iedibinātajām
tradīcijām, nepilnu triju nedēļu
laikā piedāvās iespēju novērtēt
visdažādākos
laikmetīgās
un
akadēmiskās
mākslas
notikumus. Šogad festivāla
programmā iekļautas piecas
izstādes,
pieci
koncerti,
divas teātra izrādes un plaša
franču kino klasikas filmu
programma.
Kultūras ministre Sarmīte
Ēlerte: „Cēsu mākslas festivāls
ir profesionāls un augstvērtīgs

notikums Latvijas kultūrā ar
skaidru vēstījumu – māksla un
kvalitatīva kultūrtelpa reģionos
ir nepieciešama un pieprasīta.
Vietējās
kopienas,
kuras
apzinās mākslas un kultūras
nepieciešamību savā ikdienā,
ir ieguvējas ilgtermiņā, jo
investīcijas netiek ieguldītas
tuksnesī, bet gan vietā, kur grib
dzīvot cilvēki, tātad – izglītotā
un kultūras bagātā vidē. Cēsis
un tās mākslas festivāls tiecas
sasniegt šos augstos mērķus,
piesaistot arī ievērojamu skaitu
vietējo un ārvalstu tūristu.”

Festivāla vizuālās mākslas
sadaļā paredzētas vairākas
skates ar Latvijas, pārējo
Baltijas valstu un Krievijas
mākslinieku piedalīšanos.Apjomīgākā no tām būs jau tradicionālā Baltijas laikmetīgās
mākslas izstāde Cēsu Vecajā
alus brūzī, kurai šoreiz dots

nosaukums
„Starptelpa”.
Izstādē būs pārstāvēti gan tādi
zināmi vārdi kā gleznotāja
Helēna Heinrihsone, tēlnieks
Aigars Bikše, fotogrāfi Māra
Brašmane un Alnis Stakle –, gan
arī jaunie autori Ivars Drulle
un Reinis Hofmanis. Savukārt
Cēsu Pils klēts būs atvēlēta
multimediālam
projektam
„Džons Keidžs Krievijā un
pasaulē”, kura autors Sergejs
Bugajevs „Afrika” ir viens
no šībrīza Krievijas aktuālas
mākslas ainas spilgtākajām
parādībām. Turpat klētī varēs
novērtēt
arī
mākslinieku
Sarmītes Māliņas un Kristapa
Kalna veidoto instalāciju „Kas
man ko skumt, sēžot vienam
rožu dārzā” un modes mākslas
izstādi, kuras kuratore jau otro
gadu ir Gundega Skudriņa.
Festivāla
tradicionālā
personālizstāde šoreiz atvēlēta

fotogrāfam Jānim Deinatam,
tā būs skatāma Cēsu Izstāžu
namā.

„Šajos piecos gados festivāls
ir nostabilizējies, iekarojis
publikas
un
atbalstītāju
simpātijas un noturējis augstus
mākslinieciskos kritērijus. Tas
ir kļuvis par prestižu kultūras
notikumu Latvijā!”, tā festivāla
direktors Juris Žagars.
Arī
šogad
atklāšanas
koncertā
būs
iespēja
dzirdēt
jauneklīgo
un
vienmēr
pārsteidzošo
kamerorķestri
Sinfonietta
Rīga mākslinieciskā vadītāja
Normunda
Šnē
vadībā.
Koncerta
programmā
–
izcilās krievu modernistes
Sofijas
Gubaiduļinas
un
franču mūzikas ekscentriķa
Erika Satī skaņdarbi. Kā jau
ierasts, festivālā paredzēts
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arī viesmākslinieku kolektīva
koncerts – Īlingas simfoniskais
orķestris (Lielbritānija) kopā
ar Londonā dzīvojošo latviešu
pianistu Reini Zariņu atskaņos
Jāņa Mediņa Klavierkoncertu.
Oriģinālu
kamermūzikas
programmu
dzirdēsim
spožās latviešu dziedātājas
Ingas Kalnas un klavieru
kvarteta RIX koncertā „Josifs
Brodskis un Venēcija”, kam
komponists Arturs Maskats
sagatavojis īpašu jaundarbu
ar Josifa Brodska tekstiem.
Kā vienmēr, arī šajā festivālā
tiks veltīta uzmanība latviešu
komponistiem – jubilāriem.
Koncertā Sv. Jāņa baznīcā
izskanēs Romualda Jermaka
un Romualda Kalsona mūzika
Inta Dāldera un Tālivalža
Dekšņa interpretācijā.
Turpinājumu lasiet 8.lpp

