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Jūlija vidū Cēsu sadraudzības pilsētā Ahimā (Vācija)
norisinājās vērienīgi svētki,
kas bija veltīti mūsu pilsētu
sadarbības 20.gadskārtai.
Svētkus
ievadīja
Cēsu
mākslinieku
izstādes
atklāšana Ahimas rātsnamā,
kurā piedalījās abu pilsētu
mākslinieki un pašvaldību
pārstāvji. Kā jau svētkos
pieklājas,
tika
pasniegtas
dāvanas.
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders Ahimas
mēram
Uvem Kelneram pasniedza
mākslinieces Lailas Balodes
gleznu „ Vecpilsēta”. Vienā
no Ahimas dīķiem tagad peld
cēsnieku dāvātie melno gulbju
jaunuļi no Odīlijas un Zigfrīda
pagājušās vasaras perējuma.
Savukārt U. Kelners pasniedza
Cēsu pašvaldībai modernu un
veselīgu transporta līdzekli elektrisko, jeb e-divriteni.
Trīs
dienas
Ahimas
iedzīvotājus priecēja Cēsu
Valsts ģimnāzijas kolektīvi –
koris „ Tomēr” (diriģente Anna
Kauliņa) un deju kolektīvs
„ Kande” ( vadītājs Andis
Kozaks), kā arī tautas vērtes
kopa „ Dzieti” ( vadītāja Dace
Balode). Lai arī Ahimā, gluži
kā Cēsu pilsētas svētkos, lija
un laiks bija rudenīgi vēss,

Divu dienu vizītē pie
sadarbības partneriem Gatčinā
(Krievijas Federācija) jūlijas
nogalē bija neliela Cēsu
novada pašvaldības delegācija
izpilddirektora Andra Mihaļova vadībā. Vizītes laikā
viņš tikās ar Gatčinas rajona
administrācijas vadītāju Jeļenu
Ļubuškinu un Gatčinas rajona
vadītāju Andreju Iļjinu, un
sveica partnerus Gatčinas
municipālā rajona izveides
85.gadadienā.

Attēlā: Cēsu Valsts ģimnāzijas deju kolektīva “Kande” jauniešu sniegumu
skatītāji Ahimā uzņēma ar ilgstošām ovācijām.
skatītāji cēsnieku sniegumu
uzņēma silti un sveica ar
skaļām ovācijām.
Cēsu un Ahimas sadarbība
šajos divdesmit gados ir bijusi
auglīga
un
daudzveidīga.
Tā ietver gan dažādu jomu
speciālistu pieredzes apmaiņu,
regulāras skolēnu tikšanās
gan Cēsīs, gan Ahimā. Šoreiz
uz Ahimu devās Rāmuļu
pamatskolas pedagogi, lai
tiktos un vienotos par sadarbību

ar privātas izglītības iestādes
Ahimas Meža skolas kolēģiem.
Kā atzina Rāmuļu pamatskolas
direktore Ija Brammane, brauciens bija vērtīgs. Novembrī
kopā ar mums atzīmēt valsts
svētkus atbrauks Ahimas meža
skolas pedagogi, savukārt
pavasarī sešpadsmit Rāmuļu
pamatskolas audzēkņiem būs
iespēja doties uz Ahimu un
tikties ar vienaudžiem. Ir arī
ieceres par kopīgi īstenojamiem

projektiem.

biežākiem policijas reidiem un
videonovērošnas ierīkošanu.
Jaunieši informēja arī par
nepieciešamību mainīt parka
segumu un konstrukcijas.
Kā pastāstīja Cēsu bērnu un
jauniešu centra jaunatnes lietu
speciāliste Iveta Jermolājeva,
jaunie cēsnieki, šķiet, šādu
tikšanos bija gaidījuši jau
sen. Par to liecināja kuplais
dalībnieku skaits, kā arī aktivitāte diskusijās. „Viedoklis
par skeitparku bija gan pašiem
skeiteriem, gan jauniešiem,
kuriem rūp pilsētas vide,”

atzīmēja I. Jermolājeva. Dace
Laiva izteica gandarījumu,
ka ir nodibināts labs kontakts
ar jauniešiem. Gan arhitekte,
gan J. Markovs uzsvēra, ka
pašvaldība noteikti palīdzēs ar
materiāliem un instrumentiem,
bet jauniešiem pašiem ir
jāuzņemas iniciatīva.

Ar vācu partneru atbalstu
pilnveidota sociālā aprūpe
Cēsīs.
Pamanāmākais
ir
autobuss ar uzrakstu “Cēsis
– Ahima”, kas aprīkots ar
liftu pasažieru ratiņkrēslos
iecelšanai un ar kuru uz un no
skolas tiek vesti bērni ar īpašām
vajadzībām.
Turpinājumu lasiet 8.lpp

Diskutē par skeitparku
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
18. jūlijā Jauniešu domes
mītnē Raunas ielā 4 norisinājās
saturīga diskusija par Cēsu
skeitparka nākotni. Skeitparks
jau vairākus gadus ir daudzu
jauniešu aktīva atpūtas vieta,
taču skeitparka inventārs ir
nolietojies. Tāpēc aktuāls
kļuvis jautājums par skeitparka
atjaunošanu.

Jauniešu domes organizētajā
diskusijā piedalījās arī Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs,
pašvaldības ainavu arhitekte
Dace Laiva, aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
direktors Juris Markovs, kā
arī dažāda vecuma jaunieši.
Jaunieši skaidri noformulēja
gan to, kas skeitparkam
nepieciešams, gan to, kas
tajā būtu jāmaina. Diskusijā
tika
uzsvērts
jautājums
par drošību un kartību, un
izskanēja
ieteikumi
par

Diskusijas noslēgumā visi
vienojās par turpmākajiem
darbiem – talkām un sanāksmēm, kurās kopīgi izstrādās
konkrētus
priekšlikumus
skeitparka sakārtošanai un tiks
izstrādātas skices un tāmes.

Vizītes laikā tika pārrunāta
pašvaldību sadarbība pārrobežu
projektos, iesaistoties partneriem no Latvijas, Igaunijas un
Krievijas. Vienošanās par Cēsu
novada un Gatčinas sadarbību
tika parakstīta pagājušā gada
nogalē. Tā paredz veicināt
kopējas
uzņēmējdarbības,
tūrisma, kultūras un sporta
programmas. Gatčina ir viens
no ekonomiski spēcīgākajiem
Sanktpēterburgas
pievārtes
rajoniem ar attīstītu ražošanu.
Rajonā
ir
240
tūkstoši
iedzīvotāju un praktiski nav
bezdarba. Tāpat Gatčinā ir
nozīmīgi Krievijas vēstures un
kultūras pieminekļi un muzeji,
kas glabā liecības par krievu
literatūras ģēnija Aleksandra
Puškina
dzīvi un literāro
mantojumu.

Kapu svētki
Vaives
pagastā
Kapu
svētku
piemiņas
svētbrīdis Vaives pagastā notiks
4. augustā.
Veismaņu
12.00

kapos

plkst.

Rāmuļu kapos plkst. 16.00.
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Ahimas atziņas
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūlija
vidū
Cēsu
sadraudzības pilsētā Ahimā,
Vācijā, ar plašiem svētkiem
tika atzīmēta mūsu sadarbības
divdesmitā gadskārta. Paldies
Cēsu valsts ģimnāzijas korim
un deju kolektīvam, Cēsu
māksliniekiem, tautas vērtes
kopai „ Dzieti”, par lielisku
sniegumu, kas tika uzņemts
ar ovācijām. Mums ir, ar ko
lepoties! Sadarbība aizvien
attīstās un tagad arī Rāmuļu
pamatskolas kolektīvam ir
partneri Ahimā.
Ar Ahimas mēru Uvi
Kelneru runājām par mūsu
pilsētu attīstību un izrādās,
problēmas ir līdzīgas. Lai arī
Ahimā ir lielāks iedzīvotāju
skaits nekā Cēsīs un pirktspēja
krietni augstāka, arī tur pilsētas
centrs kļūst tukšāks. Mazie
veikaliņi tiek slēgti, jo cilvēki
visu nepieciešamo iegādājas
lielajos piepilsētas tirdzniecības parkos. Kā padarīt pilsētu

vēsturisko daļu interesantu gan
iedzīvotājiem, gan viesiem,
tas ir jautājums, atbildi uz
kuru varam meklēt kopā.
Vizīte rosināja arī pārdomas
par uzņēmējdarbības attīstību.
Ahimas apkārtnē ir daudz
spēcīgas ražotnes, cilvēkiem
nodrošināts labi apmaksāts
darbs, kas rada stabilitāti. Tur
pašvaldība pārdod uzņēmējiem
gruntsgabalus
ražotņu
būvniecībai par nopietnām
summām. Mēs potenciāliem
investoriem piedāvājam labvēlīgus nosacījumus, visu
iespējamo pašvaldības atbalstu.
Lai sekmētu uzņēmējdarbības
attīstību
novadā,
jūlijā
pašvaldībā
darbu
uzsācis
komercdarbības
speciālists,
tomēr pašvaldību centieni
nebūs produktīvi, kamēr valstī
kopumā nesāksim konsekventi
veidot biznesam labvēlīgu vidi.
Te es nerunāju par kārtējās
koncepcijas vai stratēģijas
sacerēšanu, bet konkrētiem
soļiem nodokļu un finanšu
politikā, tiesiskajā aizsardzībā,
speciālistu apmācībā.
Runājot
par
saimnieciskajiem
darbiem

