
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Otrdien, 29.maijā bija 
nozīmīgs brīdis Cēsu 
centralizētās siltuma apgādes 
vēsturē. Notika jaunās  SIA 
„Cēsu siltumtīkli”  koksnes 
biomasas katlu mājas 
pamatakmens iemūrēšanas 
ceremonija.  

 Īstenojot šo projektu, tiks 
uzbūvēta jauna, moderna 
katlumāja, uzstādot tajā divus 
koksnes biomasas ūdens 
sildāmos katlus ar jaudu 2MW 
un 5MW, kā arī dūmgāzu 
kondensācijas ekonomaizeru, 
kas ļaus ekonomiski izmantot 
atjaunojamo energoresursu 
kurināmo un nodrošināt katlu 
mājas darbību visu gadu. Lētāka 
vietējā kurināmā izmantošana 
ļaus ne tikai samazināt atkarību 
no importētajiem resursiem, 
bet arī veicinās izdevīgāku 
siltuma tarifu nodrošināšanu 
iedzīvotājiem. 

  Uzrunājot svinīgā notikuma 
dalībniekus, Cēsu siltumtīklu 
operatora enerģētikas uz-
ņēmuma „Dalkia”  Latvijas 
pārstāvniecības vadītājs  
Guntars Kokarēvičs pavēstīja 
cēsniekiem iepriecinošu ziņu 
– sākot ar maiju apkures tarifs 
tiek samazināts par 15%. Viņš 
arī pauda pārliecību, ka  jaunās 
koksnes biomasas katlu mājas 
nodošana ekspluatācijā dos 
iespēju turpināt apkures tarifa 
samazināšanu. G. Kokarēvičs 
arī informēja, ka īstenojot 
jaunās katlu mājas projektu 
„ Dalkia” Cēsu siltumtīklu 
modernizācijā būs investējusi 
2,4 miljonu latu.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 

atzīmēja, ka, kopš „Dalkia” kļuva 
par Cēsu siltumtīklu operatoru 
siltumapgādes modernizācijā 
tiek ieguldīti prāvi līdzekļi. 
Tādējādi iedzīvotājiem stabili 
tiek nodrošināts siltums un, 

kas ļoti svarīgi, siltuma cena 
sarūk. SIA „ Cēsu siltumtīkli” 
direktors Jēkabs Blaus pateicās 
pašvaldībai par produktīvo 
sadarbību jaunās katlu 
mājas būvniecības projekta 

sagatavošanā un īstenošanā. 
Viņš atzina, ka „ Dalkia” 
kļūšana par Cēsu siltumtīklu 
operatoru iezīmēja pavērsienu 
no stagnācijas uz strauju pilsētas 
siltumapgādes modernizāciju. 

Ar jauno katlu māju SIA „Cēsu 
siltumtīkli” turpina savu aktīvo 
investīciju politiku pilsētas 
siltumapgādes uzlabošanā 
un siltumenerģijas tarifa 
samazināšanā. Investīcijas 
tiek realizētas atbilstoši Cēsu 
pilsētas siltumapgādes attīstības 
koncepcijai. Lai samazinātu 
izmaksas, projektam ir 
piesaistīts arī Eiropas Kohēzijas 
fonda finansējums. 

Katlu māju plānots nodot 
ekspluatācijā 2013. gada 
sākumā. 

Pēc garākas pauzes atsākušies 
Vaives, Saules, Līgatnes, Festivāla 
un Akmens ielu rekonstrukcijas darbi

Cēsu pilsētas svētku 
“Cēsu stāsti 2012” programma

Lasiet 3. lpp Lasiet 6. lpp  
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Cēsīs lētāks siltums Cēsu kauju 
atcerei

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders (priekšplānā no kreisās) un SIA “Cēsu 
Siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs Ēriks Timpars, piepalīdzot “Cēsu Siltumtīkli” direktoram 
Jēkabam Blauam, Cēsu novada domes deputātam Mārim Niklasam un uzņēmuma “Dalkia” 
Latvijas pārstāvniecības vadītājam Guntaram Kokarēvičam, iemūrēja katlu mājas pamatos 
kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Konkursā „Sabiedrība ar dvēseli”  apstiprināti vienpadsmit projekti
Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības 
 projektu un vides speciāliste   

Cēsu novada pašvaldība  
saņēma 19 projektu pieteikumus  
Nīderlandes  fonda KNHM 
un Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansētajam projektu  
konkursam  „Sabiedrība ar 
dvēseli”.

Konkursa vērtēšanas komi-
sija iepazinās ar projektu 

idejām un  izvērtēja potenciālās 
projektu  ieviešanas vietas.  
Visi projekti bija interesanti un 
daudzveidīgi, taču Nīderlandes 
projektu konkursa viens no 
nosacījumiem ir - tiek atbalstīti  
projekti, kuros  galvenais 
princips projekta īstenošanā ir 
-  „darīsim paši”.   Līdz ar to tie 
projekti, kas bija vērsti tikai uz 
dažādu  lietu un   aprīkojumu  
iegādi, netika atbalstīti.  
Izvērtēšanā  par ļoti svarīgu  
kritēriju no Nīderlandes 
pārstāvja puses tika  uzskatīts 

pašu ieguldījums   sabiedriskajā 
darbā tieši projekta ieviešanas 
stadijā.    Diemžēl visiem 
projektiem, kas atbilda  
kritērijiem,   finansējuma 
nepietika. Tādēļ tika vērtēts, 
pielietojot punktu sistēmu. 

Līgumi par projektu ieviešanu 
tiks slēgti ar sekojošu projektu 
autoriem: „No sirds uz sirdi”,  
„Strītbols Zvirbuļkalnā”, 
„Ceļš pēc ūdens uz avotiņu”, 
”Gaujas ieleja no ledus 
laikmeta līdz mūsdienām”, 

„Muzejpedagoģiskā prog-
ramma “Riekstu kalna 
arheologs”,  „Bērnu rotaļu 
laukuma izveide Cēsīs, 
Valmieras ielā, daudzdzīvokļu 
māju pagalmā”,  „Bērnu un 
jauniešu klubiņa atjaunošana 
“Putniņkroga”  telpās”,  
“Kvartāla seja”, „Jušu sajūtu 
taka”,  „Mēs bērniem par 
drošu vidi”, „Iepazīsti Cēsu 
vecpilsētu”. 

 Kopumā  šiem projektiem 
tiks  sniegts līdzfinansējums  

5555,64 LVL apmērā, pusi 
līdzfinansē  Nīderlandes fonds 
KNHM, otru pusi Cēsu novada  
pašvaldība.   Projekti jāievieš 
līdz 2012. gada septembrim. 
Septembrī konkursa komisija 
apmeklēs  īstenoto projektu 
vietas un novērtēs rezultātus.

Sākusies gatavošanās  Cēsu 
kauju 93.gadadienas atceres 
pasākumiem 22.jūnijā. Kā allaž, 
tie sāksies ar ziedu nolikšanu 
piemiņas vietās un noslēgsies ar 
militāro vienību parādi Vienības 
laukumā. Šogad parāde sāksies 
pulksten 14.00 un tajā kopā 
ar Nacionālo Bruņoto Spēku 
un Zemessardzes vienībām 
piedalīsies arī starptau-
tiskās Jaunsargu nometnes 
dalībnieki.

Paredzēts, ka parādes 
dalībniekus un skatītājus 
uzrunās Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks, NBS komandie-
ris ģenerālmajors Raimonds 
Grauba un Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders. 

Skatītājiem Vienības 
laukumā  šogad būs iespēja  
redzēt divas aizraujošas defilē 
programmas NBS Štāba 
bataljona karavīru un NBS 
orķestra izpildījumā.



Inta Ādamsone 
 Cēsu novada pašvaldības 
projektu un vides speciāliste 

Noslēgušies ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu 
projektēšanas darbi Vaives 
pagasta Rīdzenes un Krīvu 
ciemos, kas tika veikti ERAF 
līdzfinansēto projektu „ Cēsu 
novada Vaives pagasta Krīvu 
ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” un „Cēsu novada 
Vaives pagasta Rīdzenes ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”  
ietvaros. 

 Projektēšanas darbus veica 
SIA „Belss”. Plānots, ka tīklu 

būvniecību varētu uzsākt rudenī 
pēc iepirkuma noslēgšanās par 
būvniecības darbu veikšanu. 

Diemžēl Cēsu novada 
pašvaldība izsludinātajā atklā-
tajā iepirkumā „Notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu un 
ūdensgūtņu rekonstrukcijas 
Krīvu un Rīdzenes ciemos, 
Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
projektēšana un būvniecība” 
saņēmusi tikai vienu 
piedāvājumu. Pie tam, tas 
pārsniedz plānoto finansējuma 
apjomu. Iepirkumu komisija 
lēma sludināt atkārtotu 
konkursu, līdz ar to būvdarbus 

varētu uzsākt tikai rudenī. 

Abu ciemu  ūdensapgādes 
sakārtošanas darbu kopējās 
izmaksas ir plānotas 460103,48 
LVL. Projekta attiecināmās 
izmaksas ir 377134 LVL, no 
tām Eiropas reģionālā attīstības 
fonda finansējums ir 320563,9 
LVL, pašvaldības finansējums 
56570,1 LVL. Pārējā kopējo 
izmaksu daļa (82969,48  LVL) 
ir pievienotās vērtības nodoklis, 
ko sedz pašvaldība.
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PAŠVALDĪBĀ
Svētku sveicieni un 
vasarīga rosība ielās, 
skolās un mazdārziņos

Domes sēdē maijā

Drošība un 
pārprastā 
demokrātija 

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Vispirms gribu sveikt 
cēsniekus un mūsu viesus 
pilsētas svētkos! Svētku 
programma ir ļoti apjomīga 
un novēlu visiem redzēt un 
piedzīvot daudz pārsteidzošu 
un patīkamu brīžu.

