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Sestdien, 22.jūnijā, pieminot 
Cēsu kauju 94.gadadienu un 
godinot kritušos varoņus, 
Amatas, Priekuļu, Pārgaujas 
un Cēsu novados notika atceres 

pasākumi un ziedu nolikšana 
brīvības  cīnītāju  piemiņas 
vietās. Cēsu kaujas bija svarīgs 
Latvijas valstiskuma vēstures 
pagrieziena punkts, kad 
1919.gada jūnijā apvienotais 
latviešu un igauņu karaspēks 
sakāva vācu landesvēru, kas 

apdraudēja Baltijas valstu 
pastāvēšanu.

Cēsu kaujām veltītajā 
militārajā parādē Vienības 
laukumā notikuma dalībniekus 
uzrunāja Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks. Viņš uzsvēra 

to, ka neatkarība, demokrātija, 
valoda ir mūsu valsts pamata 
vērtības. Par tām vairs nav 
jādiskutē un visi spēki  jāvelta 
tautsaimniecības attīstībai.  

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Sargājot valstiskumu

Attēlā: Pirms parādes Vienības laukumā ziedus pie pieminekļa nolika Igaunijas vēstnieks Latvijā Mati Varman (no kreisās), 
Aizsardzības ministrs Artis Pabriks, Mācību vadības pavēlniecības štāba priekšnieks pulkvežleitnants Viesturs Bubucis un Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Aicinām pieteikties Cēsu 
novada iedzīvotājus par 
brīvprātīgajiem Cēsu pilsētas 
svētkos, kas norisināsies 27. 
jūlijā.

Brīvprātīgajiem būs iespē-
ja palīdzēt cēsnieku un 
pilsētas viesu informēšanā par 
svētku pasākumiem, aptaujāt 
pasākuma apmeklētājus par to, 
ko viņi vēlas redzēt un dzirdēt 
nākamajos pilsētas svētkos, 
kā arī veikt citus uzticētos 
pienākumus dažādās pasākumu 
norises vietās. Tā būs iespēja 
brīvprātīgajiem praktizēt 
saskarsmes prasmes un iemaņas 
un iegūt pieredzi praktiskā 
darbā publiskos pasākumos.

Brīvprātīgo pieteikumus 
jāsūta uz e-pastu – annija.
bernava@cesis.lv (piesakoties 
jānorāda brīvprātīgā kandidāta 
vārds, uzvārds, vecums un 
kontaktinformācija). Pie-
teikšanās līdz 2013. gada  5. 
jūlijam.

Cēsu pilsētas svētkos 27. 
jūlijā no plkst. 12:00 notiks 
koncerti uz vairākām skatuvēm 
visā pilsētā – etnomūzikas 
festivāls „Sviests” Pils dārzā 
ar programmu „Rīga skan, 
Cēsis atskan” uzstāsies 
Austrumlatvijas pūtēju 
orķestri Pils parka estrādē, 
Rožu laukumā atradīsies 
Brīvā cēsnieku skatuve, bet 
Līvu laukumā jau tradicionālā 
Fonokluba skatuve. Pasākumā 
būs arī svētku tirdziņš Torņa 
ielā, zaļumballe Pils parka 
estrādē, Ritma Oāze Maija 
parkā un citas aktivitātes gan 
lieliem, gan maziem.

Aicinām 
brīvprātīgos 
pilsētas 
svētkos

Īstenojot projektus „Ūdens-
saimniecības attīstība Vaives 
pagasta Krīvu ciemā” un 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Vaives pagasta Rīdzenes 
ciemā” jūnija mēnesī aktīvi 
uzsākušies būvdarbi objektos 
Vaives pagasta Krīvu un 
Rīdzenes ciemos. 

Rīdzenes notekūdens at-
tīrīšanas iekārtās projektēšanas 
un būvdarbus veic SIA „Drafts 

VD”, bet Krīvu notekūdens 
attīrīšanas iekārtas būvē SIA 
„Lakalme”. Paredzēts, ka pēc 
jauno notekūdens attīrīšanas 
iekārtu izbūves tiks nodrošināta 
ar komunālajiem notekūdeņiem 
vidē novadītā piesārņojuma 
apjoma samazināšana.