Kultūras un atpūtas norises jūlijā
Koncerti un pasākumi

01.07. 21:00 Imanta Kalniņa
bērnu mūzikas koncerts „Imkas
sapņu grāmata”, Pils dārzs
02.07. 20:00 Imanta dienas
2011, Pils parka estrāde
06.07. 17:00 Cēsnieces Nadīnas
Liepiņas grāmatas „Tango
rudenī” atvēršanas svētki, Cēsu
Centrālās bibliotēkas Baltā
zāle

08.07. – 09.07. Fonofests,
Amatas novada Uplandi

08.07. 20:00 Kinomūzikas
balle, Rožu laukums
09.07. 22:00 Arsenāla Kino
nakts Cēsīs, Cēsu ielās un
pagalmos
10.07. 19:00 Balles deju vakars,
Maija parks
15.07.
19:00
Grupas
„Hameleoni” koncerts, Pils

Paziņojums par izsoli
Turpinājums no 6.lpp
Fotodarbnīcu
atļauts
papildināt ar palīgfunkciju
(līdz 25% no ēkas apjoma),
kas saistīta ar galveno funkciju
(piem., izstāžu zāle, konferenču
telpa, telpas viesu izmitināšanai,
suvenīru tirdzniecība un tml.),
rekonstruēto būvi pēc būvdarbu
pabeigšanas ar aktu nododot
iznomātājam.
Ar
izsoles
uzvarētāju
vienlaicīgi tiks slēgts zemes
gabala Palasta iela 11, Cēsis,
Cēsu nov., daļas nomas
līgums par 453 m2 nodošanu
lietošanā par maksu (nomā)
plānotās telpu rekonstrukcijas
būvniecības ieceres īstenošanai
un rekonstrukcijas rezultātā
radušās būves uzturēšanai un
apsaimniekošanai.
Drošības nauda – par nomas
objektu Ls 50,00 (piecdesmit
lati), kas jāieskaita Cēsu
novada pašvaldības kontā Cēsu novada pašvaldība, reģ.
Nr. 90000031048, AS “SEB
banka”, kods UNLALV2X,
konta Nr. LV51 UNLA 0004
0131 3083 5, vai jāiemaksā
Cēsu novada pašvaldības kasē,
ar norādi „Drošības nauda

palīgceltnes - šķūņa telpu
Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu
nov., nomas tiesību izsolei”.
Izsoles sākumcena tiek
noteikta Ls 0,25 (divdesmit
pieci santīmi) par vienu m²,
bez PVN. Izsoles solis tiek
noteikts Ls 0,05 (pieci santīmi)
apmērā.
Izsoles veids – mutiska
izsole, pirmā izsole. Izsoles
norises kārtība saskaņā ar
izsoles noteikumiem.
Izsole notiek 2011.gada 08.
jūlijā plkst. 11:00, Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, 1.stāva zālē.
Izsoles objektu var apskatīt
iepriekš sazinoties ar Cēsu
novada pašvaldības arhitektu
Jāni Zlaugotni, t. 29249517, e
pasts: janis.zlaugotnis@dome.
cesis.lv
Ar izsoles noteikumiem
un nomas līguma projektu
var iepazīties Cēsu novada
pašvaldībā, Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 305.kab.,
iepriekš sazinoties ar izsoles
komisijas sekretāri Daigu
Bernovsku, t. 64123642, e
pasts: daiga.bernovska@dome.
cesis.lv