Dažas dienas pirms 
pilsētas svētkiem tika likts 
pamatakmens SIA „ Cēsu 
siltumtīkli” jaunajai šķeldas 
katlu mājai. Svinīgajā 
ceremonijā siltumtīklu 
operators enerģētikas 
uzņēmuma „ Dalkia” 
Latvijas pārstāvniecības 
vadītājs Guntars Kokarēvičs 
pasniedza cēsniekiem labu 
svētku dāvanu, paziņojot, 
ka sākot ar maiju siltuma 
tarifs tiek samazināts par 
15%. Līdz ar to Cēsis Latvijas 
pilsētu siltumapgādes cenu 
tabulā tuvojas valstī vidējam 
līmenim. Ļoti ceru, ka līderu 
pozīcijas šajā tabulā esam 
zaudējuši neatgriezeniski, 
tāpēc arī pamatakmenī 
iemūrētajā kapsulā ieliku 
pilsētas siltumapgādes sliktās 
vēstures atstāstu.  Koksnes 
biomasas katlu mājas 
būvniecība apliecina jaunā 
siltumtīklu operatora nopietnu 
apņemšanos turpināt siltuma 

tarifa samazināšanu.

Maija otrajā pusē jau gana 
intensīvi notika ielu bedrīšu 
lāpīšana un izrakto ielu un 
ietvju posmu atjaunošana. 
Atsākti būvdarbi arī Vaives, 
Festivāla, Akmens, Līgatnes 
un Saules ielās. Saprotu, ka 
iedzīvotāji vēlas, lai darbi 
noritētu straujākā tempā, taču 
būvfirmu jaudas netiek līdzi 
vajadzību apjomam. Vienkāršāk 
sakot, Latvijā katastrofāli 
trūkst prasmīgu praktiska 

darba darītāju. Tāpēc  novada 
pašvaldības Komunālajā 
nodaļā pakāpeniski veidojam 
mehanizētu, labi aprīkotu 
vienību visu saimniecisko 
darbu veikšanai. 

Jūnijs ir eksāmenu un 
izlaidumu laiks skolu 
absolventiem. Vēlu jauniešiem 
izturību un sekmes šajā svarīgajā 
dzīves brīdī. Jaunos censoņus, 
kuri dosies studēt uz Latvijas 
vai ārvalstu augstskolām, aicinu 

neaizmirst Cēsis un nopietni 
vērtēt iespēju atgriezties un 
strādāt šeit.  Ziemā pārsvarā 
jau paši vien pavaimanājām, ka 
pilsēta izmirusi, taču pavasara 
rosība, lielais dalībnieku un 
jo īpaši mazo cēsnieku skaits 
skaistajos Ģimenes dienas 
svētkos, apliecina, ka mums nav 
pamata gausties. Mums ir laba 
motivācija strādāt, lai veidotu 
novadu tādu, kurā maziem 
bērniem būtu prieks augt, bet 
lielajiem prieks atgriezties.

Taču neaizmirsīsim, ka 
vasara ir arī  atvaļinājumu, 
spēka uzkrāšanas gadalaiks 
un arī laiks, kad varam kārtīgi 
rosīties savos mazdārziņos. Tas 
ir padārgs vaļasprieks, taču, 
kā pats esmu pārliecinājies,  
fizisks darbs svaigā gaisā 
uzlabo omu, stiprina veselību 
ir saliedējošs ģimenei, jo ir ko 
darīt gan lieliem, gan maziem. 
Un kur tad vēl prieks par pašu 
izaudzētām gardām ogām un 
veselīgiem dārzeņiem!

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Pēc dažiem incidentiem ar 
smagām sekām Cēsīs pavasara 
sākumā, pastiprinātu uzmanību 
veltām drošības jautājumiem 
pilsētā. Pašvaldības policijai 
sadarbojoties ar valsts policiju, 
rasta iespēja palielināt drošības 
sargu ekipāžu skaitu nedēļas 
nogalēs. Tautsaimniecības 
komitejā deputāti ierosināja 
izmēģināt policistu patrulēšanu 
uz skuteriem, kas palielinātu 
kārtības sargu mobilitāti un 
iespēju novērst konfliktus, 
pirms tie ir sākušies.

Pašvaldībā rīkojām tik-
šanos ar pilsētas nakts klubu 
un spēļu zāļu īpašniekiem. 
Gan iedzīvotāji, gan pilsētas 
viesi, gan arī izklaides vietu 
saimnieki ir ieinteresēti, lai 
cilvēki Cēsīs justos droši un 
labprāt brauktu te atpūsties. 
Tāpēc jābūt sadarbībai un 
kopīgai rīcībai. Pēc šīs 
tikšanās policijas darbinieki 
brīvdienu naktīs pastiprināti 
kontrolēja to, lai parkos, 
skvēros, uz ielas netiktu lietoti 
alkoholiskie dzērieni. Rezultāti 
ir satriecoši, vienā nedēļas 
nogalē pussimts administratīvo 
pārkāpumu protokolu!  Diem-
žēl tendence nerespektēt 
sabiedriskās kārtības normas, 
ignorēt policijas darbinieku 

aizrādījumus ir izplatīta un tas, 
manuprāt, liecina par pārprastu 
demokrātiju. Cilvēki labi zina 
savas tiesības, bet nez kāpēc 
piemirst, ka viņiem ir arī 
pienākumi.

Maijā noslēdzām Cēsu 
Jaunās pils un Pils parka 
atjaunošanas projektus un 
prieks, ka cēsnieki un tūristi 
paveikto novērtē. Gan pilī, gan 
parkā apmeklētāju ir daudz. 
Pils parka estrāde jau vēsturiski 
ir unikāla vērtība. Tagad, 
kad ir nodrošinātas ērtības 
skatītājiem un māksliniekiem, 
atļaušos apgalvot, ka mums ir 
Latvijā labākā vieta brīvdabas 
sarīkojumiem. Ceru, ka 
producenti to novērtēs un Cēsīs 
redzēsim un dzirdēsim daudz 
labus koncertus un izrādes.

Ir izstrādāta pilsētas stadiona 
rekonstrukcijas iecere. Tā paredz 
veidot kompaktu, racionāli 
plānotu, augstvērtīgu sporta 
centru ar treniņu un sacensību 
iespējām vieglatlētikā, 
futbolā, basketbolā, pludmales 
volejbolā, tenisā, hokeja 
laukumu ziemā.  Plānojām 
ļoti rūpīgi, uzklausot visu 
ieinteresēto pušu vēlmes un 
argumentus, tāpēc rezultātam 
vajadzētu būt labam. Atliek 
vien cerēt, ka nākošajā Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
apgūšanas posmā būs paredzēts 
līdzfinansējums sporta būvēm. 

Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības  
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes 
17.05.2012. sēdē tika izskatīti  
19 jautājumi.

• Atbalstīja publisko 
pasākumu pēc plkst.23.00 
organizēšanu Cēsu pilsētas 
svētku laikā no 2012. gada 31. 
maija līdz 3. jūnijam;

• Atbalstīja priekšlikumu 
inženierbūvju demontāžai  
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, 
Cēsu novadā. Tiks demontēta 
inženierbūve – degvielas 
cisterna 3000 m3,  un to 
pilnvaroja veikt SIA „ Cēsu 
Siltumtīkli”.

• Apstiprināja zemes 
ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam „Lejas Kļaustes” 
Vaives pagastā, Cēsu novadā 
un  Andreja Pumpura ielā 1A, 
Cēsīs, Cēsu novadā;

• Pieņēma lēmumu par 
nekustamā īpašuma „Vidus 
Slēpeņi” Vaives pagastā, Cēsu 
novadā, sadalīšanu;

• Diskutēja par nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu 
maiņu Jurģu ielā 18, Jurģu ielā 
20, Ieriķu ielā 6 un Ieriķu ielā 
8, Cēsīs, Cēsu nov. Lēmums 
netika pieņemts;

• Pieņēma lēmumu par 
Cēsu ūdenssaimniecības aglo-
merācijas noteikšanu. 

• Sakarā ar Cēsu novada 
pašvaldības struktūras iz-
maiņām veica grozījumus Cēsu 
novada domes 07.10.2010. 
lēmumā Nr.605 „Par 
inventarizācijas norise kārtību 
Cēsu novada pašvaldībā un 
tās padotības iestādēs” un 
apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības un tās pārraudzībā 
esošo iestāžu un aģentūru 
mēneša, ceturkšņa un gada 
pārskata sagatavošanas 
kārtību;

• Ievēlēja Līgu Dzemido 
par Cēsu novada pašvaldības 
Vēlēšanu komisijas locekli.

Sakārtota ūdenssaimniecība  
Rīdzenes un Krīvu ciemos

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.

Ļoti ceru, ka līderu pozīcijas Latvijas pilsētu 
siltumapgādes cenu tabulā esam zaudējuši 

neatgriezeniski, tāpēc arī pamatakmenī 
iemūrētajā kapsulā ieliku pilsētas 

siltumapgādes sliktās vēstures atstāstu. 
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AKTUĀLI

Valdis Sviķis 
Cēsu novada pašvaldības 
policijas priekšnieks

Pašvaldības policija maijā  
sastādījusi 12 administratīvā 
pārkāpuma protokolus. Tai 
skaitā 1 par būvniecības 
noteikumu neievērošanu, 7 par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
vai par atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu, 
1 par dzīvnieku (suņu) 
turēšanas prasību pārkāpšanu 
(divas personas brīdinātas), 
2 par Latvijas valsts karoga 
neizkāršanu Ministru kabineta 
noteiktajās svētku un piemiņas 
dienās un par šo normu 
neievērošanu 32 personas 
brīdinātas.

Astoņas personas, kuras 
alkohola dzērienu lietošanas 
rezultātā zaudējušas spēju 
patstāvīgi pārvietoties vai 
orientēties un varēja nodarīt 
kaitējumu apkārtējiem vai  
sev, nogādātas mājās. Valsts 
policijas Vidzemes reģionālajā 
pārvaldē, Cēsu iecirknī, par 
dažādiem pārkāpumiem 
nogādātas 4 personas.

Pašvaldības 
policija 
informē

Aivars Akmentiņš

Otrdien, 29.maijā notika 
Cēsu novada pašvaldības 
rīkota konference „ Nākotnes 
izaicinājumi un rīcības Cēsu 
novada attīstībai, iedzīvotāju, 
uzņēmēju un pašvaldības 
speciālistu skatījumā”.   To 
atklājot, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
atzina, ka  pašvaldības 
Latvijā kopumā ir pietiekoši 
profesionālas, lai nodrošinātu 
labus priekšnoteikumus 
attīstībai, taču tām ir 
nepieciešama lielāka patstāvība 
ieceru īstenošanā. 