Abos ciemos paredzēta 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu rekonstrukcija, lai 
iedzīvotājiem nodrošinātu 
kvalitatīvu ūdensapgādes 
pakalpojumu. Būvdarbus pēc 
SIA „Belss” izstrādātā projekta 
veic Pilnsabiedrība „BŪVE 
TRĪS”. Krīvu ciemā plānots 

pievienot jaunus patērētājus 
kanalizācijas sistēmai, tādejādi 
tiks paplašināta kanalizācijas 
sistēma, izbūvēta notekūdeņu 
pārsūknēšanas stacija, būtiski 
samazinot vides piesārņojumu. 

Lai centralizēti piegādātā 
dzeramā ūdens pakalpojums 
tiktu nodrošināts bez 
pārtraukumiem un augstā 
kvalitātē, projekta ietvaros 
paredzēts sakārtot abu ciemu 
ūdensgūtnes, izveidojot 
jaunus urbumus abos ciemos, 
papildus veicot arī Rīdzenes 
ūdenstorņa rekonstrukciju. Par 
ūdensgūtņu rekonstrukcijas 

darbiem rūpēsies SIA”Vides 
konsultāciju birojs”.

Visus būvdarbus plānots 
veikt jūnija, jūlija un augusta 
mēnešos, līdz ar to ciematu 
iedzīvotājiem šovasar jārēķinās 
ar daļējām neērtībām gan 
ūdensapgādes jomā, gan 
pārvietojoties pa  ciematu ielām 
un piebraucot pie īpašumiem.

Projektus „Ūdens-
saimniecības attīstība Vaives 
pagasta Krīvu ciemā” un 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Vaives pagasta Rīdzenes 
ciemā” līdzfinansē Eiropas 

Savienība. Finansējuma 
saņēmējs šī projekta ietvaros ir 
Cēsu novada pašvaldība.

Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības 
projektu un vides speciāliste 

Vaivē modernizē 
ūdenssaimniecību 

Turpinājums 8. lpp
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PAŠVALDĪBĀ

Cēsu novada pašvaldība 
2011.gadā no Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) 
pārņēma Cēsu Profesionālo 
vidusskolu, nodrošinot skolas 
turpmāku pastāvēšanu Cēsīs, 
Vidzemes reģiona ekonomikai 
svarīgu izglītības programmu 
saglabāšanu. 

 Vairāk nekā divus 
gadus, strādājot ar Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
attīstības jautājumiem, Cēsu 
novada pašvaldības  mērķis ir 
nodrošināt Vidzemes reģiona 
ekonomikai būtisku izglītības 
programmu saglabāšanu, un 
skolas turpmāku pastāvēšanu 
Cēsīs, kur tai ir senas 
tradīcijas.

2011. gadā  Cēsu novada 
dome lēma, ka pārņems 
no Izglītības un zinātnes 
ministrijas Cēsu Profesionālo 
vidusskolu, jo to plānoja 
reorganizēt, pievienojot 
Priekuļu lauksaimniecības 
tehnikumam. Tas nozīmētu 
kokapstrādes, namdaru, 
elektriķu un metālapstrādes 
izglītības programmu 
konkurētspējas krišanos.