parka estrāde

22.07. 19:00 Humora šovs ar
Jāni Jarānu un Daini Porgantu,
humora raidījums „Imanta
–Babīte” svin savu 25 gadu
jubileju, Pils parka estrāde
23.07. – 14.08. Mākslas
festivāls Cēsis 2011, Cēsu
pilsēta
30.07.
Lielā
Ēdamiela,
neparastu ēdienu un gardumu
iepazīšanas pasākums, Pils
dārzs
Izstādes
09.06. – 19.07. Laima Bikše.
Gleznas, Izstāžu nams
09.06. – 19.07. Dainis
Gudovskis, Bārbala Gulbe,
Marta Ģibiete. Stikls, Izstāžu
nams

01.07. – 29.07. Literatūras
izstāde „Zaļā aptieka”, grāmatas
par dabas dziedniecību, Cēsu
Centrālā bibliotēka

01.07. – 29.07 Literatūras
izstāde „Studē – Eiropā”,
materiāli par studiju iespējām
Eiropas
Savienībā,
Cēsu
Centrālā bibliotēka
01.07. – 29.07 Literatūras
izstāde
„Literatūrkritiķim,
rakstniekam
novadniekam
Guntim Berelim - 50”, izstāde
veltīta rakstnieka jubilejai
2.jūlijā,
Cēsu
Centrālā
bibliotēka
15.07. – 14.08. Indriķis Ģelzis
„Neredzamie punkti”, Izstāžu
nams
23.07 - 21.08. Jānis Deinats.
Foto izstāde, Izstāžu nams

Patstāvīgā izstāde Muzeja 85
gadu jubilejas izstāde “Podi
muzejā”, Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Patstāvīgā
izstāde
“Cēsu
Jaunā
pils:
vēsture,
izpēte,atjaunošana”,
Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs
Kino
Šīs vasaras dokumentālo filmu
stāsti noliktavā pie stacijas
23.07. 16:00 Filma „Klucisneparastais latvietis”, Stacijas
vecā noliktava
30.07. 16:00 Filma „homo.lv”,
„Seda. Purva ļaudis”, Stacijas
vecā noliktava
Pasākumu kalendārā iespējamas
izmaiņas un papildinājumi.
Precīza informācija un iespēja
pieteikties aktualitātēm savā epastā: www.cesis.lv

Izsludināta publiskā apspriešana “Solo”
tirdzniecības kompleksa jaunbūvei
”BEĀTUS”
SIA
(reģ.
Nr. 49502002230, juridiskā
adrese Jāņa Poruka iela 23,
Cēsis, Cēsu novads; atbildīgā
persona
tel. 29163630)
izsludina būvniecības publisko
apspriešanu
par
apbūvitirdzniecības
kompleks
“SOLO” jaunbūve Jāņa Poruka
ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā
(projektētājs: Imants Bumbiers,
reģ. Nr. LV 27056011308,
t. 26382282). Ar publiskās
apspriešanas materiāliem par
ieceri var iepazīties Cēsīs,
Bērzaines ielā 5, Cēsu novada
domē, 1.stāvā un Cēsu novada
domes mājas lapā www.
cesis.lv. Būvniecības ieceres

publiskās apspriešanas laiks no
2011.gada 15. jūnija līdz 13.
jūlija plkst. 16 00. Atsauksmes
par
būvniecības
publisko
apspriešanu
iesniedzamas
Cēsu novada domē, Bērzaines
ielā
5,Cēsīs,Cēsu
novadā
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
ar norādi ”Par būvniecības
publisko apspriešanu par apbūvi
Jāņa Poruka ielā 19, Cēsīs,
Cēsu novadā”, Cēsu novada
mājas
lapā
www.cesis.lv,
nosūtot elektroniski publiskās
apspriešanas
atbildīgajam
sekretāram J. Zlaugotnim : epasts: janis.zlaugotnis@dome.
cesis.lv. telefons informācijai:
64123642, 29249517.