Vidzemes plānošanas 
reģionā projektu speciālists 
Kristaps Ročāns iepazīstināja 
konferences dalībniekus ar 
Vidzemes pārtikas klastera 
darbību. Par Gaujas Nacionālā 
parka klasteri informēja tūrisma 
uzņēmējs Juris Dudko. Par 
savu pieredzi  uzņēmējdarbībā 
un sadarbībā ar pašvaldībām 
stāstīja Valmiermuižas alus 
darītavas saimnieks Aigars 
Ruņģis un “Tīrības nama” 
vadītājs Gvido Sabulis. 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītāja Dita Trapenciere 
stāstīja par Cēsu novada 
attīstības priekšnoteikumiem 
un iespējām. Savukārt Bērnu 

zinātnes centra „Z(in)OO” 
vadītājs Pauls Irbins rezumēja 
diskusiju ciklu par Cēsu 
novada attīstības programmas 

izstrādi, uzsverot iedzīvotāju 
paustās  vēlmes, ieteikumus un 
attīstības prioritātes.

Konference par 
Cēsu novada attīstību

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciālists

Pavasara atpūtas sezona 
Cēsīs iesākās ar dažiem ļoti 
nepatīkamiem incidentiem, kas 
radīja plašu rezonansi. Aprīlī 
brīvdienu naktī, jeb precīzāk, 
agrā rīta stundā uz Rīgas 
ielas notika brutāls kautiņš, 
kurā vienam no cietušajiem 
ar domkratu tika pārlauzts 
galvaskauss. Par laimi, ārstiem 
izdevās glābt jaunā cilvēka 
dzīvību. Tika ierosināts 
kriminālprocess, kautiņā 
iesaistītie  noskaidroti. Vienu no 
aizdomās turamajiem  aizturēja, 
otru aizturēt neizdevās un 
pēc Cēsu policijas darbinieku 
pieprasījuma tika izsludināta 
viņa starptautiska meklēšana.

Kā pastāstīja Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldes 
Cēsu iecirkņa priekšnieks 
Jāni Goba, minētās lietas 
izmeklēšanā ir būtiski 
pavērsieni. Aizdomās turētais 
atgriezies no ārzemēm un 
pats pieteicies policijā. Cēsu 
rajona tiesa apmierināja 
policijas prasību un piemēroja 
viņam drošības līdzekli – 
apcietinājumu. Otram aizdomās 
turētajam piemērots drošības 
līdzeklis – policijas kontrole. 

„Šis gadījums guva plašu 
publicitāti un radīja priekšstatu, 
ka braukt atpūsties uz Cēsīm 
kļuvis bīstami. Varu droši teikt, 
ka situācija Cēsīs nav draudīga. 
Pēdējos trīs gados stabili 
samazinās smago noziegumu, 
laupīšanu, automašīnu zādzību 
skaits. Šādi incidenti tiek rūpīgi 
izmeklēti un vainīgie aizturēti 

un sodīti.  Maijā, arī agrā rīta 
stundā, notika kautiņš pilsētas 
centrā, kurā cietušajam tika 
nodarīti smagi miesas bojājumi. 
Arī šajā gadījumā ir ierosināts 
kriminālprocess, noskaidrots 
un aizturēts aizdomās 
turētais. Sodi par šādiem 
nodarījumiem ir ļoti bargi un 
neizbēgami. Tagad, skaidrā 
prātā, izmeklētāja kabinetā šie 
jaunekļi paši ir šokā, aptverot, 
ko ir nodarījuši un saprotot, 
ka visām skaistajām nākotnes 
iecerēm pārvilkts melns krusts, 
jo visdrīzāk, tagad nāksies 
vairākus gadus pavadīt cietumā. 
Vajadzētu tomēr apzināties šādu 
ballīšu konfliktu iespējamās 
sekas. Pirms viciniet dūres, 
padomājiet, vai kļūt par 
ieslodzīto brīdī, kad esi tikko 
pabeidzis skolu vai augstskolu, 
ir tā labākā perspektīva! Viens 
sitiens var sabojāt dzīvi pašam 

un smagi iedragāt otra cilvēka 
veselību!” - uzsvēra J. Goba.

Cēsīs tagad nedēļas 
nogalēs dežūrē trīs apvienotās 
pašvaldības un valsts policijas 
darbinieku ekipāžas, īpašu 
uzmanību pievēršot izklaides 
vietām. Valsts un pašvaldības 
policijas darbinieku sadarbība 
ir sekmīga. Pateicoties pilsētā 
izvietotajām videonovērošanas 
kamerām, noskaidrots un 
aizturēts Līvu laukuma 
strūklakas demolētājs un 
ierosināts kriminālprocess. 
Noskaidroti arī jaunieši, kuri 
pamatīgi sabojāja naktī uz 
Rīgas ielas atstātu automašīnu. 
Šī lieta sagatavota nodošanai 
prokuratūrai kriminālvajāšanas 
uzsākšanai. Ja  šīs personas 
nespēs atlīdzināt nodarītos 
materiālos zaudējumus, tām 
var piemērot piespiedu darbus.

Sods ir bargs un neizbēgams
Aivars Akmentiņš

Šajā pavasarī pēc garākas 
pauzes atsākušies Vaives, 
Saules, Līgatnes, Festivāla un 
Akmens ielu rekonstrukcijas 
darbi. Kā informē Cēsu novada 
pašvaldības Komunālās nodaļas 
vadītāja vietnieka p.i. Modris 
Rāviņš, ir noslēdzies konkurss 
un noslēgts līgums ar SIA „ 
Latvijas ceļu būve” par piecu 
ielu rekonstrukciju.  Celtnieki 
jau ir uzsākuši darbu Vaives 
un Festivāla  ielās un, saskaņā 
ar līgumu, tās rekonstrukcija ir 
jāpabeidz līdz jūnija beigām.  
Saules, Līgatnes, Festivāla 
un Akmens ielu atjaunošanai 
jānoslēdzas augusta beigās.

M. Rāviņš pastāstīja, ka ir 
vienošanās ar celtniekiem, ka 
rekonstrukcijas darbu laikā 
transporta kustība minēto 
ielu posmos netiks slēgta. 
Tiks nodrošināta sabiedriskā 
un operatīvā transporta  
pārvietošanās, kā arī piekļuve 
dzīves un darba vietām.  
Protams, jārēķinās , ka remonta 
darbu laikā būs neērtības 
un, piemēram, veicot ielas 
asfaltēšanu, satiksme uz neilgu 
laika posmu var tikt slēgta. 
Iedzīvotāji par to tiks laicīgi 
informēti un būs izvietotas 
slēgto posmu apbraukšanas 
shēmas.

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Cēsu novadā sākusies 
kaitīgās un raženās nezāles 
– latvāņu pļaušana. Padomju 
laikos ievestā un iekultivētā 
indīgā auga apkarošana prasa 
lielu laika un enerģijas patēriņu. 
Pagaidām vienīgā drošā metode 
ir regulāra latvāņu  audžu 

izpļaušana. Taču arī regulāri 
pļauts, indīgais augs zemē 
dzīvo septiņus gadus! Latvāņu 
sēklas pārnēsā putni, vējš, 
ūdens un šo kaitēkļu invāzija 
var notikt lielās platībās. 

Vaives pagastā  pašvaldības 
teritorijās ir prāvas latvāņu 
audzes un tās tiek regulāri 
izpļautas. Kaitēkli apkarot 
cenšas arī privāto teritoriju 
saimnieki, taču, kā atzīst 

Vaives pagasta pārvaldes 
vadītāja Valda Zaļaiskalna, 
Latvijā būtu jāpārņem Somijas 
pieredze un jāizstrādā nopietna 
valsts programma latvāņu 
apkarošanai. Pašvaldībām un 
zemju privātīpašniekiem dārgi 
izmaksā padomju laikos ievestā 
kultūrauga ( kā tolaik sludināja) 
izpļaušana. Pie tam lokāla cīņa 
ar latvāņiem nav efektīva, jo 
kaitēkļu sēklas brīvi ceļo pāri  

novadu robežām.

Latvāņi ir iesakņojušies arī 
Cēsu pļavās un gravās un ir 
uzsākta šo kaitēkļu izpļaušana.  
Iedzīvotāji aicināti informēt par 
latvāņu audzēm pilsētā, zvanot 
novada pašvaldības Ainavu 
arhitektei Dacei Laivai, tālrunis 
- 64127538, vai uz Iedzīvotāju 
apkalpošanas centru , tālrunis 
– 64161800.

Novadā sākusies latvāņu  izpļaušana

Attēlā: Valmiermuižas alus darītavas saimnieks Aigars Ruņģis savā atraktīvajā 
stāstījumā par uzņēmuma tapšanas vēsturi pārliecināja konferences dalībniekus, 
ka labs bizness sākas ar sadarbību.

Atsākta ielu 
atjaunošana
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PROJEKTI

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Maija sākumā Cēsīs 
notika svinīga pamatakmens 
ielikšanas ceremonija 
Vidzemes mūzikas un kultūras 
centra ēkai. Bijušā Kultūras 
centra pārbūvi par mūsdienīgu 
akustisko koncertzāli ar 800 
sēdvietām uzsāka pagājušā 
gada jūlijā. Tika nojaukts 
vecais ēkas apjoms, atstājot 
vien divas sienas un veikti 
apjomīgi zemes darbi, un jau 
šovasar cēsnieki varēs redzēt 
jaunās ēkas aprises.