Jau 2010.gadā Cēsu 
novada pašvaldība aktīvi 
iesaistījās Cēsu Profesionālās 
vidusskolas attīstības plānu 
izstrādē, kā galveno izvirzot 
kvalitatīva mācību procesa 
nodrošināšanu sākot no 2015. 
mācību gada. Izvērtējot Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
materiāltehnisko bāzi un 
mācību procesus, kā galvenās 
problēmas tika noteiktas 
novecojusi materiāltehniskā  
bāze  un mācību procesa 

sadrumstalotība, skolai 
atrodoties trīs dažādās ēkās. 
Tādēļ tika izstrādāti vairāki 
varianti skolas turpmākai 
attīstībai, no kuriem Cēsu 
novada dome atbalstīja Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
kompleksa izveidi Valmieras 
ielā 19, Cēsīs. Stratēģija paredz 
nodrošināt vienotu mācību 
procesu, izmantojot esošo 
mācību korpusu Valmieras 
ielā 19 skolas administrācijai 
un vispārējiem mācību 
priekšmetiem, bet praktisko 
mācību procesam paredzēts 
būvēt jaunu mūsdienām 
atbilstošu praktisko apmācību 
korpusu, kas nodrošinās 
modernu ražošanas procesu. 
Mācību ēkā tiek nodrošināta 
arī sporta zāle un blakus skolai 
atrodas pilsētas stadions āra 
sporta nodarbībām. Skolas 
dienesta viesnīca tiks veidota 
pašvaldības dzīvojamajā 
mājā Saules ielā, kur ir veikta 
ēkas siltināšana un ir uzsākts 
izstrādāt tehnisko projektu 
iekštelpu rekonstrukcijai. Šādu 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
attīstības stratēģiju atbalsta 
Izglītības un zinātnes ministrija, 
piešķirot skolas attīstībai 
Eiropas reģionālās attīstības 
fonda finansējumu. Atbalstu 
Cēsu profesionālās vidusskolas 
attīstības stratēģijai ir sniegusi 
arī Latvijas Kokapstrādes 
uzņēmēju un eksportētāju 
asociācija. 

Pret Cēsu Profesionālās 
vidusskolas iespējamu 
pārcelšanu uz citu teritoriju, 
nekā tas paredzēts šobrīd, ir 
šādi faktori:

1. Gadījumā, ja tiek 
lemts par skolas pārcelšanu 
uz citu vietu, nevis šobrīd 
skolas stratēģijā paredzēto 
Valmieras ielu 19, Cēsīs, 
Cēsu Profesionālā vidusskola 
nesaņem 2,3 miljonus, ko 

Izglītības un zinātnes ministrija 
ir piešķīrusi skolas attīstībai.

 Lai finansējumu Cēsu 
Profesionālā vidusskola 
saņemtu, ir jāizpilda 
nosacījumi – līdz 2013.gada 
30.oktobrim Izglītības un 
zinātnes ministrijā jāiesniedz 
skolas attīstībai nepieciešamo 
būvniecības darbu tehniskais 
projekts un būvniecības 
iepirkuma rezultāti. Process, 
kas saistīts ar IZM noteiktajiem 
nosacījumiem finansējuma 
saņemšanai, aizņem apmēram 
1,5 gadus. Šobrīd ir izstrādāts 
skolas kompleksa attīstības 
tehniskais projekts, kas paredz 
mācību ražošanas korpusa 
jaunbūvi un daļas esošās 
mācību ēkas rekonstrukciju (ar 
skolas stratēģiju un tehniskā 
projekta dokumentāciju 
interesenti var iepazīties 
Cēsu novada pašvaldībā). 
Šajā nedēļā ir izsludināts 
iepirkums būvniecībai un 
tuvāko nedēļu laikā tiks 
izsludināts iepirkums iekārtām 
un rokas instrumentiem, kas 
nepieciešami materiāltehniskās 
bāzes modernizācijai. Līdz ar to 
plānots, ka oktobrī Cēsu novada 
pašvaldība būs sagatavojusi visu 
nepieciešamo dokumentāciju, 
lai iesniegtu skolas kompleksa 
attīstības projektu Izglītības un 
zinātnes ministrijā finansējuma 
saņemšanai.