Domes sēdē jūlijā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu
novada
domes
12.07.2012. sēdē izskatīti 34
jautājumi.
• Pieņēma lēmumu par
nekustamā īpašuma Vaļņu
ielā 21 un Vaļņu ielā 23,
Cēsīs, piespiedu sakārtošanu.
Minētais īpašums ir sabiedrībā
atpazīstams kā „pienotavas
ēkas”. Lēmums uzdod minētā
nekustamā īpašuma īpašniecei
V.
Sarnofai
nekavējoties
norobežot bīstamo teritoriju
un iesniegt rakstiski Cēsu
novada
Būvvaldē
rīcības
plānu,
kurā
aprakstīti
pasākumi ar
konkrētiem
termiņiem, kurus īpašniece
veiks īpašuma sakārtošanā,
kā arī
iesniegt pagaidu
jumta ieseguma ieklāšanas
tehniskos risinājumus un veikt
logu vērtņu iestiklošanu. Ja
noteiktajos termiņos prasības
netiks izpildītas, Komunālā
nodaļa organizēs piespiedu
sakārtošanas darbus, lai pilnībā
novērstu sabiedriskās drošības
apdraudējumu.
• Nodeva privatizācijai
Cēsu novada pašvaldībai
piederošos zemes gabalus
Maija ielā 2 un Zirņu ielā
26
Cēsis, Cēsu novads,
dzīvojamo māju Maija ielā 2
un Zirņu ielā 26, Cēsis, Cēsu
nov., dzīvokļu īpašniekiem.
• Lai efektīvi un objektīvi

novērtētu
Cēsu
novada
pašvaldības izglītības sistēmas
attīstību veicinošus procesus,
izstrādājot
normatīvos
aktus un izglītības politikas
dokumentus, izveidoja darba
grupu Cēsu novada izglītības
sistēmas
attīstībai
šādā
sastāvā: M.Niklass - darba
grupas vadītājs, G. Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs,
M.Raudziņa
- Rīgas Pedagoģijas izglītības
un vadības akadēmijas Cēsu
filiāles vadītāja, L. Kokina
- Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja,
G.Bērziņa - Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktore, O.Bicāns
- Cēsu 2.pamatskolas direktors,
Cēsu novada pašvaldības
Vecāku
domes
deleģēts
pārstāvis.

• Nolēma slēgt deleģēšanas
līgumu ar SIA „Cēsu
olimpiskais
centrs”
par pašvaldības funkciju veicināt iedzīvotāju veselīgu
dzīvesveidu un sportu –
realizāciju.
• Pieņēma lēmumu ar
2013.gadu izveidot jaunu
institūciju
„
Vidzemes
Mūzikas un kultūras centrs”,
kas koordinē koncertzāles
profesionāli māksliniecisko
darbību, kā arī organizēs
nekustamā īpašuma Raunas
ielā 12, Cēsīs apsaimniekošanu
un pārvaldīšanu, un ar 2012.
gada 1.septembri
izveidot
jaunu
amata
vienību
projekta „Vidzemes Mūzikas
un Kultūras centrs” vadītājs.
Noteica, ka pretendentu uz
šo amatu izraugās atklāta
konkursa kārtībā, un apstiprina

novadā, ielu rekonstrukcija,
ne bez sarežģījumiem, kā
jau būvniecībā, bet virzās uz
priekšu un Pētera, Festivāla,
Vaives,
Saules,
Līgatnes,
Akmens ielu atjaunošanu
šogad tomēr pabeigsim. Ir laba
ziņa - apstiprināts projekts,
kas paredz Gaujas ielas
rekonstrukcijas
turpināšanu
posmā no Pētera ielas līdz
Gaujas tiltam. Būvdarbi notiks
nākošajā vasarā. Esam arī
iesnieguši pieteikumus ielu
rekonstrukcijai vietās, kur ir
koncentrēta
uzņēmējdarbība, lai tādējādi veicinātu
ekonomisko aktivitāti.
Taču vasara tomēr ir
atvaļinājumu laiks un arī
pašvaldības darbiniekiem der
atpūsties un pārdomāt, kas
vēl darāms, lai pašvaldības
pakalpojumi būtu pieejami
un saprotami iedzīvotājiem.
Skolēniem un skolotājiem
novēlu
izbaudīt
pēdējo
atpūtas mēnesi, lai septembrī
ar jaunu sparu ķertos pie
zinību apgūšanas. Ja būsim
zinoši, droši un izlēmīgi, tad
mūsdienu mainīgajā pasaulē
nepazudīsim.

Cēsu novada dome, tādējādi,
pēc institūcijas izveidošanas
2013.gadā, nerīkojot atkārtotu
konkursu
uz
institūcijas
vadītāja
amatu.
Esošajā
Personāla jautājumu komisijas
sastāvā uz šo konkursu
iekļāva Cēsu novada domes
deputātus I.Timermani un M.
Malcenieku, un pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” direktoru
J.Markovu.
• Nolēma, ka Cēsu
Mākslas
festivālu
2012
organizēšanu veic Cēsu
novada pašvaldība un Cēsu
pils ģildes fonds, un uzdeva
pašvaldības aģentūrai „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
veikt nepieciešamās darbības
festivāla organizēšanā.
•
Pieņēma
lēmumu
iesniegt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā
projekta pieteikumu „Cēsu
pilsētas
maģistrālo
ielu
rekonstrukcija,
3.kārta”.
Projekta ietvaros paredzēts
rekonstruēt
Robežu
un
Rūpniecības ielas un Pļavas,
K.Valdemāra ielas un gājēju
ietvi Raiņa ielā.
•
Piešķīra
papildus
finansējumu Ls 4404.00 Cēsu
pilsētas pansionātam dušas
kabīņu remontam.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties
www.cesis.
lv
Novada
pašvaldības
sadaļā „Pieņemtie lēmumi”;
Cēsu
novada
pašvaldībā
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrā un Vaives pagasta
pārvaldē.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 31. jūlijs

Vasara,
kultūra,
sports
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldība
ir izsludinājusi konkursu uz
jaunā Vidzemes Mūzikas un
kultūras centra vadītāja amata
vietu. Interese ir liela un tas ir
saprotams, jo tā būs nozīmīga
reģionāla kultūras iestāde un
tās veidošana un vadīšana būs
ļoti atbildīgs un arī interesants
darbs. Kā zināms, šādas
reģionālas koncertzāles top
Liepājā, Rēzeknē un Cēsīs,
tāpēc šo pilsētu pašvaldību
pārstāvjiem ir bijušas vairākas
tikšanās Kultūras ministrijā,
kurās spriedām, kā koncertzāles
darbosies, kad būvdarbi būs
pabeigti.
Pašvaldībām
ir
vienots viedoklis par to, ka
tās ir reģionālas, nevis viena
novada vai pilsētas kultūras
iestādes, tāpēc to darbības
nodrošinājumam nepieciešams
valsts līdzfinansējums. Pie
tam
atbalsts
reģionālām
koncertzālēm ir fiksēts arī
valdības deklarācijā.
Ir sācies jau sestais
Cēsu mākslas festivāls. Tā
programma šogad ir ļoti
interesanta, festivāla notikumi
labi
apmeklēti.
Prieks,
ka organizatori šogad ir
padomājuši arī par ģimenēm
un ir parūpējušies par bērnu
istabām. Vestarda Šimkus
koncerta laikā bērnistabā
bija daudz mazuļu, tādējādi
gan vecāki var mierīgi baudīt
koncertu, gan mākslinieki
netraucēti priecēt klausītājus
un
arī
organizatoriem
mierīgāks prāts.
Cēsu Jaunajā pilī atklāta
jaunā vēstures un interjeru
ekspozīcija. Muzeju speciālistu
vairāku gadu rūpīgs darbs
nu ir skatāms un, es gribētu
teikt, apbrīnojams. Jauno
ekspozīciju atzinīgi novērtējuši
autoritatīvi muzeju speciālisti,
tostarp arī Imants Lancmanis.
Prieks, ka atjaunotā pils un
ekspozīcija piesaista aizvien
vairāk interesentu, tūristu
skaits šovasar audzis par 24%
un tā ir ļoti laba ziņa.
Vēl par kultūras norisēm

runājot, jāatzīmē, ka Kultūras
ministrijas komisija, kurā arī
es biju aicināts piedalīties,
ir izvērtējusi Cēsu mūzikas
vidusskolas direktora amata
pretendentus. Bija nopietna
konkurence, spēcīgi kandidāti,
komisijas pārstāvji ir izdarījuši
savu izvēli un tagad jāgaida,
vai šo kandidātu apstiprinās
Kultūras ministrijas vadība.
Ceru, ka līdz ar jaunā direktora
stāšanos amatā Cēsu mūzikas
vidusskolā beigsies ieilgušais
neziņas un gaidīšanas periods
un skolas kolektīvs vairs
neraizēsies par izdzīvošanu,
bet domās par attīstību.
Tagad
visu
uzmanība
ir pievērsta Olimpiskajām
spēlēm
Londonā,
tomēr
jāatzīmē Cēsu novada sportistu
starts Latvijas Olimpiādē
Liepājā.
Izcīnītas
piecas
medaļas, vairāki sportisti
iekļuva pirmajā desmitniekā,
parādot augstvērtīgu sniegumu. Atšķirībā no lielo
pilsētu komandām, mums
nebija uzstādījuma – medaļas
par katru cenu. Ievērojām
olimpisko principu – galvenais
ir piedalīties, tāpēc dubults
prieks gan par lielo sportistu
skaitu,
kas
Olimpiādē
pārstāvēja mūsu novadu, gan
arī par plašo sporta veidu
spektru, kurā mūsējā sekmīgi
startēja. Domāju, daudziem
cēsniekiem negaidīts, bet
patīkams pārsteigums bija
Sandra Lapacinska izcīnītā
sudraba medaļa boksā. Paldies
sporta skolas kolektīvam
par mūsu komandas dalības
nodrošināšanu Latvijas Olimpiādē.
Prieks, ka Cēsu jaunieši
atpūšas sportiski un pēc viņu
iniciatīvas notika diskusija par
skeitparka attīstību. Skeitparka
aprīkojums ir nolietojies,
pašvaldība nodrošinās materiālus un tehniku, bet
aprīkojuma atjaunošanu jaunieši veiks paši. Katrā ziņā
ir jādomā par aktīvās atpūtas
zonas
paplašināšanu,
jo
jauniešu vēlme skrituļot ir
liela, daudzi pat brauc uz
Vaives
pagasta
Rīdzeni,
kur nesen izbūvēts jauns un
kvalitatīvs skeitparks.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 31. jūlijs

AKTUĀLI
Bērnudārzos saules kolektori Pabalsti
uzstādīšanā ieguldītie līdzekļi
atmaksājas ātrāk un iekārtas
dod lielāku efektivitāti.

Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste
Cēsu 3. pirmsskolas izglītības
iestādē, 4. pirmsskolas izglītības
iestādē un 5. pirmsskolas
izglītības iestādē uz jumtiem
dižojas saules kolektori, kas
silda ūdeni ikdienas patēriņam,
bet
5.
bērnudārzā
arī
peldbaseinam. Siltummezglu
modernizācija un atjaunojamo
energoresursu siltumapgādes
iekārtu - kolektoru uzstādīšana
tika veikta projekta „Saules
kolektoru uzstādīšana Cēsu
pirmsskolas izglītības iestādēs”
ietvaros, kuru ar 126 260,80
LVL līdzfinansējumu (kas ir
75% no kopējām attiecināmām
izmaksām) atbalstīja Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas Klimata
pārmaiņu finanšu instruments
(turpmāk KPFI).
Projekta

mērķis

bija

Attēlā: Saules kolektori uzstādīti uz 3. bērnudārza
jumta. Foto: Aivars Akmentiņš.
samazināt fosilā kurināmā
(dabas gāzes)
patēriņu un
līdz ar to arī CO2 izmešu
daudzumu atmosfērā, uzstādot
tehnoloģijas, kas izmanto
atjaunojamos energoresursus.

Iekārtu apvienotos projektēšanas un būvniecības
darbus veica SIA „CVS”.
Pilnībā noslēgusies projekta
ieviešana
un
pašvaldība
vēlas sagaidīt pēc iespējas
saulaināku rudeni, lai kolektoru

Likvidēs maksas
autostāvvietas
Ance Saulīte
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste

līdz 8.00, sestdienās no
plkst. 15.00 līdz 8.00, kā arī
svētdienās stāvēšanas laiks būs
neierobežots.

Cēsu novada domes sēdē
12. jūlijā deputāti vienbalsīgi
nolēma likvidēt pašvaldības
uzņēmumu SIA „Cēsu maksas
autostāvvietas”.

No 1. septembra autostāvvietas kontrolēs policija
un sods par laika limita
neievērošanu būs tāds pats, kā
par auto novietošanu neatļautā
vietā.

Visās šobrīd esošajās maksas
autostāvvietās darba dienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00 un
sestdienās no plkst. 8.00 līdz
15.00 autostāvvietās darbosies
laika limits. Autovadītāji varēs
novietot savas automašīnas
stāvvietās uz vienu stundu,
ieliekot aiz mašīnas stikla
zīmi par apstāšanās laiku.
Darba dienās no plkst. 17.00

Ja cēsniekiem vai pilsētas
viesiem būs nepieciešamība
automašīnu centrā novietot
ilgāk nekā vienu stundu, tam
paredzēti Smilšu un Tirgus
laukumi, kā arī Vaļņu iela
vecpilsētas posmā.

Jauns pakalpojums
Dzintra Strauta
Projekta „Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”
vadītāja
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
š.g. aprīlī uzsāktais ESF
projekts sadarbībā ar sešām
Vidzemes reģiona pašvaldībām
uzņem apgriezienus.
Maijā notikuši divi semināri,
kuros zināšanas papildinājuši
projektā iesaistītie speciālisti.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir saņēmušas mērķa
grupu personas trīs atbalsta
grupās. Individuālo apmācību
socializācijai e-vidē ir beigušas
5 mērķa grupu personas.
Jūlijā apmācību beigs pirmās

darbnīcas
nodarbinātības
iemaņu stimulēšanai (dekupāža) dalībnieki. Viena no
projekta aktivitātēm paredz
supervīzijas
pakalpojuma
sniegšanu projekta īstenošanas
personālam.
Lai nodrošinātu projekta
aktivitātes „Interaktīvā interesentu un klientu konsultēšana
un informācijas sniegšana”,
tiek veikta Vidzemes reģiona
mobilā sociālo pakalpojumu
Resursu centra interneta evides izstrāde.

Taču būs arī viena būtiska
izmaiņa.
Lai
nodrošinātu
ceļu
satiksmes
drošību,

Līdz šim visos trijos projektā
iekļautajos bērnudārzos izmantoja pilsētas centrālās
siltumapgādes sistēmu gan
apkurei, gan karstā ūdens
apgādei. Izmantojot saules
kolektorus
karstā
ūdens
apgādei, ir iespējams ietaupīt
apmēram
60% no gada
laikā patērētā resursa. Vasarā
pat mākoņainās dienās ir
pietiekoša saules enerģijas
intensitāte, lai uzsildītu karsto
ūdeni, izmantojot kvalitatīvus
saules kolektorus. Pašlaik
Cēsu
bērnudārzos uzstādīti
Termosolar TD -500 saules
kolektori ar kopējo jaudu 204
kW.

autostāvvietas
Vienības
laukumā (pie veikala Top) tiks
likvidētas pavisam, un šajās
vietā drīkstēs apstāties tikai
preču piegādes transports.
Deviņdesmito gadu beigās
maksas
stāvvietas
tika
izveidotas,
lai
sakārtotu
satiksmes plūsmu Cēsīs, jo
lielā automašīnu skaita dēļ
pilsētā bija grūtības ar auto
novietošanu. Šobrīd situācija
ir normalizējusies un maksas
autostāvvietas pilsētā vairs
nav
nepieciešamas.
No
septembra darbību izbeigs arī
Cēsu pašvaldības SIA „Cēsu
maksas autostāvvietas”. Esošo
stāvvietu inventāru plānots
pārdot.

Bibliotēka Akmens ligzdā
Ance Saulīte
Cesu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Šoruden paredzēts sākt Cēsu
Centrālās bibliotēkas ēkas
Raunas ielā 1 rekonstrukciju.
Tāpēc jūlijā - augustā bibliotēka
ar vairāk nekā 80 tūkstošiem
grāmatu un citu dokumentu
tiek pārcelta uz Raunas ielu 2
(Akmens ligzda).
Kā pastāstīja Cēsu Centrālās
bibliotēkas direktore Natālija
Krama, pārcelšanās darbi ir
sākušies, un bibliotēka jau no
9. jūlija ir slēgta. Tas nozīmē,
ka grāmatas pasūtīt un izņemt
nebūs iespējams līdz pat
septembrim, kad bibliotēka
vērs durvis Raunas ielā 2.
Augustā

diemžēl

nebūs

pieejams neviens bibliotēkas
pakalpojums, tāpēc grāmatu
nodošanas
termiņi
tika
pagarināti līdz septembrim.
Pagaidu telpās Raunas
ielā 2 šobrīd jau ir uzsākti
labiekārtošanas darbi un sakaru
tīklu veidošana, lai septembrī
pieņemtu apmeklētājus.
Pēc rekonstrukcijas projekta
bibliotēkas vecā ēka tagadējo
divu stāvu vietā iegūs plašas
un gaišas telpas 3 stāvos, kā arī
grāmatu krātuvi pagrabstāvā.
Papildus
cēsniekiem
būs
iespēja izmanot blakus esošo
saimniecības ēku, kuru iecerēts
pārvērst
par
mūsdienīgu
mācību un semināru centru un
savienot ar bibliotēkas ēku.
Pēc renovācijas bibliotēka kļūs
par daudzfunkcionālu kultūras
centru.
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mācību
piederumu
iegādei
Ivita Puķīte
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
Ģimeņu atbalsta nodaļas
vadītāja
Uz pabalsta saņemšanu
var pretendēt ģimenes, kuras
Aģentūra atzinusi par trūcīgām
vai maznodrošinātām.
Šogad Pabalsta apmērs
trūcīgo ģimeņu bērniem ir Ls
25,00, maznodrošināto ģimeņu
bērniem - Ls 15,00. Pabalsts
mācību piederumu iegādei tiek
piešķirts par katru ģimenes
(mājsaimniecības)
skolēnu
līdz 21 gada vecumam, kurš
turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (sākumskola,
pamatskola, vidusskola, ģimnāzija,
vakarskola)
vai
profesionālajās
skolās
un vidusskolās, vai tām
pielīdzināmās
profesionālās
izglītības iestādēs.
Tāpat uz pabalstu Ls 10.00
apmērā var pretendēt bērni
bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni līdz 24 gadu
vecumam, kuri ar Cēsu novada
bāriņtiesas lēmumu nodoti
audžuģimenē vai aizbildniecībā
un turpina mācīties vispārējās
vai profesionālajās skolās
un vidusskolās, vai tām
pielīdzināmās
profesionālās
izglītības iestādēs.
Pabalstam šogad kopumā
atvēlēti 7000 latu, un tie tiek
izsniegti dāvanu karšu veidā.
Lai
saņemtu
pabalstu,
ģimenēm
jāvēršas
Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests” Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6.
vai 7.kabinetā, pirmdienās,
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00,
otrdienās no 8.00 līdz 12.00,
trešdienās no 13.00 līdz 18.00,
vai arī Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”
Vaives
pagasta
pārvaldē
“Kaķukrogs”, Vaives pagastā,
Cēsu novadā, pirmdienās, 8.00
līdz 12.00 un no 13.00 līdz
17.00, ceturtdienās no plkst.
8.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz
18.00.
Lai
saņemtu
pabalstu,
jāiesniedz
iesniegums
un
jāuzrāda izziņa par atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusam.
Iesniegumu pieņemšana un
pabalstu izsniegšana turpināsies
līdz š.g. 27. septembrim.
Aģentūras darbinieki iesaka
neatlikt pieteikšanos uz pēdējo
brīdi!
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INTERESANTI
Šoruden zem jumta