Uz pamatakmens likšanas 
ceremoniju bija ieradušies 
daudz cēsnieku. Muzicēja 
Cēsu pūtēju orķestris un 
apvienotais koris. Uzrunājot 
klātesošos, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
atzina, ka šis ir lielākais no 
projektiem, ko īsteno Cēsu 
novada pašvaldība un jaunais 
mūzikas un kultūras centrs 
kalpos ne vien cēsniekiem, 
bet Vidzemes un Latvijas 
iedzīvotājiem. A/S „ UPB” 
valdes priekšsēdētājs Uldis 
Pīlēns uzsvēra, ka viņa vadītā 
kompānija pēdējos gados 

daudz būvējusi ēkas ārvalstīs 
un ir prieks par iespēju strādāt 
Latvijā un būvēt koncertzāli 
Cēsīs, pilsētā ar senām un 
stabilām kultūras tradīcijām. 
Vēl klātesošos uzrunāja Valsts 

Reģionālās attīstības aģentūras 
direktore Solvita Zvidriņa un 
Vidzemes mūzikas un kultūras 
centra projekta autors Juris 
Poga. 

Svinīgā notikuma dalībnieki 

noklausījās vēstījumu nāka-
majām paaudzēm, kurā minēti 
nozīmīgākie vēsturiskie 
notikumi, kas saistās ar namu 
Raunas ielā 12. Vēstījumu, 
laikraksta „ Druva” 3.maija 

izdevumu un zelta pulksteni, 
ko šim vēsturiskajam brīdim 
ziedoja G. Šķenders, ievietoja 
kapsulā un iebetonēja.

Lai uzbūvētu Vidzemes 
mūzikas un kultūras centru, 
rekonstruējot ēku Raunas ielā 
12,  Cēsu novada pašvaldība 
īsteno projektu, saņemot 
Eiropas Reģionālās attīstības 
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 līdz-
svarotai 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.

Vēsturisks notikums

Dzintra Strauta 
projekta koordinatore

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” šā 
gada aprīlī  uzsākusi apjomīga 
Eiropas Sociālā fonda atbalstīta 
projekta „Vidzemes reģiona 
mobilais sociālo pakalpojumu 
Resursu centrs”, identifikācijas 
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/
NVA/ 147, realizāciju. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā 
ar 6 Vidzemes reģiona 
pašvaldībām  - Beverīnas 
novadu, Jaunpiebalgas novadu, 
Mazsalacas novadu, Smiltenes 

novadu, Valkas novadu un 
Valmieras pilsētu.

Projekta mērķis – attīstīt 
jaunu sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu Vidzemes 
reģionā, nodrošināt informāciju 
par pieejamiem sociālajiem 
pakalpojumiem un efektīvu 
pakalpojumu sniegšanu personu 
dzīves vietā, tādējādi atjaunojot 
un nostiprinot sociālās 
atstumtības riskam visvairāk 
pakļauto riska grupu personu 
sociālās un funkcionālās 
prasmes, palielinot to iespējas 
integrēties sabiedrībā un darba 
tirgū.

Projekta mērķa grupas 
– personas ar funkcionāliem 
traucējumiem, personas 
pirmspensijas un pensijas 
vecumā, daudzbērnu ģimenes 
un nepilnās ģimenes, bērni no 
maznodrošinātām un trūcīgām 
ģimenēm, no vardarbības 
cietušās personas, no 
psihoaktīvām vielām atkarīgās 
personas.

Projektā iecerētais un 
īstenotais sociālās reha-
bilitācijas pakalpojums – 
mobilais sociālo pakalpojumu 
Resursu centrs  ir inovatīvs 
gan Vidzemes reģionā, gan 
Latvijā kopumā. Tā īstenošana 

ļaus optimizēt resursu – sociālā 
darba speciālistu, finanšu , 
infrastruktūras u.c. izmantoša-
nu un nodrošinās vienmērīgi 
augstu pakalpojuma kvalitāti 
klientiem visās pašvaldībās. 

Lai nodrošinātu sociālā 
darba speciālistu profesionālās 
kapacitātes saglabāšanos, 
pieredzes apmaiņu starp 
praktizējošiem speciālistiem 
un praktisko iemaņu pilnveidi, 
projekta ietvaros paredzēti 
profesionālās pilnveides un 
atbalsta pasākumi sociālā darba 
speciālistiem, kā rezultātā 
ieguvējs būs klients, kurš 
saņems kvalificētāku sociālo 

pakalpojumu.

Projekta ietvaros plānots 
gan apkopot un publiskot 
informāciju par visiem 
sociālajiem pakalpojumiem, 
kas pieejami Vidzemes reģiona 
pašvaldību iedzīvotājiem, 
gan arī sniegt tiešsaistes 
konsultācijas klientiem – e-
konsultāciju pakalpojums.

Projekta kopējais īstenoša-
nas laiks  - 19 mēneši.

Ilona Asare 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra  
Projektu vadītāja

22.maijā ir noslēdzies trīs 
gadus ilgušais projekts “Cēsu 
pils kompleksa revitalizācija 
tūrisma attīstībai”, kas 
tika īstenots ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
un Latvijas valsts atbalstu. 
Projekta ietvaros ir veikta 
Cēsu Jaunās pils telpu 
restaurācija, semināru un 
izstāžu telpu iekārtošana un 
muzeja ekspozīcijas izveide. 

Projekta gaitā pilī ir 
veikti nozīmīgi būvniecības 
un restaurācijas darbi, 
rekonstruējot 18.-19.gs. 
interjerus. Par 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” ieguvis bronzas 
balvu.

Pils greznākajā telpā - lielajā 
salonā ir atjaunots gleznieciski 
augstvērtīgs rožu motīvu 
brīvrokas gleznojums. Vairākās 
pils telpās ir ierīkotas aizgājušā 
laika interjera ekspozīcijas ar 
19.gs. mākslas priekšmetiem 
un bīdermeijera stila mēbelēm, 
ļaujot pils apmeklētājiem 
iztēloties, kāda pils varēja 
izskatīties grāfu Zīversu dzīves 
laikā. 

Cēsu muzeja ekspozīcijas 
autori, savukārt, ir veikuši 
grūtu uzdevumu, integrējot 
pils interjeros Cēsu novada 
vēstures stāstu. Apmeklētāji 

Cēsu nozīmi Latvijas vēstures 
notikumu gaitā varēs izzināt 
caur muzeja krājuma senajiem 
priekšmetiem, vēsturiskiem 
attēliem un mūsdienīgām 
interaktīvām programmām, 
iepazīstot Cēsu vēstures 
līkločus no seno vendu laikiem 
līdz pat Latvijas neatkarīgas 
valsts izveidei. Rūpējoties par 
Cēsu pils tūristiem, ekspozīcijas 
apmeklētājiem informācija tiks 
nodrošināta svešvalodās. 

Cēsu Jaunās pils augšējos 
stāvos ir ierīkota konferenču 
zāle, muzeja nodarbību telpas 
un izstāžu zāle. Konferenču 
telpa ir aprīkota ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām, nodrošinot 
sinhronās tulkošanas iespējas. 
Muzeja nodarbību telpās 
tiks īstenotas izglītojošās 
programmas skolēniem, kas 
ļaus jauniešiem labāk izprast 

vēstures notikumu iespaidu 
uz mūsdienu Latvijas dzīves 
aktualitātēm. Izstāžu zālē 
tiks rīkotas vēsturiskās un 
mākslas izstādes, plašāk 
atspoguļojot dažādus Latvijas 
vēstures posmus vai atsevišķus 
mākslas žanrus. Pilī ir izbūvēts 
lifts, lai muzejs būtu viegli 
pieejams cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām.

Pašreiz Cēsu Jaunajā pilī tiek 
veikti pēdējie labiekārtošanas 
darbi, lai Jauno pili varētu 
atvērt apmeklētājiem 1.jūnijā, 
sākoties Cēsu pilsētas 
svētkiem. 

Projektu “Cēsu pils 
kompleksa revitalizācija 
tūrisma attīstībai” realizējusi 
Cēsu novada pašvaldība ar 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Latvijas 
valsts atbalstu. Projekta kopējās 

izmaksas ir 1 720 580 LVL, tai 
skaitā ERAF līdzfinansējums 
85% apmērā - 1 414 787 LVL 
un valsts budžeta dotācija 4.5% 
apmērā – 74 901 LVL. Projekta 
mērķis - veicināt sabiedrības 
interesi un izpratni par Cēsīm 
un Vidzemi kā Latvijai svarīgu 
reģionālu kultūrvēsturisku 
centru pagātnē un tagadnē, 
savā darbā balstoties uz muzeja 
krājumu, tā izpēti un unikālo 
iespēju eksponēt un izmantot 
valsts nozīmes Kultūras 
pieminekli Cēsu Jauno pili, lai 
uzturētu lepnuma un patriotisma 
jūtas vietējos iedzīvotājos, 
īpaši skolu jaunatnē, kā arī 
attīstītu kultūrtūrisma iespējas 
Vidzemē.

Jauns sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Noslēgusies Cēsu Jaunās pils atjaunošana

Attēlā: Mūzikas un Kultūras centra arhitekts Juris Poga (no kreisās), A/S „ UPB” valdes 
priekšsēdētājs Uldis Pīlēns, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs un 
domes priekšsēdētājs Gints Šķenders paraksta vēstījumu nākamajām paaudzēm.
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DAŽĀDI

Ance Saulīte 
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” 
Projektu vadītāja – 
attīstības speciāliste

Cēsīs Ģimenes dienā 
15.maijā valdīja īsti 
ģimeniskas noskaņas. Šogad 
Ģimenes dienas pasākumos 
piedalījās 100 ģimenes, kuras 
devās pastaigā pa Latvijā 
vienīgo bērnu tiesību un 
pienākumu taku, piedaloties 
dažādās ģimeņu saliedējošās 
aktivitātēs.

Ģimenes, reģistrējoties Cēsu 
Tūrisma informācijas centrā, 
saņēma Ģimenes pasi un 
maršrutu karti, pēc kuras 
orientējās, dodoties pastaigā pa 
pilsētu.

22 pieturas punktos atrak-
cijas vadīja  Sociālā dienesta 
darbinieki, Cēsu pilsētas 
mākslas pedagogi, Sarkanā 
Krusta jaunieši, Izglītības 

nodaļas darbinieki, Cēsu 
pilsētas Vecāku domes, 
Cēsu Sv. Jāņa Evanģēliski 
luteriskās draudzes pārstāvji, 
Cēsu bērnu un jauniešu centra 
„Spārni” dalībnieki, Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centra 
darbinieki, Dzimtsarakstu 
nodaļas darbinieki, kā arī Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
darbinieki. 