Ņemot vērā Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
nosacījumus finansējuma 
saņemšanai (tehniskais 
projekts un veikts būvniecības 
iepirkums) un Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
apguves periodu līdz 2015.
gadam, ir skaidrs, ka 
nerealizējot skolas attīstības 
projektu Valmieras ielā 
19, Cēsīs, skolas attīstībai 
piešķirtais finansējums tiks 
zaudēts. Jauns finansējums 

profesionālās izglītības 
iestādēm varētu būt tikai 
sākot ar 2015.gadu, bet netiks 
atbalstītas tās profesionālās 
izglītības programmas, kurām 
bija iespēja saņemts atbalstu 
periodā līdz 2014.gadam. 
Ja nākamajā gadā netiks 
uzsākta skolas modernizācija, 
tās konkurētspēja ar citām 
izglītības iestādēm arvien 
samazināsies un turpmākā 
pastāvēšana būs apdraudēta. 

2. Būtiski ieguldījumi 
skolas attīstībai nepieciešami 
neatkarīgi no tās turpmākās 
atrašanās vietas

Cēsu Profesionālā vidus-
skola šobrīd piedāvā izglītības 
programmas, kuras nav 
pieejamas nevienā no tuvāk 
esošajām profesionālās 
izglītības iestādēm. Skaidri 
apzinoties un zinot Priekuļu 
un Jāņmuižas Valsts tehnikuma 
piedāvātās izglītības pro-
grammas, ēku piepildījumu 
un to tehnisko stāvokli, ir 
skaidri saprotams, ka pārceļot 
Cēsu profesionālās izglītības 
mācību procesu uz kādu 
citu teritoriju, piemēram, 
Jāņmuižu, jebkurā gadījumā, 
mūsdienām atbilstoša skolas 
mācību procesa nodrošināšanai 
būs nepieciešami būtiski 
ieguldījumi. Līdz ar to, 
nav būtiskas atšķirības 
nepieciešamajā finansējumā 
atkarībā no tā, vai Cēsu 
Profesionālā vidusskola atrodas 
Cēsīs, Priekuļos vai Jāņmuižā. 

3. Cēsu Profesionālajai 
vidusskolai ir būtiska nozīme 
Cēsu novada attīstībā

Cēsu Profesionālās vidus-
skolas nozīme Cēsu novadā un 
īpaši Cēsu pilsētā ir gan sociāla, 
gan ekonomiska. Jebkurā vietā, 
kur atrodas izglītības iestāde, 
tā ienes dzīvīgumu un ieņem 
noteiktu lomu kopējā teritorijas 

sabiedriskajā dzīvē.  Skolai ir 
būtiska loma  inženiertehniskās 
izglītības procesā Cēsīs 
un Vidzemē. Cēsu novada 
pašvaldība ir ieguldījusi daudz 
darba, lai atbalstītu Rīgas 
Tehniskās universitātes filiāles 
(turpmāk tekstā RTU) atvēršanu 
un darbību Cēsīs. Turpmākajos 
gados, modernizējot Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
mācību procesu, plānots 
attīstīt sadarbību starp skolu 
un RTU, veidojot modernu, 
uz inovācijām vērstu 
kokapstrādes un enerģētikas 
kompetenču centru. Šāda veida 
centra attīstība ir iespējama 
Cēsu profesionālajai skolai  
atrodoties Cēsīs.

Papildus arī skolas 
konkurētspēja, atrodoties Cēsīs, 
ir daudz augstāka – audzēkņiem 
vienkāršāk sasniedzama ar 
publisko transportu, plašākas 
ārpusskolas aktivitāšu iespējas, 
interešu izglītības iespējas, 
plašāks pakalpojumu klāsts, 
u.c.

Papildus Cēsu novada 
pašvaldība ir saņēmusi Latvijas 
Kokapstrādes uzņēmēju 
un eksportētāju asociācijas 
vēstuli, kurā tiek norādīts, ka 
pārceļot Cēsu Profesionālo 
vidusskolu uz citu vietu, tiks 
zaudēta iespēja saņemt skolai 
piešķirto ERAF finansējumu 
un bez tā skolas attīstība un pat 
pastāvēšana ir apdraudēta un 
uzskata, ka skolai ir jāatrodas 
Cēsīs.