būtu
nevainojama,
tiek
sekots rūpīgi. Tiek testēti gan
klausītāju zāles krēslu paraugi,
gan vecā jumta konstrukcijas
sijas. Ēkas vēsturiskajai daļai
tiks uzlikts oriģinālais jumts,
jo tā konstrukcijas ir labi
saglabājušās.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Šovasar krietni pavirzījušies
Mūzikas un kultūras centra
būvdarbi un jau var redzēt un
novērtēt rekonstruētās ēkas
aprises. Vairāk par būvdarbu
gaitu apjomīgākajā no Cēsīs
īstenojamiem projektiem stāsta
būvuzraugs Valdis Valainis.
-„ Būvdarbi norit optimālā
tempā. Norit otrā un trešā stāva
konstrukciju betonēšana ēkas
rekonstruējamajā daļā. Drīz
tiks pabeigti zemes darbi jeb
nulles cikls stiklotajai piebūvei.
Problēmas rada vienīgi augstais
gruntsūdeņu līmenis. Darbu
izpilde nedaudz atpaliek no
plānotā grafika, jo pavasarī tika
ieviesti papildinājumi projektā,
taču paredzams, ka līdz gada

Galvenais uzdevums celtniekiem ir līdz ziemas sākumam
uzlikt objektam jumtu un ievilkt
siltumu (ārējo siltumtīklu
pievadi jau ir izbūvēti), lai
ziemā un pavasarī varētu veikt
iekšdarbus,”
pastāstīja V.
Valainis.
Attēlā: Vidzemes mūzikas un kūltūras centrā notiek otrā un
trešā stāva konstrukciju betonēšanas darbi.
beigām spēsim atgriezties pie un
kultūras
centrā
būs
sākotnēja grafika.
akustiskā
koncertzāle
un
tam, lai akustika tajā tiešām
Centrālais objekts Mūzikas

Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas

Šajā rubrikā publicējam Cēsu
novada Pašvaldības policijas
informāciju par sabiedriskās
kārtības pārkāpumiem.
2.jūlijs. Rīta pusē iedzīvotāja
no Lenču ielas ziņoja, ka
mājas pagalmā jaunieši lieto
alkoholu. Pēc policistu mutiska
aizrādījuma jaunieši saprata,
ka lietot alkoholu nav labi un
devās ravēt mazdārziņus.
Vakarpusē videonovērošanas dežurants pamanīja, ka
stacijā uz soliņa iesnaudies
viens no pašvaldības policijas
pastāvīgajiem
klientiem.
Izbraukušie kārtības sargi
viņam pieklājīgi paskaidroja,
ka stacijas soliņš nav tā
labākā vieta gulēšanai, var
gan radikulītu pieķert, gan tikt
pie administratīvo pārkāpumu
protokola. Klients apsolīja
mudīgi pazust.
3.jūlijs. Iepriekšējā dienā
uz stacijas soliņa iemigušais
klients šoreiz bija izvēlējies
soliņu pie „ Vidzemnieka”.
Taču sajutis videonovērošanas
kameras pārmetošo skatienu,
sakoncentrēja spēkus, piecēlās
un devās meklēt piemērotāku
guļvietu.
Vakarpusē izsaukums uz
Loka ielu, kur bija pakritusi
kāda sieviete. Viņa varonīgi
centās
novietot
ķermeni
vertikāli,
taču
gravitācija
aizvien lika cieši turēties pie
zemes. Kārtības sargi nogādāja
gravitācijas gūstekni mājās.
4.jūlijs. Ap pusdienas
laiku
videonovērošanas
dežurants pamanīja, ka Rožu
laukumā viens no pašvaldības
policijas
pastāvīgajiem
klientiem uzmācās kafejnīcas

apmeklētājiem.
Vīrs
neizskatījās kā no Hugo
Boss vitrīnas izkāpis un viņu
apņemošais
savdabīgais
aromātiskais kokteilis spētu
izraisīt kuņģa spazmas pat
nesatricināmajam Robertam De
Niro. Tas nekādi neveicināja
kafejnīcas apmeklētāju ēstgribu
un klients tika operatīvi izolēts
no ēdošās sabiedrības.
5.jūlijs. Ģimenes konflikts.
Bijusī sieva greizsirdīga uz
bijušo vīru, jo pie viņa atnākusi
jaunāka dāma. Kārtības sargi
mierināja strīdniekus, iesakot
bijušajai sievai samierināties.

un strīdnieku nomierināšanu.
Pēcpusdienā bija piekauts un
aplaupīts ( atņemts maisiņš ar
pārtiku un telefons) kāds vīrs.
Lieta nodota izmeklēšanai
valsts policijas darbiniekiem.
10.jūlijs.
Vakarā ap
vienpadsmitiem zvanīja kāds
Gaujas
ielas
iedzīvotājs.
Jaunieši 2.pamatskolas sporta
laukumā tik aizrautīgi spēlē
bumbu, ka traucējot nakts
mieru. Jaunieši, skandējot
olimpieti Pjēru de Kubertēnu:
– O, sports! tu esi miers,
Bet labi nav, ja iztraucēts,
Ir līdzpilsoņu nakts miers,

6.jūlijs. Dažiem pilsoņiem,
kuri šajā karstajā un sutīgajā
dienā bija nolēmuši pievērsties
alkohola lietošanai uzturā,
šis ekstrēmais pārbaudījums
beidzās ar pilnīgu sajēgas un
rīcības spējas zudumu. Četri
ekstrēmisti ar ātrās palīdzības
auto tika nogādāti slimnīcā,
vienu kārtības sargi nogādāja
mājās.

knaši devās
bez
policijas
uzaicinājuma.

7.jūlijs.
Vakarpusē kāda
Saules ielas rajona nama
iedzīvotāji sūdzējās par troksni
kaimiņos, izklausoties pēc
pamatīga kautiņa. Policisti
noskaidroja, ka nebija ne
kautiņš, ne strīds. Vienkārši
kaimiņu puisis par godu
Latvijas trešajai Olimpiādei
sparīgi izpildīja vingrinājumu
- pumpēšanās guļus.

13.jūlijs
Pēcpusdienā
zvanīja kāda sieviete un
lūdza pašvaldības policijas
darbiniekus palīdzēt izdabūt
ārā no dzīvokļa kādu nevēlamu
personu, citu sievieti. Atbraucot
kārtības sargi noskaidroja, ka
dzīvoklī divas stipri iereibušas
māsas. Jautājumos par cieņu,
cilvēka sūtību, dzīves jēgu,
viņas jau bija panākušas
konsensus un diskusiju spēja
turpināt bez policijas darbinieku
klātbūtnes.

Rīta pusē ap četriem
videonovērošanas
dežurants
pamanīja
kādu
jaunieti,
kurš plēsa puķes no ziedu
piramīdām Vienības laukumā.
Puisis izrādījās no Drabešu
pagasta. Pēc kārtības sargu
veiktām audzinošām pārrunām
viņš apsolījās turpmāk būt
saudzīgs gan pret floru, gan
faunu un devās uz Bulduriem,
lai izmācītos par dārznieku.
8.jūlijs.
Svētdienas
rīts
pašvaldības
policijas
darbiniekiem sākās ar skaļa
ģimenes konflikta izšķiršanu

mājās, pat
darbinieku

Jau pēc pusnakts Zirņu ielas
rajonā kārtības sargiem bija
jāpaceļ un jāatrod piemērotākas
guļvietas diviem pilsoņiem,
kuri itin nemaz nedraudzējas
ar sportu, bet lieto uzturā
dzērienus, kas miesu dara
ļenganu, ne tvirtu.