Cēsu novada pašvaldības 

aģentūras „Sociālais dienests” 
organizētā Ģimenes diena Cēsu 
novadā notika jau ceturto reizi 
un ar katru gadu tā pulcina 
aizvien vairāk novada ģimenes. 
Kopā aktivitātēs piedalījās 276 

dalībnieki, kas ir vislielākais 
dalībnieku skaits Ģimenes 
dienu vēsturē. Lielais aktīvo 
ģimeņu skaits rada pārliecību 
par Cēsu novada veiksmīgu 
nākotni un attīstību.

Aģentūra saka lielu 
paldies visiem lielajiem un 
mazajiem cēsniekiem, kas 
piedalījās svētku svinēšanā, 
kā arī ikvienam, kas palīdzēja 
rīkot šos svētkus: Cēsu 
novada pašvaldības Izglītības 
nodaļai, NBS Instruktoru skolai,  
Cēsu Sv. Jāņa Evaņģēliski 
luteriskai draudzei, Latvijas 
Sarkanā Krusta Jaunatnes Cēsu 
nodaļai, Cēsu jauniešu domei, 
Dzimtsarakstu nodaļai,  Cēsu 
pilsētas mākslas skolai, Cēsu 
novada pašvaldības policijai,   
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrai „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” , Cēsu 
pilsētas Vecāku domei, A. 
Šmita fotosalonam,  AS „Cēsu 
alus”, Reklāmas aģentūrai 
„Kobalts”, „Balonu pasaulei”, 
„Swedbankai”, un „Rakšiem”.

Ģimenes dienas aizvien apmeklētākas

Attēlā: Šogad Ģimenes dienas pasākumos piedalījās un pastaigā pa bērnu tiesību taku devās 100 
ģimenes. Foto: Aivars Akmentiņš.

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Sadarbība ar 
a/s „Pasažieru vilciens”

Sadarbojoties pašvaldības 
aģentūrai “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” un a/s 
“Pasažieru vilciens”, ir tapuši 
jauni piedāvājumi par to, kā 
ērtāk nokļūt Cēsīs, labāk iepazīt 
pilsētu un  turpināt iesākto 
tradīciju - Tautas ekskursiju 

vilcienu organizēšanu. 12.maijā 
no Rīgas uz Cēsīm Tautas 
ekskursijas vilciens atvizināja 
93 tūristus, no kuriem 20 
devās uz Pārgaujas novadu. 
Interesanti maršruti tika 
piedāvāti gan kājāmgājējiem, 
gan riteņbraucējiem.

Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs un  a/s “Pasažieru 
vilciens” sadarbībā ar Cēsu 
uzņēmējiem šajā pavasarī 
piedāvā aizraujošas skolēnu 
ekskursijas visas dienas 
garumā. Aktivitātes veidotas 
tā, lai papildinātu skolēnu 
zināšanas darbīgā un interaktīvā 

veidā, reizē izbaudot to arī 
kā izklaidi.  Kā pastāstīja 
Tūrisma informācija centra 
vadītāja Andra Magone, šobrīd 
piedāvājumu ir izmantojušas 
6 klases no dažādām Rīgas 
skolām. Piedāvājums ir spēkā 
arī jūnijā.

 Cēsis Latvijā

19. maijā Starptautiskajā 
Hanzas savienības dienā Rīgā 
notika Amatu ielas svētki, kuros 
piedalījās arī Cēsu amatnieki, 
deju kolektīvs un Cēsu Tūrisma 
informācijas centra pārstāvji. 
Apmeklētājus priecēja Tautas 
deju ansambļa „Raitais solis” 

dejotāji. Amata prasmes 
klātesošajiem rādīja rotkalis 
Daumants Kalniņš, bet aušanas 
iemaņas demonstrēja audēja, 
aušanas darbnīcas „Vēverīšas” 
saimniece Dagnija Kupče. 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centra speciālisti interesentiem 
stāstīja par atpūtas un izklaides 
iespējām Cēsīs un tuvākā 
apkārtnē.

Sadarbība ar vietējiem 
uzņēmējiem

Lai turpinātu veidot 
jaunas sadarbības un rast 
idejas, kā labāk sevi parādīt, 
kā piesaistīt apmeklētājus 

un tūristus pilsētai, Cēsu 
Tūrisma informācijas centra 
vadītāja Andra Magone aicina 
ikvienu Cēsu un apkārtnes 
tūrisma uzņēmēju, kā arī tos, 
kuri uzskata sevi tūrismam 
piederīgiem, uz draudzīgām 
sarunām, diskusijām Cēsu 
Jaunajā pilī. „Ja vien ir gatavi 
dalīties ar pieredzi, ir idejas 
un gatavība iesaistīties ideju 
realizēšanā, tad laipni aicināti 
katra mēneša trešajā ceturtdienā 
plkst. 18:00 Jaunajā pilī,” aicina 
Andra Magone un atzīmē, ka 
nākamā tikšanās paredzēta 
14.jūnijā.

Tūrisma aktualitātes

Iveta Jermolājeva 
Cēsu bērnu un jauniešu 
centra 
Jaunatnes lietu speciāliste

Cēsu novada jauniešu dome 
īsteno vairākus projektus. Viens 
no tiem ir valsts aģentūras 
“Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra” prog-
rammas „Jaunatne darbībā” 
apmaiņas projekts ar Gruzijas 
jaunatnes organizāciju. Augusta 
mēnesī 11 Cēsu jaunieši dosies 
uz Gruzijas pilsētu Rustavi. 
Projekta mērķis ir starptautiskā 
grupā ar neformālās izglītības 
metodēm radīt veidu, metodes, 
kā mazināt aktuālu problēmu-
jauniešu pasivitāti, tādējādi 
mazinot pasīvu dzīvesveidu, 
veicinot iecietību dažādu 
jauniešu starpā, laužot 
stereotipus un attīstot jauniešos 
vēlmi radīt pašiniciatīvu. 
Projekta laikā Gruzijā, praktiski 
apgūstot pasākumu rīkošanas 

prasmes, tiks organizēts 
jauniešiem veltīts pasākums 
„Youth Day”. 

Jauniešiem ir apstiprināts 
ari projekts LR Izglītības un 
Zinātnes ministrijā. Projekta 
mērķis ir attīstīt darbu ar 
jauniešiem pašvaldībā, 
sekmējot viņu aktīvu līdzdalību 
sabiedriskajā dzīvē un 
nodrošināt piekļuvi jauniešu 
vajadzībām un interesēm 
atbilstošai informācijai. 
Projekta ietvaros Jauniešu mājā 
tiks izveidots Informācijas 
punkts – vieta, kur jaunieši var 
nākt un iegūt sev nepieciešamo 
informāciju par dažādām 
tēmām. Projekta ietvaros 
tiks gan uzlabots tehniskais 
aprīkojums Jauniešu mājai, 
gan arī apmācīti paši jaunieši 
par iespējām internetā. Tiek 
gatavots jau nākamais projekta 
pieteikums, lai iegādātos galda 
un āra spēles Jauniešu mājai.

 Cēsu novada jauniešu 

domes un Latvijas Sarkanā 
Krusta Jaunatnes Cēsu nodaļas 
pārstāvji piedalās biedrības 
Papardes Zieds īstenotajā 
projektā „3D: Domā! Dari! 
Dzīvo!”, kuru finansē Šveices 
Konfederācija no Latvijas un 
Šveices sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai 
Eiropas Savienībai. Viena 
no projekta aktivitātēm bija 
apmācības jauniešiem par to, 
kā runāt ar citiem jauniešiem 
par seksuālās un reproduktīvās 
veselības jautājumiem un 
šobrīd Cēsīs ir pieci sertificēti 
vienaudžu izglītotāji. Sertifikāts 
dod iespēju jauniešiem vadīt 
nodarbības saviem vienaudžiem 
un skolām ir iespēja pieteikties 
uz bezmaksas nodarbībām. Vēl 
šā projekta ietvaros jaunieši 
apguva prasmes, kā rakstīt 
un realizēt projektus un paši 
iemēģināja roku projektu 
rakstīšanā un veiksmīgākie 
arī saņēma finansiālu atbalstu. 
Cēsīs jau tika realizēts mazais 

projekts „Visi vienā spainī”, 
kur jaunieši vadīja aktivitātes 
Valmieras SOS ciematā un Cēsu 
AIeN, organizēja „Gumijnieku 
skrējienu”. Šobrīd aktīvi strādā 
vairākas darba grupas pie otra 
mazā projekta „Tu vari”, kura 
ietvaros 8. jūnijā plkst. 14.00 
Cēsu Valsts ģimnāzijas stadionā 
notiks sporta diena. Projekta 
mērķis ir veicināt jauniešu 
izpratni par to, kā kaitīgie 
ieradumi ietekmē viņu veselību, 
aicinot pievērsties aktīvākam 
dzīvesveidam. Trešais mācību 
rezultātā tapušais projekts ir 
„Mirklis manā dzīvē”, kura 
galvenā ideja ir piesaistīt 
Cēsu neaktīvos jauniešus un 
palīdzēt noorganizēt velotūres 
sagaidīšanas pasākumu Cēsīs 
augusta sākumā. 

Jaunieši piedalījās arī 
Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras rīkotajā konkursā 
“Videi draudzīgs tūrisms”, kura 
mērķis ir sekmēt ilgtspējīga 
tūrisma attīstības nozīmi 

Latvijas skolu jauniešu vidū, 
tādējādi veicinot jauniešus 
papildināt savas zināšanas un 
prasmes dabai draudzīgas uz 
kultūras vērtībām balstītas 
dzīves vides veidošanā. 
Jaunieši nofilmēja un iesniedza 
konkursa organizētājiem 
video par tēmu „Ilgtspējīgs 
tūrisms”, video var apskatīties 
www.youtube.com, ierakstot 
nosaukumu „Ilgtspējīgs 
tūrisms”.

Ir prieks par aktīviem 
jauniešiem, kuri ir gatavi 
ieguldīt savu laiku un enerģiju, 
lai realizētu savas idejas 
un sapņus un organizētu un 
atbalstītu pasākumus savā 
pilsētā. Jauniešu domei droši 
var pievienoties ikviens, kurš 
grib aktīvi darboties un iegūt 
vērtīgu pieredzi. Mēs tiekamies 
Jauniešu mājā Raunas ielā 
4, pagrabstāvā, trešdienās 
plkst.17:00. Šobrīd jau sākam 
domāt un aktīvi plānot Jauniešu 
dienu, kas notiks septembrī.