Ņemot vērā augstāk minēto, 
process par Cēsu Profesionālās 
vidusskolas attīstību Valmieras 
ielā 19, Cēsīs, tiek turpināts un 
tiek plānots oktobrī iesniegt 
skolas attīstības projekta 
pieteikumu Izglītības un 
zinātnes ministrijā. 

Dita Trapenciere 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja

Profesionālās vidusskolas modernizācijas 
projektu jāīsteno Cēsīs

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
sadarbībā ar Nodarbinātības 
valsts aģentūru laika periodā 
no 2013.gada 1.jūnija līdz 
2013.gada 31.maijam realizēja 
Eiropas Sociālā fonda projektu 
„Invalīdu habilitācijas – dienas 
centrs”, identifikācijas Nr. 
1 D P / 1 . 4 . 1 . 2 . 4 . / 1 0 / A P I A /
NVA/094.

Projekta ietvaros tika 

atvērts Invalīdu habilitācijas 
– dienas centrs, kurā sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus 
saņēma personas ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 
vecumā no 18 līdz 35 gadiem, 
kā arī skolnieki ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, 
kuru vecāki strādā. Centrs 
nodrošināja sociālā darbinieka, 
sociālā rehabilitētāja, 
aprūpētāja, fizioterapeita, 
psihologa un mūzikas terapeita 
pakalpojumus.

2013.gada 30.maijā 
Centrā notika improvizēts 
izlaidums, kura ietvaros Centra 
klienti sniedza muzikālu 
priekšnesumu, ziedus saņēma 
klātesošie Centra klientu 
tuvinieki un projektā iesaistītie 

Sociālā dienesta darbinieki.

Noslēdzoties projektam, 
Sociālais dienests ar Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu ir 
radis iespēju nodrošināt Centra 
pakalpojumus jauniešiem, 
kuri Centrā jūtas kā otrajās 
mājās. Šo pakalpojumu kā lielu 
atbalstu ģimenei ir novērtējuši 
arī visu 9 centra klientu vecāki, 
jo vecāki var turpināt strādāt 
un atrast laiku sev, bet Centra 
jauniešiem ir iespēja darboties 
profesionāļu uzraudzībā un 
būt pilntiesīgiem sabiedrības 
locekļiem.

Projekta ietvaros 24 
personām ar funkcionāliem 
traucējumiem tika nodrošinātas 
starpprofesionāļu (sociālās, 
izglītības, nodarbinātības un 

Laine Zālīte 
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” 
Atbalsta  nodaļas  
pilngadīgām  personām  
vadītāja

veselības aprūpes speciālistu) 
komandas konsultācijas un 
22 personas saņēma atbalsta 
grupas pakalpojums.

Projekta „Invalīdu ha-
bilitācijas – dienas centrs”, 
projekta identifikācijas Nr. 
1 D P / 1 . 4 . 1 . 2 . 4 . / 1 0 / A P I A /
NVA/094, kopējās izmaksas 

ir Ls 72921,48, t.sk., Eiropas 
Sociālā fonda finansējums Ls 
72921,48.

Atzinīgi vērtē invalīdu habilitācijas - dienas centru
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AKTUĀLI

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Cēsu novada domes jaunā 
sasukuma pirmā sēde notika 
piektdien, 14.jūnijā. Tās ievadā 
novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājs Aivars Ābols 
informēja, kuri deputāti ir 
ievēlēti Cēsu novada domē. No 
partijas “Vienotība” saraksta 
- Jānis Rozenbergs, Mārtiņš 
Malcenieks, Inese Suija-
Markova, Imants Timermanis, 
Erlends Geruļskis, Tālis 
Jaunzemis un Lelde Krastiņa, 
no “Latvijas Zaļās partijas”- 
Aleksandrs Bimbirulis, Artis 
Rasmanis, Inese Lāce, Jānis 
Goba, Māris Sestulis. Nacionālo 
apvienību “Visu Latvijai!”-
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 
pārstāvēs Guntis Grosbergs, 
Vidzemes partiju - Andris 
Melbārdis, Latvijas Zemnieku 
savienību - Māris Niklass.