14.jūlijs. Paskaļa sestdiena.
Vispirms rīta pusē bija
jāapklusina divi jaunieši, kas
skaļi lamājās stacijas laukumā.
Vakarpusē kāds Leona Paegles
nama iedzīvotājs bija iekārtojies
uz sava balkona iedzert un šo
nodarbi pavadīja ar skaļiem
samērā
neartikulētiem
izsaucieniem,
kas
pauda
nedraudzīgu attieksmi pret
apkārtējo pasauli.
Bet jau uz rīta pusi kārtības

Kā jau esam informējuši,
lai
uzbūvētu
Vidzemes
Mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu,
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības

sargiem bija jādodas uz
kādu dzīvokli Vaives ielā,
kur plašumā vērsās skaļš
ģimenes konflikts. Policisti
iejūtīgi iesaistījās pārrunās
un to noslēgumā sieva un vīrs
dusmas mija pret maigumu,
izjusti apkampās un solījās
dzīvot draudzīgi.
18.jūlijs. Pusdienas laikā
videonovērošanas
dežurants
pamanīja,
ka
viens
no
pašvaldības policijas pastāvīgajiem klientiem, būdams
manāmi iereibis, Vienības
laukumā mēģina spārdīt garām
braucošas mašīnas. Policijas
darbiniekiem viņš aizrautīgi
paskaidroja, ka esot kļuvis
par Greenpeace aktīvistu un šī
ir viņa individuāla kampaņa,
vērsta pret vides piesārņojumu
ar automašīnu dūmgāzēm. Jo,
lūk, tad, kad viņam gadās ( un
gadās tas samērā bieži) pakrist
kādā ielas vai ceļa malā, tad
ir bezgala nepatīkami elpot
automašīnu izmešus, kas satur
svinu un citas veselībai kaitīgas
vielas. Policisti akcijas rīkotāju
nogādāja dzīves vietā.
Vakarpusē izsaukums uz
kautiņu Lielā Katrīnas ielā.
Cietušajam pārsists deguns, bet
pats tādā reibumā, ka neatceras,
kas sitis un kad sitis, vai
vienkārši pats reizes desmit uz
deguna kritis.
19.jūlijs.
Pēcpusdienā
satraucošs ziņojums – Raiņa
ielā staigā „mētelīša virinātājs”
jeb, vienkāršāk izsakoties,
ekshibicionists.
Izbraukušie
policijas darbinieki rūpīgi
pārmeklēja norādīto vietu,
bet ne mētelīti, ne virinātāju
neatrada.
20.jūlijs.
Pēcpusdienā
iedzēruši
vīrieši
pie
Dzimtsarakstu nodaļas traucēja
laulību ceremonijas norisei.
Pēc kārtības sargu brīdinājuma
viņi saprata, ka Latvijas
demogrāfiskā situācija ir tik
trausla, ka kāzu ceremonijas ir
jāuztver ar pietāti un saudzību.

fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”.
2011.gada 20.jūnijā tika
parakstīts līgums ar AS „UPB”
par
Vidzemes Mūzikas
un kultūras centra izbūvi.
Būvniecības līguma kopējā
summa ir 7 887 939,12 LVL.
Noslēgtais līgums par Cēsu
kultūras nama ēkas pārbūvi
paredz, ka būvdarbi noslēgsies
2013. gada beigās.

Viņi
nekavējoši
pārtrauca
savas traucējošās darbības un
klusiņām devās mājās.
21.jūlijs. Priekšpusdienā
kāda kundze no Viestura ielas
aicināja palīdzēt visai delikātā
jautājumā. Redz, kaimiņi viņu
nobūruši, sāpot kājas un dūša
slikta. Pašvaldības policijas
darbinieki, protams, ir universāli
ļaudis, kas prot rast risinājumu
arī neparastās situācijās, taču
šoreiz nekā, jo amata vienība –
burvis, lāsta noņēmējs, nav vēl
policijā ieviesta. Par to, vai tāda
būs, tagad lems domes deputāti.
22.jūlijs. Pusdienas laikā
videonovērošanas
dežurants
pamanīja,
ka
pie
„Vidzemnieka” divi vīrieši dzer
alu un, ar grūtībām, bet vēl
turas kājās. Trešais jau nokritis
un guļ. Ierodoties policijai,
tie, kuri vēl dzēra, devās
prom bez uzaicinājuma, bet
pakritušais, kas ir aizrautīgs „
Vidzemnieka” apkārtnes zālāju
fans, pamodināts solījās doties
prom, kolīdz atsāks darboties
nez kur samaitātais vestibulārais
aparāts.
Vēlā vakarā iecienītajā
guļvietā pie „ Vidzemnieka”
policistiem bija jāpaceļ vēl viens
pakritušais. Vīrs izrādījās no
Liepājas un tak speciāli braucis
uz Cēsīm, jo pat līdz Latvijas
viņai malai nonākuši nostāsti
par īpašo enerģētisko punktu pie
„Vidzemnieka”, kur reibumā
pakritušiem pats kosmoss
palīdz atgūt nevienlīdzīgajā
cīņā ar zaļo pūķi zaudētos
spēkus. Uz mājām Liepājā
vīrs nebija jāved, jo neilgajā
snaudas brīdī bija paguvis
sasmelties kosmisko enerģiju
tik ļoti, ka teciņus vien devās
rietumu virzienā, līdzi nesot
administratīvo
pārkāpumu
protokolu.
Pašvaldības
policijas
notikumu žurnālā ieskatījās
Aivars Akmentiņš
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DAŽĀDI
Atklāta jaunā muzeja ekspozīcija
novēlēja izturību un radošumu,
lai uzturētu un
aprūpētu
cēsnieku bagātības.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste

Atklāšanā
piedalījās
Valsts reģionālās attīstības
aģentūras direktore Solvita
Zvidriņa. Viņa izteica atzinību
Cēsu pašvaldībai par aktīvas
kultūras dzīves uzturēšanu un
neapstāšanos pie sasniegtā. S.
Zvidriņa pasniedza pateicības
rakstu Cēsu novada domes
priekšsēdētājam G. Šķenderam
par veiksmīgo sadarbību.

10. jūlijā svinīgi tika
atklāta jaunā Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja pastāvīgā
vēstures un vēsturisko interjeru
ekspozīcija “Cēsis- Latvijas
vēstures simbols”. Ekspozīcija
ir
interaktīvs,
vēsturiski
hronoloģisks stāsts par novada
vēsturi un atspoguļo Cēsu
pilsētas būtisko lomu Latvijas
vēsturē.
Atklāšanas pasākums noslēdza arī trīs gadus ilgušo
projektu “Cēsu pils kompleksa
revitalizācija tūrisma attīstībai”,
kas tika īstenots ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
un Latvijas valsts atbalstu
noslēdzās jau maijā. Projekta
ietvaros ir veikta Cēsu Jaunās
pils telpu restaurācija, semināru

Attēlā: Jaunās ekspozīcijas atklāšanā Vidzemes kamerorķestra
diriģents Andris Veismanis savus mūziķus vadīja vien ar domas
spēku. Foto: Aivars Akmentiņš.
un izstāžu telpu iekārtošana
un
muzeja
ekspozīcijas
izveide. Jūnijā Cēsu Jaunajā
pilī tika veikti vēl pēdējie
labiekārtošanas darbi.

Jauna Cēsu karte
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Iznākusi jauna un krāsaina
Cēsu tūrisma karte, kas
palīdzēs saņemt aktuālu un
plašu informāciju par tūrisma
piedāvājumu Cēsīs.
Tūrisma kartē atrodama
informācija un raksturojošas
fotogrāfijas
par
apskates
objektiem. Jaunums tūrisma
kartē ir iekļautie nozīmīgākie
fakti par Cēsīm un Cēsu
hronika.
Kā pastāstīja Cēsu Tūrisma
informācijas centra vadītāja
Andra Magone, salīdzinoši ar
pagājušo gadu tūristu skaits ir
manāmi pieaudzis. „Cēsu pils
kompleksa apmeklētāju skaits

no 1.maija līdz 20.jūlijam
salīdzinot ar pagājušā gada tādu
pašu periodu ir palielinājies par
27%. Tāpat kā pagājušajā gadā,
pils kompleksu ir apmeklējuši
galvenokārt tūristi no Latvijas
un Vācijas, kā arī kaimiņvalstīm
– Krievijas, Lietuvas, Igaunijas.
Cēsu Tūrisma informācijas
centra (TIC) apmeklētāju
skaits, salīdzinot ar pagājušo
gadu, arī ir pieaudzis par 18%.
Pēc informācijas Tūrisma
centrā pārsvarā ir vērsušies
ārzemju tūristi – no Vācijas,
Krievijas un Skandināvijas
valstīm. Manāmi palielinājies
ir tūristu skaits no Nīderlandes,
Dānijas un Austrijas,” informē
Andra Magone.
Ikviens ir aicināts apmeklēt
Cēsu Tūrisma informācijas
centru(Pils laukums 9), kur šī
bezmaksas karte ir pieejama
latviešu un angļu valodā.

Atklāšanas
pasākumā
klātesošos sveica Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders. Viņš pateicās visiem
ekspozīcijas veidotājiem un

Pašvaldības
aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktors Juris Markovs
pateicās visiem, kas piedalījās
projekta tapšanā, piezīmējot, ka
šīs ekspozīcijas atklāšana nav
noslēgums, bet gan starpposms
ceļā uz tūristu apmeklētākā pils
kompleksa statusu Latvijā.
Pateicības vārdus visiem
projektā iesaistītajiem speciālistiem un darbiniekiem

„Dzietiem” jauns
dziesmu albums
Ilona Asare
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
projektu vadītāja
Tautas vērtes kopai „Dzieti”
nācis klajā jauns tradicionālo
dziesmu
albums
„Saules
dziesmas”. Saules un mūža
rituma maiņu „Dzieti” ir
ietvēruši 19 dziesmās, kas
nu tiek nodotas klausītāju
vērtējumam.
Jaunā mūzikas albuma
filozofiskā
koncepcija
ir
cieši saistīta ar Sauli – dienas
zvaigzni, kas kosmogoniskajā
simbolikā atrodas kosmosa
centrā. Dziesmu muzikālās
apdares veidojusi kopas vadītāja
Dace Balode, bet balsis kopīgā
skanējumā ar tradicionālajiem
mūzikas
instrumentiem
– dūdām, stabuli, kokli, arī
vijoli, ģitāru, čellu un sitamiem
instrumentiem
apvienojuši
10 kopas dalībnieki – Audris
Balodis, Elga Broka, Imants
Ozoliņš, Laura Dzelzkalēja,
Ieva Dzalbe, Anna Rakule,
Dārta un Daina Narkevičas,
Didzis Romanovskis un Silards
Zigats.
Jaunais dziesmu krājums
sniegs ne tikai emocionālu
baudījumu un tuvību latviskai
kultūrai, bet arī kalpos kā
izglītojošs materiāls latviešu
folkloras izziņai un tajās
ietverto vērtību popularizēšanai
mūsdienu sabiedrībā. Albuma
izveide balstīta uz ilgstošu
darbu
tautas
muzikālo
vērtību izpētē un muzikālā
interpretācijā, veidojot jaunas
apdares aizvadītajā gadsimtā
Cēsu apriņķī pierakstītajām
latviešu tautas dziesmām.