Jaunieši īsteno savas idejas
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Cēsu stāsti 
2012 
1.06.2012.

„Foto salons draugiem” 
Lielā Katrīnas ielā 28

„Kapsētas stāstiņi”
Plkst. 17:00 Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas teātra studijas 
iestudējums „Kapsētas 
stāstiņi” 

Pils parka estrāde
Stāsts par debesīm  jeb 

debesis tik zilas ...:
Plkst. 19:00 Bērnu un 

jauniešu Dziesmu un deju 
svētki „Debesis tik zilas ...”. 

Pils laukums
Nebēdnīgie stāsti:
Plkst. 10:00 – 22:00 

Bērnu atrakcijas un saldumu 
tirgotavas

Gaujas tilts
Gaujas stāsti:
Gaujas tilts izpušķots 

ziediem

Cēsu muzejs
Stāsti no senatnes:
Plkst. 10:00 – 20:00 Cēsu 

pils jaunās ekspozīcijas 
apskate(ieejas maksa)

Plkst. 15:00 – 19:00 Cēsu 
atvērtā muzeja krājuma apskate 
(ieejas maksa)

Plkst. 10:00 – 20:00 Cēsu 
pilsdrupu apskate(ieejas 
maksa)

Cēsu Izstāžu nams
Krāsainie stāsti:
Plkst. 10:00 – 18:00 Mākslas 

skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde Cēsu izstāžu namā.

Bērnu un jauniešu centra 
„Spārni” bērnu darbu izstāde 
sabiedriskā transporta logos

Pie Raunas vārtiem
Gleznotāja Artūra Droņa un 

mākslinieka Jāņa Droņa darbu 
galerija

2.06.2012.
Rīgas iela
Tirgus stāsti jeb pļāpas:
Plkst. 9:00 – 17:00 

Amatnieku un mājražotāju 
tirdziņš Rīgas ielas garumā

Pils laukums, Maija parks
Nebēdnīgie stāsti:
Plkst. 10:00 – 18:30 

Bērnu atrakcijas un saldumu 
tirgotavas

Cēsu Sv. Jāņa baznīca
Sv. Jāņa baznīcas stāsti:
Plkst. 10:00 – 18:00 Sv. Jāņa 

baznīcas apskate. Plkst. 10:00; 
11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 
15:00; 16:00; 17:00 Sv. Jāņa 
baznīcas vēsturiskais stāsts, 
stāsta Maija Kalnupa.

Pieaugušo izglītības centrs
Intelektuālie stāsti:
Plkst. 11:00 Cēsu pilsētas 

atklātais šaha turnīrs Pieaugušo 
izglītības centrā

Maija parks, Pils laukums, 
Skeitparks

Bērnības stāsts jeb noķer 
vēju!

Plkst. 11:00 – 17:00 Bērnu 
koncerti un radošās darbnīcas 
Maija parkā.

Aktivitātes bērniem un 
ģimenēm Pils laukumā, bērnu 
laukumā, skeitparkā

Maija parks
Stāsti par draudzību:
Plkst. 17:00 Gdaņskas 

skolotāju jauktā kora koncerts 
Maija parkā

Plkst. 17:40 Polvas pilsētas 
kora koncerts Maija parkā

Pionieru laukums
Astaiņu stāsti
Plkst. 12:00 – 17:00 Suņu 

izstāde un suņu šovi 

Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas stāsti:
Plkst. 12:30 – 15:00 Stāsts 

par Cēsīm un cēsniekiem – 
iepazīšanās ar novadpētniecības 
materiālu lasītavas krājuma 
bagātībām un tā izmantošanas 
iespējām.

Stāsts par miniatūrgrāmatu 
pasauli – iepazīšanās ar unikālo 
bibliotēkas kolekciju

Stāsts par grāmatu kā 
brīnumainu mākslas darbu – 
bērnu grāmatu izstāde un stāsts 
par tām.

Baznīcas laukums
Tērpu stāsti:
Plkst. 12:00 – 17:00 Maijas 

Ulmes tērpu kolekcijas 
apskate,

  
Fotografēšanās senlaicīgos 
tērpos.

Plkst. 15:00 – 16:00 19.gs 
deju grupas „Magnolija” 
tērpu demonstrējums un 
fotografēšanās. 

 
Cēsu muzejs
Stāsti no senatnes:
Plkst. 10:00 – 20:00 Cēsu 

pils jaunās ekspozīcijas 
apskate(ieejas maksa)

Plkst. 12:00 – 19:00 Cēsu 
atvērtā muzeja krājuma 
apskate

Plkst. 10:00 – 20:00 Cēsu 
pilsdrupu apskate(ieejas 
maksa)

Rožu laukums
Ritmiskie stāsti: 
Plkst. 12:00 – 19:00 Ritma 

svētki
Radošās meistardarbnīcas, 

meistarklases, muzikālā 
programma uz skatuves

Līvu laukums
Jaunie stāsti:
Plkst. 15:00 – 02:00 

Koncertprogramma ar Latvijā 
populāru un jauno mūzikas 
grupu dalību, aktivitātes 

jauniešiem

Vienības laukums
Dejas stāsti cauri 

gadsimtiem:
Plkst. 12:00 – 18:30 
Plkst. 12:00 Pūtēju orķestris 

CĒSIS
Plkst. 12:20 Danču klubs no 

Igaunijas
Plkst. 12:40 Cēsu Pils 

vēsturisko deju studija
Plkst. 13:00 Magnolija – 

19.gs. deju klubs
Plkst. 13:20 Pensionāru 

biedrības koklektīvs 
„Gaujmalietes”

Plkst.13:40 Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centra deju kolektīvs 
„Randiņš”

Plkst. 14:10 Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centra deju kolektīvi 
„Dzirnas”, „Saulgrieži”, 
„Vaive”, „Pīpenes”, Priekuļu 
k/n bērnu TDK „ Tūgadiņš” 

Plkst. 15:40 Deju studija 
„Reveranss”

Plkst. 16:00 Salsas deju 
studija

Plkst. 16:10 Līnijdeju 
kolektīvs „Wendendance”

Plkst.16:30 Street 
dance čempionu 
paraugdemonstrējumi un 
meistarklases

 Plkst. 17:00 AS Cēsu 
alus balvas „Cēsnieks 2012” 
pasniegšana „Cēsnieku 
klubs” balvas „Bumerangs” 
pasniegšana, Cēsu stipendijas 
pasniegšana, Domes balvas 
pasniegšana uzvarētājam 
konkursā „Tīrākā ietve Cēsīs”

Radio SWH minikonkursi 
un viktorīnas

Grupas „Iļģi” 
koncertprogramma

Pie „Zvaigznes grāmatu 
nama”

Gaujas Nacionālā parka 
stāsti.

 
Pūces iela 2
Mūsdienu deju stāsti jeb 

Latvijas ielu deju čempionāts: 
Plkst. 13:00 Street Dance (ielu 
deju) Latvijas čempionāts

Pils dārzs
Tradīciju stāsti:
Plkst. 11:00 – 19:00 

Tradicionālās kultūras 
aktivitātes Cēsu pils dārzā.  

Plkst. 16:00 Grupas „Iļģi” 
muzikālā programma bērniem

Cēsu vecpilsēta
Vecpilsētas namu stāsti
Stāsti par vecpilsētas namu 

vēsturi un cēsniekiem
Plkst.12:00 – 18:00 Dienas 

stāsti
Rīgas iela 21, Viesnīca 

„Baltischer hof”(Baltijas sēta)
Rīgas iela 23, V.Rumpīša 

manufaktūras preču tirgotava
Rīgas iela 24, Princešu 

nams
Lielā Līvu iela 1, Doktora 

Adolfi nams
Lielā Kalēju iela 5a, 

K.Andersona foto ateljē
Lielā Katrīnas iela 19, 

Bīdenrota nams

Plkst.23:00 – 01:00 Nakts 
stāsti

Rīgas iela 21, Viesnīca 
„Baltischer hof”(Baltijas sēta)

Rīgas iela 24a, Ķīniešu 
namiņš

Cēsu stadions
Veselības stāsti:
Plkst.12:00 – 18:00 

Sportiskas aktivitātes un 
paraugdemonstrējumi

Cēsu kafejnīcas
Stāsti ar garšu:
Cēsu pilsētas kafejnīcu 

veidotas šovprogrammas 
pilsētas svētku laikā.

Plkst. 12:00 – 18:00 „ Cafe 
Popular” skvērā pie Kolonna 
Hotel: 

Sivēna un ribiņu cepšana 
uz grila, pusdienu gatavošana 
brīvdabā. 

Plkst. 12:00 – 18:00 
Vinetas un Allas Kārumlāde 
vecpilsētā:

Saldās šokolādes strūklakas 
atklāšana, iespēju nogaršot 
saldu un smaržojošu šokolādi 
ar augļiem, tieši no strūklakas.

Vēderpriekiem - burvīgās 
franču crepe tiks pagatavotas 
Jūsu acu priekšā!

Plkst. 12:00 – 16:00 
Kafejnīca „Province” terasē:

Jauno literātu dzejas un 
prozas lasījumi, jauno mūziķu 
veidots tematisks muzikālais 
noformējums. 

Plkst. 10:00 – 18:00 
Kafejnīcā „ Vendene” Valmieras 
ielā 9:

Bārmenis gatavos 
izsmalcinātos Xena un augļu – 
saldējuma kokteiļus, darbosies 
saldējuma bārs. Aicinām baudīt 
alu ar pašgatavotiem ķiploku 
grauzdiņiem un picām.