Par derīgiem balsojumiem
tiks uzskatīti tie, kuros būs
norādīts
balsotāja
vārds,
uzvārds un dzīvesvietas adrese
vai komersanta nosaukums,
reģistrācijas
numurs
un
juridiskā adrese.
Būvniecības
ieceres
prezentācijas pasākums notiks
29.06.2011. plkst.17.00 Cēsu
novada domes Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu novadā sēžu zālē.
Publiskās apspriešanas
gala ziņojums tiks paziņots
un lēmums par būvniecības
ieceri tiks pieņemts Cēsu
novada domes ārkārtas sēdē
14.07.2011.
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KŪLTŪRA
Tuvojas Mākslas festivāls
“Cēsis 2011”
Turpinājums no 7.lpp

Kapustins.

Festivāla noslēguma koncerts
būs veltīts Imanta Kalniņa
jubilejai – tajā dzirdēsim
komponista oratoriju „Rīta
cēliens” Valsts akadēmiskā kora
„Latvija” un solistu Kristīnes
Zadovskas, Viestura Jansona un
Krišjāņa Norveļa izpildījumā.
Koncerta otrajā daļā izskanēs
amerikāņu minimālista Filipa
Glāsa
Ceturtā
simfonija
„Varoņi”
(Heroes).
Galā
koncerta muzikālā vadība būs
jaunā, temperamentīgā latviešu
diriģenta Aināra Rubiķa rokās,
savukārt par iespaidīgu vizuālo
risinājumu Cēsu Pils parkā
rūpēsies režisors Dāvis Sīmanis
un gaismu mākslinieks Igors

Teātra mākslas programma
piedāvās divas interesantākās
pēdējo sezonu kamerizrādes
– Regnāra Vaivara skatuvisko
versiju pazīstamajam stāstam
par trauksmaino Aiju un viņas
mūža vīriešiem – Dailes teātra
izrādi „Aija pēc Jaunsudrabiņa”
– un Jaunā Rīgas teātra izrādi
„Melnais piens”, JRT aktieru
un režisora Alvja Hermaņa
kopdarbu par Latvijas lauku
tēmu.
Festivāla kino sadaļu veidos
divas
programmas.
Īpaša
dāvana kino gardēžiem būs
leģendārās kino zinātnieces
Valentīnas Freimanes veidotā
franču kino klasikas izlase

Cēsu Vēstis, 2011. gada 30. jūnijs

– tiks demonstrēti 20. gadsimta
pirmās puses izcilāko franču
režisoru Renē Klēra, Marsela
Karnē,
Robēra
Bresona,
Anrī Žorža Kluzo u. c. darbi.
Savukārt, jau tradicionāli
atzīmējot
aizvadītā
gada
spilgtāko veikumu latviešu
kino, būs iespēja noskatīties
spēlfilmas „Seržanta Lapiņa
atgriešanās”
(rež.
Gatis
Šmits) un „Dancis pa trim”
(rež. Arvīds Krievs), kā arī
dokumentālās filmas „Homo@
lv” (rež. Kaspars Goba) un „Kā
tev klājas, Rūdolf Ming?” (rež.
Roberts Rubīns).

konference. Šogad tās tēma ir
„Eksperiments un izcilība”.
Konferences uzdevums ir
rosināt diskusiju par radošā
eksperimenta
pāraugšanu
izcilībā caur katra indivīda
un nācijas kultūras prizmu. Šī
tēma piesaka neskaitāmas un
daudzveidīgas interpretācijas,
kas būs skatāmas jau nākošajā
– 2012. gada Cēsu mākslas
festivālā, jo festivāls ir
saņēmis Eiropas Savienības
programmas „Kultūra 2007–
2013” finansējumu projektam,
kura
nosaukums
arī
ir
„Eksperiments un izcilība”.