Tautas vērtes kopa “Dzieti“
savas darbības 30 gados ir
ieguvusi plašu atpazīstamību
ne vien Cēsīs un novadā, bet
visā Vidzemes reģionā un aiz tā
robežām. „Dzietu” aizvadītais
30 gadu aktīvas muzicēšanas
periods ir svarīgs brīdis, lai
atskatītos uz tautas vērtes
kopas daiļradi un parūpētos
par uzkrāto vērtību tālāku
izplatīšanu arī ārpus Cēsu
novada robežām.
Jauno mūzikas disku var
iegādāties Cēsu Izstāžu namā
(Pils laukums 3) un Cēsu
Tūrisma informācijas centrā
(Pils laukums 9).
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veltīja arī muzeja vadītāja
Dace Tabūne. „Uzsākot darbu,
latiņu bijām uzcēluši ļoti
augstu, un laiks rādīs, vai esam
sasnieguši iecerēto līmeni,” par
ekspozīcijas veidošanu stāstīja
muzeja vadītāja, atgādinot, ka
iepriekšējā ekspozīcija Cēsu
muzejā bija skatāma 25 gadus.
Cēsu novada vēsturiskās
ekspozīcijas autori ir veikuši
grūtu uzdevumu, mēģinot
integrēt
pils
interjeros
uzskatāmus novada vēstures
stāstus caur muzeja krājuma
senajiem priekšmetiem, senajiem attēliem un interaktīvām
programmām. Par vērienīgajiem
Cēsu Jaunās pils interjera
un tā elementu restaurācijas
un rekonstrukcijas darbiem
šo darbu veicējs, nacionālais būvniecības uzņēmums
RE&RE konkursā „Gada būve
Latvijā 2011” nominācijā
„Restaurācijas objekts” ieguva
bronzas balvu.

Izsniedz
pārtikas
pakas
Laine Zālīte
Sociālā dienesta
Atbalsta nodaļas
pilngadīgām personām
vadītāja
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
informē, ka no 12.jūlija sākta
pārtikas komplektu izsniegšanu
ES
pārtikas
intervences
programmas ietvaros.
Šogad ir mainīts pārtikas
produktu komplekts, tagad
tajā ietilpst deviņi produkti
- Pilnpiena pulveris 0,4 kg;
Makaroni 2 x 0,5 kg; Auzu
pārslu biezputra ar ogām vai
augļiem 2 x 0,07 kg; Pankūku
milti 0,4 kg; Kartupeļu
biezputra 0,2 kg; Griķi 0,3 kg;
Manna 0,5 kg; Kviešu milti
a/l 1,0 kg; Sautēta cūkgaļa
0,25kg.
Pārtikas komplektus, uzrādot
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas
izziņu,
iespējams saņemt Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”, Bērzaines ielā 16/18,
2.stāvā,
6.vai
7.kabinetā,
pirmdienās, ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 17.00, otrdienās no
8.00 līdz 12.00, trešdienās no
13.00 līdz 18.00.
Vaives pagasta pārvaldē
pārtikas komplektus izsniedz
kopš 24.jūlija.

Attēlā: Tautas vērtes kopas
“Dzieti” vadītāja Dace
Balode jauno albumu
prezentēja Cēsu Jaunās pils
Lademahera tornī. Foto:
Guna Bērziņa.

Pārtikas produktu komplektus (personai mēnesī vienu
komplektu) ir tiesības saņemt
trūcīgām un maznodrošinātām
personām.
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SPORTS, JAUNUMI
Cēsnieki Latvijas Olimpiādē

Visaugstākā kaluma – zelta –
medaļu Cēsu novadam izcīnija
Māris Urtāns lodes grūšanā ar
rezultātu 18,21 m.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Ar svinīgu ceremoniju
8.jūlijā noslēdzās Latvijas III
Olimpiāde, kas jūlija sākumā
norisinājās Liepājā. Kopumā
Latvijas III Olimpiādē piedalījās
teju 3000 sportisti no 81
pašvaldības Latvijā – deviņām
pilsētām un 72 novadiem.
Ar Cēsu novada pašvaldības
atbalstu uz šo vērienīgo sporta
pasākumu devās 28 mūsu
novada sportisti, kuri izcīnīja
piecas medaļas.
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Sudraba medaļas ieguva
Arnis
Pētersons
kalnu
riteņbraukšanā un Sandris
Lapacinskis
boksā
svara
kategorijā no 91 kg.
Bronzas medaļas izcīnija
Edgars Kononovs lodes grūšanā
un Cēsu novada sieviešu
komanda galda tenisā.
Attēlā: Cēsu komandas medaļnieki Latvijas Olimpiādē - Daina
Ročāne (no kreisās), Laura Voldiņa, Laura Krūmiņa, Māris
Urtāns un Edgars Kononovs. Foto: Rudīte Vanadziņa.

Augstus rezultātus sasniedza
arī Laura Krūmiņa sieviešu
vienspēlēs galda tenisā, iegūstot
5. vietu, Līga Kornete un Laura
Slišāne, izcīnot 5.-6. vietu

pludmales volejbolā, Ivo Keišs
vīriešu vienspēlēs badmintonā,
izcīnot 6. vietu, kā arī Ivars
Prokofjevs, iegūstot 6. vietu
kalna riteņbraukšanā.
Pavisam programmā tika
iekļauti 26 olimpiskie sporta
veidi – airēšana, badmintons,
basketbols, bokss, burāšana,
cīņa, džudo, futbols, galda
teniss,
golfs,
handbols,
jātnieku sports, kanoe un
smaiļošana, loka šaušana,
paukošana, peldēšana, regbijs,
riteņbraukšana,
svarcelšana,
šaušana, taekvondo, teniss,
triatlons, vieglatlētika, vingrošana un volejbols.

Saistošie noteikumi Nr. 14. Apstiprināti
12.07.2012.
Par Cēsu novada domes 15.07.2010.
saistošo noteikumu Nr.26
‘’Maksas autostāvvietu ierīkošanas,
uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas
noteikumi’’ atzīšanu par spēku
zaudējušiem

Izmaiņas vilcienu kustības sarakstos augustā

Izdoti saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’

Siguldā autobusi apstāsies
pretī stacijas ēkai otrpus
dzelzceļam
Stacijas
ielā,
bet Līgatnē, Ieriķos, Cēsīs
– laukumā pie dzelzceļa
stacijas ēkas, kā arī autobusu
pieturvietās Melturi un Āraiši
uz šosejas. Šos autobusus

43.panta trešo daļu
1.
Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes
15.07.2010.saistošos
noteikumus Nr.26 ‘’Maksas

autostāvvietu
ierīkošanas,
uzturēšanas, apkalpošanas un
lietošanas noteikumi’’.
2.
Saistošie
stājas spēkā ar
1.septembri.

noteikumi
2012.gada

Saistošie noteikumi Nr. 13. Apstiprināti
28.06.2012.
Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13. punktu un Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro
daļu, 17.panta otro un ceturto
daļu
Izdarīt
Cēsu
novada
domes
30.09.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1.
Papildināt pielikumu
ar 1.27. punktu šādā redakcijā:
„1.27. Nomas maksa pils
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
1. stāvā (telpas nododot
pastāvīgai nomai, pretendentu
nosakot izsoles kārtībā):
1.1.1. publiskai personai, tās

iestādei vai kapitālsabiedrībai
publiskas funkcijas veikšanai
(sākotnējā cena):
2,46 Ls/m2 mēnesī (ar telpu
uzkopšanu);
1,58 Ls/m2 mēnesī (bez
telpu uzkopšanas);
Maksa par komunālajiem
maksājumiem 1,49 Ls/m2
mēnesī.
1.1.2. privātai
(sākotnējā cena):
3,46 Ls/m2
uzkopšanu);

personai
(ar

telpu

2,58 Ls/m2 mēnesī (bez
telpu uzkopšanas);
Maksa par komunālajiem
maksājumiem 1,49 Ls/m2
mēnesī.”