Pils parka estrāde
Dziesmotie stāsti jeb Līgo!
Plkst. 19:00 Vidzemes 

Dziesmu svētki 

Pils parka estrāde
Nakts stāsti:
Plkst. 22:00 – 04:00 Nakts 

balle. Muzicē pūtēju orķestris 
„Cēsis”, brāļi Auzāni ar 
pavadošo grupu 

Izstāžu nams
Krāsainie stāsti:
Plkst. 10:00 – 18:00 Mākslas 

skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde Cēsu izstāžu namā

Rīgas iela 15
Plkst. 12:00 – 18:00 Cēsu 

foto kluba „Cēsis” foto izstāde 
Plkst. 23:00 – 01:00 Cēsu 

foto kluba „Cēsis” digitālā foto 
izstāde

3.06.2012.
Cēsu muzejs
Stāsti no senatnes:
Plkst. 10:00 – 18:00 Cēsu 

pils jaunās ekspozīcijas 
apskate(ieejas maksa)

Plkst. 12:00 – 16:00 Cēsu 
atvērtā muzeja krājuma 
apskate(ieejas maksa) 

Plkst. 10:00 – 18:00 Cēsu 
pilsdrupu apskate(ieejas 
maksa)

Cēsu Izstāžu nams
Krāsainie stāsti:
Plkst. 10:00 – 18:00 Mākslas 

skolas audzēkņu diplomdarbu 
izstāde(ieejas maksa)

Rīgas iela 15
Plkst. 12:00 – 18:00 Cēsu 

foto kluba „Cēsis” foto izstāde

Cēsu baznīcu stāsti:
Plkst. 11:00 Svētku 

dievkalpojums Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā(ar Tireso un Ahimas 
draudžu mācītāju piedalīšanos)

Plkst. 12:00 Bērnu mūzikas 
skolas audzēkņu koncerts 
Sv.Annas baznīcā. Lielā kalēju 
iela 6

Plkst. 14:00 Zvanu ansambļa 
koncerts Cēsu baptistu draudzes 
baznīcā, Ķiršu iela 1

Plkst. 15:00 Septītās dienas 
Adventistu Cēsu draudzes 
muzikālā programma Septītās 
dienas Adventistu Cēsu 
draudzes baznīcā, Līgatnes iela 
1

Plkst. 11:00 – 17:00 
Apskatāma Cēsu Kristus 
Apskaidrošanas pareizticīgo 
baznīca, Palasta iela 22

Plkst. 20:00 Cēsu Pils kora 
koncerts Sv. Jāņa baznīcā, 
Baznīcas laukums 1. 

Cēsu pilsētas svētku programma
SVĒTKU PROGRAMMA

Izdarīt Cēsu novada domes 
16.09.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.32 „Cēsu 
novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi” (turpmāk tekstā 
- Saistošie noteikumi), šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 2.1.1.apakšpunktu 

šādā redakcijā: 

„ 2.1.1.piegulošās teritorijas 
(izņemot sabiedriskā transporta 
pieturvietas) – gājēju ietvju, 
grāvju, caurteku un zālienu 
līdz brauktuves malai – 
uzturēšana.” 

Turpinājums 7.lpp

Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
noteikumi”
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Turpinājums no 6.lpp

2. Izteikt 2.1.3.apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„ 2.1.3.zālienu pļaušana, ja 
zāles garums pārsniedz 15cm, 
un aizvākšana . Vietās, kur 
pašvaldība veic mehanizētu 
zāliena pļaušanu, jānodrošina 
nopļautās zāles savākšana.”

3. Izteikt 2.1.8.apakšpunktu 
šādā redakcijā:

 „ 2.1.8.gājēju ietvju 
(izņemot sabiedriskā transporta 
pieturvietas) attīrīšana no  
sniega  un  ledus,  parādoties 
apledojumam – grants, smilts  
vai smilts-sāls maisījuma 
kaisīšana vismaz 2 reizes dienā 

– katru dienu (arī brīvdienās 
un svētku  dienās).Vietās, kur 
pašvaldība veic mehanizētu ielu, 
gājēju ietvju un celiņu attīrīšanu 
no sniega, pēc mehanizētās 
tīrīšanas jānodrošina kāpņu, 
iebrauktuvju un tamlīdzīgu 
vietu attīrīšana no sniega.”

4. Izteikt 2.1.9.apaškpunktu 
šādā redakcijā: 

‘’2.1.9. gājēju ietvju 
kaisīšana ar granti, smilti vai 
smilts-sāls maisījumu;’’; 

5. Izteikt 2.1.10. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

‘ ’2 .1 .10 .daudzdzīvokļu 
māju pagalmu teritorijas 
(celiņi, brauktuves, atkritumu 

konteineru laukumi, 
autostāvvietas) attīrīšana no  
sniega  un  ledus,  parādoties 
apledojumam – grants, smilts  
vai smilts-sāls maisījuma 
kaisīšana  - katru dienu 
(arī brīvdienās un svētku  
dienās) un,  ja nepieciešams, 
sniega tīrīšana un grants, 
smilšu, smilts-sāls maisījuma 
kaisīšana visas dienas laikā.”

6. Papildināt Saistošos 
noteikumus ar 2.1.13.
apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.1.13. neapbūvētās 
teritorijās krūmu un koku 
atvašu nociršana – līdz 1. 
oktobrim.” 

7. Papildināt Saistošos 
noteikumus ar 2.1.1apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„2.1.1 Velosipēdu ceļu, 
kā arī gājēju un velosipēdu 
ceļu (apvienoto) uzturēšanu 
nodrošina pašvaldība.”

8. Svītrot 2.2. punktu.

9. Papildināt Saistošos 
noteikumus ar 2.6.apakšpunktu 
šādā redakcijā: „2.6.Pašvaldība 
pilsētas teritorijā nodrošina 
kaisāmā materiāla piegādi 
pašvaldības izvietotajās smilšu 
tvertnēs.’’

10. Aizstāt Saistošo 
noteikumu 3.7. punktā vārdus 
„domes lēmumu” ar vārdiem 

„pašvaldības izpilddirektora 
izdoto administratīvo aktu”.

11. Svītrot  3.8. punktā vārdu 
„lietotājs”.  

12. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Cēsu 
novada pašvaldības laikrakstā 
„Cēsu Vēstis”. 

13. Atcelt Cēsu novada 
domes 26.01.2012. saistošos 
noteikumus Nr.4 „Grozījumi 
Cēsu novada domes 16.09.2010. 
Saistošajos noteikumos Nr.32 
„Cēsu novada teritorijas un 
tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas noteikumi””.

Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”

Pasākumi

01.06.-03.06 
Cēsu pilsētas svētki „Cēsu 
stāsti 2012”
Informācija par atsevišķām 
norisēm www.cesis.lv
Cēsu pilsēta

07.06. 09:30
Konference    „Ziemeļvidzemes 
politiski represēto diskusiju 
klubs- 10 gadi”
Cēsu Jaunajā pilī
 
09.06. 20:00
IGO jubilejas koncerts „Mani 
50”
Pils parka estrādē

14.06. 14:00
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts 
pasākums
Svētbrīdis un ziedu nolikšana 
pie 1941. gada deportācijās 
cietušo cēsnieku piemiņas 
akmens

16.06. 10:00- 18:00
17.06. 10:00 - 17:00
Starptautiska kaķu izstāde
Sporta komplekss (Piebalgas 
18)

16.06.
Dziesmu diena Rāmuļos, 
veltīta D.Gaiļa 85 gadu 
jubilejas atcerei
11:00 Garīgās mūzikas koncerts 
„Dvēseles balss”, Āraišu 
baznīcā
18:00 Latvijas Mūzikas 
akadēmijas operas studijas 
„Figaro” J.Kalniņa operas 
„Lolitas brīnumputns ” izrāde, 
Rāmuļu pamatskolas estrādē
20:00 Koncerts „Tēvu tēvi 
laipas meta...”, Rāmuļu 
pamatskolas estrādē
22:00 Zaļumballe pūtēju 
orķestra „Cēsis” pavadījumā 
un latvju danči kopā ar „Krāmu 
ielas muzikantiem”

17.06. 12:00
Piedzīvo Jāņus Cēsīs
Cēsu Pils dārzā

21.06. 22:00
Koncerts „Kad baltie mākoņi 
Līgo”
Piedalās Tautas deju ansamblis 
„Raitais solis”, deju kolektīvs 
”Kande”, deju kolektīvs 
”Dzirnas”
Pils parka estrādē

22.06.
Cēsu kauju atceres diena
Vienības laukumā

23.06. 11:00
Skrējiens „Jānis kopā ar 
veikalu Maratons” un 
skrējiens „Jānītis kopā ar 
veikalu Maratons”
 Pils parkā

30.06.- 01.07
Starptautisks senioru deju 
kolektīvu festivāls ”Kam nav 
100, tas var!”
Cēsu pils parka estrādē un 
tuvākajos novados

30.06. 22:00
Līnijdejotāju vakars
Rožu laukumā

Izstādes

21.05.- 16.06.
Gleznotāja Artūra Droņa 
darbu galerija
Kafejnīcā “Pie Raunas 
vārtiem”( Raunas ielā 3) 

01.06.
Atvērta Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja jaunā 
vēstures ekspozīcija “Cēsis- 
Latvijas vēstures simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs

01.06.-24.10.
Atvērta Latvijas Nacionālā 
vēstures muzeja izstāde „100 
Latvijas vēstures relikvijas”
Jaunās pils bēniņos

08.06.-22.07.
Vidzemes novada lietišķās 
mākslas meistaru darbu 
izstāde
Izstāžu namā

12.06.-22.07.
Trimdas latviešu mākslinieku 

darbu izstāde
Izstāžu namā

Sestdienās un svētdienās 
12:00 – 17:00
Atvērts Cēsu muzeja Atklātais 
krājums
Rīgas iela 23

Literatūras izstādes 
bibliotēkā

01.06.-18.06. Rakstniekam, 
novadniekam Laimonim 
Puram-90 (1922),
02.06.-29.06. Dzejniecei 
Zinaīdai Lazdai – 110. 
11.06.-25.06. Materiāli par Jāņu 
nakts svinēšanas tradīcijām 
Latvijā „Kas to
teica, tas meloja, ka ir gara Jāņu 
nakts. Te satumsa, te uzausa, te 
saulīte gabalā”

Mākslas izstāde bibliotēkā

01.06.-29.06. Cēsu kultūras 
biedrības „Harmonija” 
gleznotāju grupas darbu izstāde 
„Dabā ar otu”

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Ir košākais ziedēšanas 
laiks dabā un tieši šobrīd var 
novērtēt dārzu kopēju ieguldīto 
darbu, izdomu un enerģiju. 
Cēsu novada pašvaldība rīko 
tradicionālo konkursu  „Par 
skaistāko Cēsu novada dārzu 
un sakoptāko teritoriju”

Konkursa mērķis ir apzināt 
Cēsu novada skaistākos dārzus 
un sakoptākos īpašumus, 
skaistākos dārzus pieteikt 
Latvijas mēroga konkursam, kā 
arī radīt interesi Cēsu novada 
iedzīvotājos un motivēt tos 
piedalīties novada sakopšanā, 
skaistākas pilsētvides 
veidošanā, popularizēt labāko 
pieredzi.