Mākslas festivāla „Cēsis
2011” ietvaros jau otro
gadu
notiks
starptautiska

Pirmo reizi Cēsu mākslas
festivāls sadarbībā ar tā patronu
SEB banku dos iespēju sevi

Melno gulbju Jāņu dāvana

zoodārzā un Cēsu sadraudzības
pilsētā Rokiškos, kā arī privātā
zoodārzā Latvijā.

Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
Ainavu arhitekte
Līgo dienā Cēsīs priecīgs
notikums – Maija parkā
melno gulbju pārim Odīlijai
un Zigfrīdam tieši 23.jūnijā
izšķīlās šī gada mazuļi – seši
jaunie gulbīši. Lepno vecāku
rūpīgi pieskatīti un sargāti
mazuļi jau peld Maija parka dīķī
un priecē parka apmeklētājus.
Arī pagājušajā gadā Odīlijai
un Zigfrīdam bija prāvs ģimenes
pieaugums, izšķīlās seši mazuļi,
kas tagad jau ir izauguši un
devušies pasaulē. Cēsu jaunie
melnie gulbji tagad ir sastopami
kaimiņvalstī Lietuvā Kauņas

Attēlā: Odīlijas un Zigfrīda rūpīgi pieskatīti un sargāti jaunie gulbīši dodas pirmajās peldēs.
Foto: Aivars Akmentiņš

Tautas deju ansamblis Raitais solis jubilejas
priekšvakarā
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Šogad rudenī Cēsu Kultūras
centra tautas deju ansamblis
„Raitais solis” atzīmēs 65 gadu
jubileju, papildinot kolektīvu
ar jaunu dalībnieku sastāvu,
kuram vēlreiz būs jāapliecina
sava stabila vieta labāko
Latvijas tautas deju ansambļu
vidū.
Dalībnieku
atlase
un
konkurss jaunajiem dejotājiem
notiks augustā. Lai gan tiks
piesaistīti pedagogi no Rīgas,
tomēr pamatā ar izveidoto
kolektīvu
strādās
deju
ansambļa „Randiņš” vadītāja
horeogrāfe Sandra Jonaite un
tautas deju ansambļa „Raitais
solis” vadītājs Andis Kozaks.
Dalībnieku vecums no 16 līdz

parādīt un pierādīt jaunajiem
radošajiem izcilniekiem – no
17. jūnija līdz 15. jūlijam
norisināsies
audiovizuālo
darbu konkurss jauniešiem.
Konkursa moto, līdzīgi kā
šī gada Baltijas laikmetīgās
mākslas izstādes nosaukums,
ir „Starptelpa”. Darbus jaunieši
aicināti iesniegt SEB Studenta
Bankas mājas lapā www.
draugiem.lv/studentabanka,
kur iespējams arī iepazīties ar
konkursa nolikumu un visiem
nosacījumiem.
Iesniegtos
darbus vērtēs festivāla žūrija,
un labākie no tiem tiks
demonstrēti festivāla laikā
Cēsu pilsētas Rožu laukumā.

26 gadiem.
„Kad piedalījāmies skatē, tad
saņēmām no žūrijas neparastu
jautājumu – kāpēc Cēsīs netiek
veidots profesionāls dejotāju
kolektīvs, jo cēsnieki deju
skatēs iegūst izcilus rezultātus
– tātad potenciāls ir. Izrādās,
arī Sandrai ir bijusi līdzīga
ideja, un nu atliek apvienojot
spēkus, to realizēt,” stāsta
Andis Kozaks.
„Mērķis ir atlasīt dejotājus
ar priekšzināšanām par deju
un vēlēšanos dejot! Būtībā izveidot prezentācijas ansambli,
kas varētu konkurēt līdzvērtīgi
ar labākajiem tautas deju
ansambļiem Latvijā augstākajā
A grupā,” uzsver Sandra
Jonaite un piebilst, ka darbs tiks
ieguldīts viennozīmīgi liels, jo
pēc diviem gadiem gaidāmajos
Deju svētkos jauniešiem būs
iespēja sevi pierādīt, un tad arī
būs redzams rezultāts.