Akciju sabiedrība „Pasažieru
vilciens” informē, ka sliežu
ceļu remontdarbu laikā posmā
Sigulda-Līgatne 3., 6., 8., 10.,
13., 15., 17., 20., 22., 24., 27.,
29. un 31.augustā tiks mainīti
dažu Siguldas – Valgas virziena
dīzeļvilcienu kustības saraksti.
Vilcieni Rīga-Cēsis un CēsisRīga nekursēs posmā SiguldaCēsis, un pasažieri starp
Siguldas un Cēsu stacijām tiks
pārvadāti ar speciāli norīkotiem
autobusiem.

apkalpos vilcienu konduktori
kontrolieri, un tajos būs derīgas
iegādātās dzelzceļa braukšanas
biļetes.
Dīzeļvilciens Nr.646 Rīga
(plkst.10:37)-Cēsis
(12:38)
kursēs tikai līdz Siguldai.
Siguldā
vilciens
pienāks
plkst.11:47 un tā pasažieri
līdz Cēsu stacijai varēs nokļūt
ar speciāli norīkotu autobusu
Sigulda-Cēsis, kas no Siguldas
izbrauks plkst.11:57, pieturēs
Līgatnes stacijā – plkst.12:12,
Ieriķu stacijā – 12:27, autobusu
pieturā Melturi – 12:37,
autobusu pieturā Drabeši –
12:42, un Cēsu stacijā pienāks
plkst.12:57.
Dīzeļvilciens Nr.645 Cēsis
(15:14)-Rīga (17:12) būs

atcelts posmā Cēsis-Sigulda un
kursēs no Siguldas plkst.16:03
atbilstoši sarakstam maršrutā
Sigulda-Rīga. Pasažieri no
Cēsu stacijas uz šī vilciena
atiešanas laiku Siguldā tiks
aizvesti ar autobusu CēsisSigulda, kas aties plkst.14:48,
apstāsies autobusu pieturā
Drabeši – plkst.15:03, autobusu
pieturā Melturi – 15:08, Ieriķu
stacijā – 15:18, Līgatnes stacijā
– 15:38, un Siguldā pienāks
plkst.15:53.
Vilciens Nr.851-661 Valga
(plkst.11:44)-Rīga
(15:06)
no Valgas stacijas izbrauks
plkst.12:06 un arī no visām
pārējām maršruta stacijām aties
22 minūtes vēlāk nekā noteikts
sarakstā, tādēļ Rīgā pienāks
plkst.15:28.

Pagarināts termiņš neesošu
palīgēku dzēšanai no
Kadastra informācijas
sistēmas bez maksas

Cēsu novada
mēneša
sportists
jūnijā

Papildus
Valsts
zemes
dienesta 2012.gada 29.jūnija
vēstulē Nr.2-02/2867 „Par
pašvaldību
semināriem”
sniegtajai informācijai Valsts
zemes dienesta Vidzemes
reģionālā nodaļa (turpmāk –
reģionālā nodaļa) informē par
sekojošo:

Komisija Mēneša sportista
noteikšanai balsojumā par
Cēsu novada Mēneša sportistu
2012.gada jūnijā atzina Māri
Urtānu, kurš Valsts prezidenta
balvas izcīņas sacensībās un
starptautiskajās
sacensībās
„Rīgas kausi 2012” lodes
grūšanā izcīnīja pārliecinošas
uzvaras.

Lai
īstenotu
Valsts
zemes
dienesta
funkcijas
un uzdevumus saskaņā ar
Ministru kabineta 2011. gada
20.decembra noteikumiem Nr.
971 „Valsts zemes dienesta
nolikums” un Ministru kabineta
2011.gada 8.novembra sēdes
protokollēmumu 31.§:
1)
ir pagarināts termiņš
apvidū
neesošu
palīgēku
dzēšanai no Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas
sistēmas (turpmāk – Kadastra

informācijas sistēma) un šis
pakalpojums
bez
maksas
būs pieejams līdz 2012.gada
30.novembrim;
2)
līdz
2012.gada
30.novembrim
reģionālā
nodaļa bez maksas veiks
jaunu
būvju
reģistrāciju
Kadastra informācijas sistēmā,
pamatojoties uz pašvaldības,
ja tā nav kadastra subjekts,
iesniegtās deklarācijas pamata.
Ņemot vērā iepriekšminēto,
reģionālā
nodaļa
aicina
izmantot minētās iespējas un
līdz 2012.gada 30.novembrim
bez maksas no Kadastra
informācijas sistēmas dzēst
apvidū neesošas palīgēkas, kā
arī reģistrēt būves, pamatojoties
uz
pašvaldības
iesniegto
deklarāciju.
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PASĀKUMI AUGUSTĀ

Pasākumi Cēsīs augustā

atklāšana
Cēsu profesionālās vidusskolas
telpās(L.Skolas iela 6)

Pasākumi
27.07.-18.08.
Mākslas festivāls
2012”
Informācija
skatīt
cesufestivals.lv
Cēsīs un apkārtnē

„Cēsis
www.

30.07.-10.08.
Rīgas Tehniskās universitātes
starptautiskā vasaras skola
EVENT CITY
Lekcijas: 30., 31., jūlijs un
1., 6.augusts – publiskas
lekcijas(angļu val.)
10.augusts
plkst.15.00noslēguma diskusija, izstādes

11.08. 16:00
Koncerts „Vasaras mūzika”
Muzicēs Inga Rācene (ērģeles)
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
10.08.- 12.08
Vēsturisko filmu skate Cēsu
pilī
Informāciju
skatīt
www.
filmuskate.cesis.lv
Cēsu Viduslaiku pilī, Pils
dārzā
18.08. 17:00
Antīko automobiļu kluba 40
gadu jubilejas izstāde Cēsīs

Rīgas iela, Rožu laukums,
Jaunās pils laukums
19.08. 18:00
Izrāde „Parīze - Rīga –
Parīze”
Izstāžu namā
24.08. 20:00
Pūtēju orķestris „Cēsis”
Rožu laukumā
25.08. 16:00
Koncerts „Vasaras mūzika”
Muzicē
Lelde
Krastiņa
(ērģeles), Ērika Jonīte ( balss),
Elita Ezermale ( flauta)
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

25.08. 21:00
Koncertšovs „Riču
romantika”
Pils parka estrādē

nakts

31.08. 21:00
Latviešu filma ar realitātes
šova elementiem „Raganu
mēnesis”
Cēsu pils pagalmā

Izstādes
27.07.-19.08.
Izstāde „Rūdolfs Pinnis –
110”
Izstāžu namā
27.07.-19.08.
Pirelli Katalogs 2012
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Cēsu Jaunās pils 3.stāvā
No 23.08.
Talsu mākslinieku
izstāde
Izstāžu namā

grupas

Līdz 24.09.
„100
Latvijas
vēstures
relikvijas”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā, Jaunās pils bēniņos
Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures
un
vēsturisko
interjeru ekspozīcija “CēsisLatvijas simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā

Viduslaiku varoņi Cēsu pilī

Elīna Kalniņa
Vēsturisko filmu skates
direktore
2012.gada 10.-12.augustā
Cēsu viduslaiku pilī norisināsies
gadskārtējā Vēsturisko filmu
skate, kas šogad būs veltīta
viduslaiku varoņiem. Rolands,
Lāčplēsis, Zigfrīds, Robins
Huds, Ričards Lauvassirds un
Jans Žižka ir tikai daži no filmās
aplūkotajiem varoņiem, kas
saistīti ar Eiropas viduslaiku
vēsturi. Vēsturisko filmu skate
šogad piedāvā iespēju satikt šos
vīrus uz ekrāna Cēsu viduslaiku
pilī un atklāt, kāpēc un kā kino
mūs saista ar viņiem.
Filmu skates programmā
iekļautas sekojošas filmas:
Nībelungi: Zigfrīds (Vāc-

ija, 1924).13.gadsimta episkā
vācu poēmā, ģermāņu un
skandināvu mītos balstīts
Frica Langa agrīnā vācu kino
meistardarbs,
kurš
veltīts
varonīgam ģermāņu karavīram
Zigfrīdam. Seanss: 11.augustā,
plkst. 21:30, Pils dārzā.
Vidzemes kamerorķestris
Andra Veismaņa vadībā
spēlēs pavadījumu filmai un
atskaņos Riharda Vāgnera
dažādu operu instrumentālās
mūzikas fragmentus.
Filmai ievadvārdus teiks
kultūras ministre Žanete
Jaunzeme-Grende un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders.
Animācijas filma bērniem:
Azūrs un Asmārs: Meklējot
princesi (Francija, 2006).
Vizuāli un emocionāli bagāts

stāsts par diviem draugiem
risinās viduslaikos, bet skar
mūsdienās būtiskus strīda
jautājumus, kas paģēr cieņpilnu
attieksmi pret citām kultūrām.
Seansi: 10.augustā, plkst. 18:00,
Viduslaiku pils Kalpotāju zālē;
11.augustā un 12. augustā,
plkst. 15:00, Viduslaiku pils
Mestra zālē. Uzrādot biļeti
uz filmu, būs iespējams bez
maksas
apmeklēt
Bērnu
zinātnes centru „Z(in)oo”.
Agirre, Dieva dusmas
(VFR,
1972).
Vernera
Hercoga un Klausa Kinska
radītais, saušalīgais stāsts par
konkistadoriem Peru džungļos
un varonības neprātu, it kā
dokumentējot notikumus 1560.
gadā, ļauj burtiski pieskarties
vēsturiskajai realitātei. Seanss:
10.augustā, plkst. 22:00, Pils
dārzā.

Ričards
Lauvassirds
(Lielbritānija,
2009).
Dokumentāla drāma, kas meklē
atbildi uz jautājumu vai Ričards
Lauvassirds bija varonīgs
cīnītājs jeb alkatīgs iekarotājs,
kurš gribēja izlaupīt Svēto
zemi. Seanss: 11.augustā,
plkst. 18:00, Viduslaiku Mestra
zālē.
Jans Žižka (Čehoslovākija,
1957). Filma, izmantodama
15.gs. sākuma mākslas darbus
un hronikas, dāsni portretē
laiku un sniedz detalizētu
ieskatu būtiskā čehu vēstures
posmā. Seanss: 11.augustā,
plkst. 14:30, Viduslaiku pils
Kalpotāju zālē.
Lāčplēsis (Latvija, 1930).
Nozīmīgākā filma Latvijas
kino agrīnajā posmā, savam
laikam ambiciozs un vērienīgs
projekts, kas, ņemot talkā
mītiskus un reālus varoņus,
mēģina definēt nacionālo
identitāti. Seanss: 11.augustā,
plkst. 17:30, Viduslaiku pils
Kalpotāju zālē. Bez maksas!
Montijs Paitons un Svētais
Grāls (Lielbritānija, 1975).
Postmodernā rotaļāšanās ar
to, ko skatītāji sagaida no
viduslaiku varoņiem, pārvērš
šo filmu gardā kumosiņā tiem,
kam nav sveša leģenda par
karali Artūru un viduslaiku
pagātnes
interpretācijas
veiksmes un neveiksmes.
Seanss:
12.augustā, plkst.
17:30, Viduslaiku pils Mestra
zālē.