Konkursam var pieteikt 
Cēsīs un Vaives pagastā esošus 

īpašumus – privātmājas, lauku 
sētas, uzņēmumus, iestādes, 
pašvaldības teritorijas. Jau 
tradicionāli tiks izvēlēts arī 

skaistākā gaisa dārza kopējs. 
Godalgu saņems arī „vērīgais 
skatītājs”, kurš būs ieteicis 
pretendentu, kas konkursa 
noslēgumā saņems godalgu.

Konkursa pieteikumus var 
iesniegt līdz 1. augustam. 
Pieteikumu apkopošana un 
izvērtēšana notiks līdz  1. 
septembrim. Pieteikumi 
jāiesniedz mutiski, rakstiski 
vai elektroniski Cēsu novada 
pašvaldībā, Komunālajā 
nodaļā Raunas ielā 4, Cēsīs, 
vai iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs. 

Konkursa noslēgums 
un uzvarētāju apbalvošana 
notiks Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas 
sarīkojumā 18. novembrī.

Iepazīties ar konkursa 
nolikumu iespējams novada 
pašvaldības mājas lapā www.
cesis.lv

Vērtē sakoptākos dārzus

Cēsu novada domes sēdē 
ceturtdien, 17.maijā deputāti 
izvērtēja kandidātus   Cēsu 
novada pašvaldības Vēlēšanu 
komisijas locekļa amatam. Bija 
pieteikušās piecas kandidātes, 
kuras domes sēdē informēja 
deputātus par savu līdzšinējo 
pieredzi.

Kandidāts darbībai Vēlēšanu 
komisijā tika noteikts aizklātā 
balsojumā un ar pārliecinošu 
balsu pārsvaru  par Cēsu 
novada pašvaldības Vēlēšanu 
komisijas locekli tika ievēlēta 
Līga Dzemido. 

Izmaiņas 
novada vēlēšanu komisijā

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
informē, ka sakarā ar 
remontu no pirmdienas 
4. jūnija līdz 10. jūlijam 
Cēsu sabiedriskā pirts būs 
slēgta. Atvainojamies par 

sagādātajām neērtībām.

Pēc remonta, kas plānots 
ka ilgs vienu nedēļu pirts 
apmeklētāji atjaunotajās 
telpās tiks gaidīti ierastajos 
laikos.

Jūnija sākumā būs slēgta 
sabiedriskā pirts
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Vilnis Mellēns 
Cēsu Pils kora prezidents

Cēsu Pils koris ar 
panākumiem atgriezās no 
XXXIV starptautiskā Georgija 
Dimitrova vārdā nosauktā 
Maija koru konkursa Bulgārijā, 
kas maijā norisinājās Varnā. 

Konkursa organizācijas 
komiteja no 27 pieteiktajiem 
koriem bija izvēlējusies 11 
skanīgākos, kas sacentās 
konkursa finālā. Uz grandiozās 
skatuves blakus Latvijas 
karogam, kura centrā lepni 
dižojās arī Cēsu pilsētas 
ģerbonis, plīvoja pārējo astoņu 
konkursa dalībvalstu karogi – 
ASV, Indonēzijas, Moldāvijas, 
Ukrainas, Ungārijas, Polijas, 
Slovākijas un Rumānijas. 
Varnas konkurss ir viena no 6 
spēcīgākajām koru sacensībām 
Eiropā un kopā ar pārējiem 5 
konkursiem (Tūrā Francijā, 
Tolosā Spānijā, Debrecenā 
Ungārijā, Mariborā Slovēnijā, 
Areco Itālijā) apvienojas 
prestižajā Eiropas Grand Prix 

konkursu sistēmā.

Iespējams, Melnās jūras 
viļņu šalkas, saules sakarsētās 
un apspīdētās sirdis koristu 

dziedājumu 11.maija vakarā 
pārvērta sirsnīgā, muzikāli 
augstvērtīgā un profesionālā 
sniegumā, un prominentā 

starptautiskā žūrija to novērtēja 
ar augsto III vietu. Nepārspēti 
palika Ziemeļkentuki uni-
versitātes studentu koris (II 

vieta) un labākais Indonēzijas 
koris Batavia Madrigal Singers 
(I vieta).

Konkursā Cēsu Pils koris 
dziedāja pēc stingriem 
noteikumiem izvēlētu prog-
rammu ar obligāto dziesmu 
bulgāru valodā, angļu 
renesanses pārstāvja H.Pērsela 
skaņdarbu, norvēģu komponista 
T.Kverno mūsdienu mūziku 
(diriģente M.Austruma) un 
brīnišķīgo Ē.Ešenvalda „Aizej, 
lietiņ” (diriģente E.Konuša). 
Konkursa noslēguma kon-
certā, blakus citu laureātu 
izpildītajiem skaņdarbiem, 
klausītāju ovācijas izpelnījās arī 
Pils kora dziedātais I.Ramiņa 
„Pūt, vējiņi”.

Cēsu Pils koris pateicas 
Cēsu novada pašvaldībai, 
SIA Būvniecības firmai 
„VIRĀŽA”, SIA „ZĀLES” 
par finansiālu atbalstu. Paldies 
SIA „CĒSU ALUS” par 
gardajiem dzērieniem tālajā 
ceļā, SIA „MELAT-LUX, SIA 
„Svētavots”.

Pils korim panākumi konkursā

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Svētdien, 20.maijā Cēsu 
melno gulbju pārim Odīlijai un 
Zigfrīdam  izšķīlās divi šī gada 
mazuļi un  cēlo putnu ģimenīte 
atgriezās savā vasaras mītnē 
Maija parka dīķī. Diemžēl 
pirmā brīvdabas pelde vienam 
no mazuļiem beidzās ļoti bēdīgi, 
un gulbju pāra aprūpē nu palicis 
tikai viens jaundzimušais. 

Šogad pēcnācēji melnajiem 
gulbjiem izšķīlušies agri. Pērn 
Odīlija un Zigfrīds sarūpēja 
Jāņu pārsteigumu, kad 23.jūnijā 
uz pirmo peldi izveda sešus 
tikko izšķīlušos jaunuļus. Arī 
2010.gadā viņiem bija tikpat 
prāvs ģimenes pieaugums.

Melnos gulbjus novada 

pašvaldība dāvā sadraudzības 
pilsētām. Viens pāris jau ir 
aizceļojis uz Rokiškiem Lietuvā. 
Paredzēts, ka šogad Odīlijas un 
Zigfrīda pērn izperētie pēcteči 
dosies uz Rakveri Igaunijā un 
Ahimu Vācijā.

Jāatgādina, ka melnajiem 
gulbjiem un to mazulim Maija 
parka dārznieces nodrošina 
īpašu aprūpi un barošanu. 
Mazais  tiek barots 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.

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Šogad Muzeju nakts 
ietvaros 19.maijā Cēsis 
tika pasludinātas par ostas 
pilsētu un apmeklētāji bija 
liecinieki vienreizējam 
pasākumam „Jūra Cēsīs un 
Cēsis jūrā”. 

Kopumā Muzeju nakti 
Cēsīs apmeklēja aptuveni 
8,7 tūkstoši cilvēku, no tiem 
Cēsu muzeja Atklāto krājumu 
apskatīja 700 interesenti.

Lielu atsaucību un neviltotu 

interesi bija izpelnījusies 
Izstāžu namā atklātā izstāde 
„Cēsis jūrā”, kurā bija arī 

krasta apsardzes patruļkuģa 
„Cēsis” prezentācija 
videomateriālos. Kuģa 

„Cēsis” komandas pārstāvji 
ar savu klātbūtni pagodināja 
arī Cēsu muzeja nakti, un 
kopā ar muzeja vadītāju Daci 
Tabūni uz „komandtiltiņa” 
sveica muzeja nakts 
apmeklētājus. Jautrību un 
brīvu gaisotni pasākumam 
radīja improvizētais ostas 
krodziņš Pils dārzā. Pasākuma 
viesus deju solim „iesildīja” 
Cēsu Valsts ģimnāzijas deju 
kolektīvs „Kande” (kapteinis 
Andis Kozaks). Brīvdabas 
kino zālē Pils pagalmā 
vēsturiskajās kinolentēs bija 
skatāma filma „Zvejnieka 
dēls” un dokumentālā filma 
„Gauja”.

Neatkarīgie novērotāji no 

bākas „Lademahera tornis” 
apstiprināja, ka Muzeja naktī 
Cēsīs valdīja īsta rosība. 
Lielākas un mazākas cilvēku 
grupas plūda uz dažādām 
vietām pilsētā, kuras Muzeja 
nakts ietvaros bija atvērtas 
- Cēsu Sv. Jāņa baznīca, 
grāmatnīca Zvaigzne ABC, 
Seno rotu kalve, kafejnīcas 
„2’Locals”, ”KafēRīga”, 
„Vinetas un Allas Kārumlāde”, 
veikali „Euroskor” un „Pērļu 
paradīze”.

Cilvēku plūdus Muzeju 
naktī Cēsis izturējušas godam! 
Muzeja nakts organizatori 
pateicas visiem par sadarbību 
un atvērtajām durvīm.

Muzeja nakts plūdi izturēti

Melnie gulbji  vasaras mītnē

Attēlā: Odīlīja (no kreisās) un Zigfrīds ar savu šīgada mazuli. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Cēsu pils koris festivālā Bulgārijas pilsētā Varnā. Foto: no kora arhīva.

Foto: Kaspars Kurcens