Jāatzīmē,
ka
abi
iepriekšminētie
kolektīvu
vadītāji, Sandra Jonaite un
Andis Kozaks, ar izciliem
rezultātiem ir vadījuši savus
kolektīvus pretim godalgotām
vietām deju skatēs, un guvuši
atzinību ar savām deju
horeogrāfijām. Deju Kolektīvs
„Randiņš” iepriekšējos IX un
X skolēnu un jauniešu deju
svētkos ir ieguvuši laureātu
titulu, bet Sandras Jonaites
dejas „Ak’ tu žē” un „Galops”
tika iekļautas pēdējo deju
svētku programmā un lielajā
stadionā tās izdejoja visi deju
svētku dalībnieki.
Paredzēts, ka tautas deju
ansambļa „Raitais solis” jubilejas
koncertā novembrī viesiem būs
iespēja ieraudzīt jaunizveidoto
sastāvu, bet šobrīd tiek strādāts
pie nosacījumiem, mērķiem un
nolikuma, lai augustā varētu
izsludināt konkursu un uzņemt
jaunos dejotājus.

Vēlamies atgādināt, ka
mazajiem
putnēniem
ir
nodrošināta īpaša apkope un
barošana. Pateicoties Maija
parka dārznieces Lauras rūpēm,
mazuļi katru dienu tiek baroti
ar olas dzeltenumu un vājpiena
biezpienu,
tādēļ
lūgums
iedzīvotājiem putnus nebarot.
Ja vēlaties palīdzēt, lūdzu
atnesiet uz parku maurlociņus,
mīkstas pieneņu vai salātu
lapiņas un nododiet tās kopējai,
lai viņa varētu putniem iedot
Jūsu cienastu. maizi un citus
miltu izstrādājumus gulbjiem
dot nedrīkst, tas kaitē putnu
veselībai.

Finansējums Cēsu kultūras
projektiem
Ilona Asare
p/a Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs
projektu vadītāja
Kartējā Valsts Kultūrkapitāla
fonda
projektu
konkursā
piešķirts finansiāls atbalsts 9
Cēsu kultūras projektiem.
Atbalstīto projektu vidū
ir Cēsu Centrālās bibliotēkas
Dzejas
dienu
pasākumi
(520 Ls), Cēsu Kultūras un
Tūrisma centra organizētais
starptautiskais
mūzikas
festivāls „Galantais klavesīns“
(600 Ls) un bērnu muzikāli
izglītojošās programmas (800
Ls).
Kultūras mantojuma nozarē
finansējums piešķirts Cēsu
viduslaiku pils rietumu korpusa
ziemeļu sienas konservācijai
(1000
Ls)
un
muzeja
ekspozīcijas klasicisma stila
sienas spoguļa restaurācijai

(800 Ls), atbalstīta arī Cēsu
Vēstures un Mākslas muzeja
viduslaiku pils speciālista
dalība vides arheoloģijas sesijā
Malborkā, Polijā (114 Ls).
Atbalstu guvuši Cēsu Pils
ģildes organizētie pasākumi
Cēsu Mākslas festivāla ietvaros
– laikmetīgās mākslas izstādei
„Starptelpa“ piešķirti 2400
Ls, Imanta Kalniņa jubilejai
veltītajam galā koncertam 600 Ls, koncertam ar Artura
Maskata dziesmām un Josifa
Brodska dzeju – 1000 Ls.
Valsts
Kultūrkapitāla
fonda finansiālais atbalsts ir
būtisks papildinājums Cēsu
kultūras dzīves organizatoru
budžetam, ļaujot skatītājiem
un
klausītājiem
piedāvāt
daudzveidīgus pasākumus par
iespējami zemu cenu vai bez
maksas, kā arī projektu atbalsts
ir būtisks Cēsu novada kultūras
mantojuma saglabāšanai.