Attēlā: Pagājušajā gadā vēsturisko filmu skate Cēsu Viduslaiku pilī bija kupli apmeklēta. Foto:
Kaspars Kurcens.

778-Rolanda
dziesma
(Spānija, Francija 2011).
Dokumentāla
filma,
kas
piedāvā ceļojumu 1200 gadus
senā pagātnē un meklē Eiropas
kultūrvēstures pērles - episkās
poēmas „Rolanda dziesma”,
saknes un nozīmi eiropeiskās

identitātes kontekstā. Seanss:
12.augustā,
plkst.
17:00,
Viduslaiku pils Kalpotāju zālē
Robina Huda piedzīvojumi
(ASV, 1938). Filma, kas aicina
ceļot laikā gan uz Holivudas
zelta laikmetu, gan 12.gadsimta
Angliju un spēj aizraut un
saviļņot ikvienu - neatkarīgi no
vecuma. Seanss: 12.augustā,
plkst. 22:00, Riekstu kalnā. Bez
maksas!
11.augustā, plkst. 11:0013:00, Viduslaiku pils Mestra
zālē bezmaksas lekcijas:
Čehijas
Republikas
vēstniecības konsulārās un
kultūras daļas referents Mihals
Koreckis: „Divu ideoloģiju
tikšanās 1957.gada filmā
„Jans Žižka””.
Kino teorētiķis un režisors
Dāvis Sīmanis: „Nībelungijaunā varonība un kļūda”.
Dr.hist.
Džons Aberts
(ASV):
“Robins
Huds
kā anti-nacists un protokomunists: Filmas „Robina
Huda piedzīvojumi”(1938)
politiskais
un
sociālais
konteksts”.
Visas
filmas
tiks
demonstrētas oriģinālvalodās
ar subtitrētu vai sinhronu
tulkojumu latviešu valodā.
Ieejas
maksa
seansam – Ls 2,50.

vienam

Biļetes var iegādāties „Biļešu
paradīzes” kasēs visā Latvijā,
internetā www.bilesuparadize.
lv un skates norises dienās arī
pirms filmu seansiem Cēsu pils
apmeklētāju centra kasē.
Vairāk par filmām un
lekcijām var uzzināt Vēsturisko
filmu skates mājas lapā: www.
filmuskate.cesis.lv.
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SADARBĪBA, NOVADS
Cēsu jaunieši savaldzina ahimiešus
Turpinājums no 1. lpp
Par to, kāpēc mūsu pilsētu
draudzība ir tik noturīga
un auglīga, stāsta viens no
sadarbības aizsācējiem, Ahimas
Goda mērs Kristofs Rippihs:
– „Mēs runājam dažādās
valodās,
bet
mentalitāte
latviešiem un ziemeļvāciešiem
ir līdzīga. Jau pirmajā reizē,
kad viesojos Cēsīs, sajutu, ka
varam labi saprasties un esmu
apmierināts ar mūsu sadarbību.
Mūs vieno patiesa draudzība,
kurā daudz gūstam viens no
otra. Vērtīgākais, ko ahimieši
var mācīties no cēsniekiem, ir
nacionālais lepnums un cieņa
pret tautas tradīcijām. Folklora,
tautas tērpi, kopīga valsts
svētku svinēšana pie mums ir
gandrīz izzudušas lietas. Cēsu
jauniešu lieliskais koncerts
svētkos Ahimā bija kārtējais
apliecinājums
teicienam
– vācieši mācās mūziku,
bet latvieši dzīvo mūzikā”.
Te jāpiebilst, ka K. Rippihs
kopš 1991.gada ir piedalījies
visos 18.novembra svētku
sarīkojumos Cēsīs.
Ahimas apkārtnes laikraksts
„Achimer
Kreisblatt”
at-

Attēlā: Cēsu melnie gulbji jaunajā mājvietā labi sadzīvo ar Ahimas baltajiem gulbjiem. Foto:
Kirstena Jēgere.
spoguļoja
Cēsu
novada K. Rippihs: „Lai arī tā ir maza
pašvaldības un mākslinieku valsts, kultūras jomā Latvija ir
delegācijas
vizīti Ahimas lielvalsts!”
pilsētas svētkos rakstā, kura
Cēsniekiem bija iespēja arī
nosaukums ir „Mīlestība,
iepazīties ar dažiem Ahimas
kas mūs vieno”. Ar šiem
pievārtes uzņēmumiem, tostarp
vācu tautasdziesmas vārdiem
automašīnu „ Mercedes” ražotni.
folkgrupa Dzieti ieskandināja
U. Kelners un G. Šķenders
pilsētas svētkus un patīkami
vienojās par informācijas
pārsteidza pilsētas svētku
apmaiņu saules, vēja un zemes
apmeklētājus. Vācieši slavināja
Cēsu novada pašvaldības
siltuma enerģijas izmantošanā,
Cēsu muzikantus un dejotājus
aģentūra
„Sociālais dienests”
jo Vācijā šajā jomā ir uzkrāta
un, kā laikrakstam stāsta
informē,
ka
Cēsu sabiedriskā
liela pieredze.
Ahimas goda birģermeistars
pirts Vaļņu ielā 29/31 ir atvērta
pēc remonta. Pirts bija slēgta
no 4. jūnija līdz 10. jūlijam
sakarā ar remontu.
izskatās ļoti savdabīgi. Baltajā
Sabiedriskās pirts darba laiki
ziemas sniegā skats ir vēl nemainās:
iespaidīgāks. Šim neparastajam
Pirmdiena,
Otrdiena,
skatam iemesls ir tas, ka avotu Trešdiena - Brīvs
ūdeņos izšķīduši dzelzs sāļi
Ceturtdiena 11.00 – 19.00
un kalcija karbonāts. Tie nav (vīriešu diena)
acīm redzami. Kad avota
Piektdiena 11.00 – 19.00
ūdens nokļūst gaisā, saskarē ar (sieviešu diena)
skābekli sākas ķīmiskā reakcija
Sestdiena 11.00 – 19.00
un veidojas dzelzs hidroksīds (vīriešu diena)
un kalcija karbonāts. Dzelzs
Svētdiena 11.00 – 19.00
baktērijas šo procesu stipri (sieviešu diena)
paātrina un avotu dīķīšos rodas
Tālrunis
informācijai:
recekļaini izgulsnējumi kā 64124802
biezs ķīselis.”
jauno amatu meistaru barons
Dāvida dzirnavas ir uzceltas pieņēma darbā pie muižas
stāvā gravas krastā, kur zemes daudzajām jaunbūvēm. Dāvids
patiesībā nemaz nav. Un šajā ir būvējis zirgu pasta stacijas,
kraujā bija jāizrok terase, muižas, ūdensbūves Daugavā,
jāizveido dambis avotu ūdeņu un jau sirmā vecumā atpirka
uzkrāšanai desmit metrus no muižkunga zemi, un 1820.
virs Vaives upes. Tās uzcēlis gadā pabeidza savu dzirnavu
latviešu amatnieks Dāvids. celtniecību stāvajā Vaives
Jau 12 gadu vecumā viņš no gravā.
skaliem un kārtiņām būvēja
Diemžēl šodien unikālais
ūdensratus
un
dzirnavu
maketus. Barons Veismans fon latviešu amatnieka meistardarbs
Dāvida
dzirnavas
ir
Veizenšteins novērtēja puiša –
talantu un sūtīja viņu mācīties daļēji sabrukušas. Dāvida
avotu apkārtne ir Latvijas
pie vācu galdniekmeistara.
Lauksaimniecības universitātes
Pēc mācību pabeigšanas studentu prakses vieta.

Pabeigts
sabiedriskās
pirts remonts

Attēlā: Viens no Cēsu - Ahimas sadarbības aizsācējiem Kristofs
Rippihs.

Iepazīsti novadu – Dāvida avoti Vaives pagastā
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Jūlijā
Vaives
pagasta
pārvaldes darbinieki saviem
Cēsu kolēģiem sarīkoja jauku
ekskursiju, kurā iepazīstināja
ar Vaivi. Vairums ekskursijas
dalībnieku bija pārsteigti un
atzina, ka nav zinājuši, ka dzīvo
tik skaistā novadā.
Piemēram, Dāvida dzirnavas un avoti ir viens no
neparastākajiem dabas un
kultūras objektiem ne vien Cēsu
novadā, bet arī visā Latvijā.
Stāvā krastā satek desmitiem
sarkanu avotu, apvienojas un
veido rotaļīgus ūdenskritumu,
kas ir otrs augstākais Latvijā.
Tā augstums ir apmēram 7
metri.
Dāvida avoti ir sarkani
un dabas pētniekam Guntim
Eniņam par to šāds skaidrojums:
„Avoti ir tīri un dzidri kā asaru
lāses, bet akmeņi, smiltis un
koku sprunguļi, ko avotu ūdeņi
apskalo, ir sarkani kā asinis.
Zaļajā krastā avotu straumes