Domes priekšsēdētāja 
vēlēšanās  tika izvirzīti divi 
kandidāti -  J. Rozenbergs 
un  A . Bimbirulis.  Ar desmit 
balsīm par un piecām pret 
par Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju tika ievēlēts 

J.Rozenbergs. Par balsoja 
visi „Vienotības”  deputāti, 
kā arī Nacionālās apvienības, 
Vidzemes  partijas un Zemnieku 
savienības deputāti. Pret balsoja 
„Zaļās partijas” deputāti. 

Arī turpmākājos balsojumos 
vadošās koalīcijas un opozīcijas 
deputātu balsojumi bija pretēji. 

Jauno domes priekšsēdētāju 
sveica  pieredzē  bagātākais  Cēsu 
pilsētas domes priekšsēdētājs 
Jānis Beikmanis. Viņš atzina, 
ka vēl tad, kad  J.  Rozenbergs 
bija  Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
audzēknis, bija pamanāms, ka 
šis puisis var kļūt par nākamo 
pašvaldības vadītāju.

   Arī domes priekšsēdētāja 
vietnieka vēlēšanās tika 
izvirzīti divi kandidāti. 
A.  Bimbirulis ieteica J.  Gobu, 
uzsverot viņa sekmīgo pieredzi 
administratīvajā darbā un to, 
ka J. Goba ir Vaives pagasta 
iedzīvotājs. Sabvukārt M. 
Niklass ieteica M. Malcenieku.  
Ar desmit balsīm “par” un 
piecām “pret” par domes 

priekšsēdētāja vietnieku tika 
ievēlēts M. Malcenieks.  Tika 
arī pieņemts lēmums, ka domes 
priekšsēdētāja vietnieks strādās 
nepilnu darba laiku - 12 stundas 
nedēļā. 

Deputāti pateicās iepriek-
šējam domes priekšsēdētājam 
Gintam Šķenderam. Viņš savā 
uzrunā ar smaidu teica – „ Es 
tagad no kalpa esmu kļuvis par 
kungu, bet jums, cienījamie 
kalpi, novēlu nekad neaizmirst, 
ka jūsu darba devēji un kungi ir 
Cēsu novada iedzīvotāji!”. 

Vēl pirmajā domes sēdē 
deputāti vienojās par domes 
komiteju sastāvu un, sēdei 
beidzoties, devās nolikt ziedus 
pie pieminekļa Vienības 
laukumā.

Jaunā sasaukuma pirmā sēde

Attēlā: Jaunā sasaukuma deputāti (pirmajā rindā no kreisās) - Inese Lāce, Inese Suija-Markova, 
Jānis Rozenbergs, Lelde Krastiņa, (otrajā rindā) - Mārtiņš Malcenieks, Erlends Geruļskis, Tālis 
Jaunzemis, Māris Niklass, Artis Rasmanis, Māris Sestulis, (trešajā rindā) - Imants Timermanis, 
Aleksandrs Bimbirulis, Andris Melnbārdis, Guntis Grosbergs, Jānis Goba.

Attēlā: Pirms domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām abi 
amata kandidāti Jānis Goba un Mārtiņš Malcenieks omulīgi 
tērzēja.

 Laikā no 19. jūnija līdz 22. 
jūnijam Cēsīs viesojās kultūras 
darbinieku un pedagogu 
delegācija no Gatčinas, Cēsu 
sadraudzības pilsētas Krievijā. 

Galvenais delegācijas 
mērķis bija tikties ar  Cēsu 
novada kultūras speciālistiem, 
uzņēmējiem, pedagogiem, 
muzeju un bibliotēkas 
darbiniekiem, lai dalītos 
pieredzē un labajos piemēros. 
Gatčinieši viesojās Cēsu 1. un 
2. pamatskolā, Cēsu Bērnu un 
jauniešu centrā, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā, Cēsu Vēstures un 

mākslas muzejā un citur. Kā 
atzina delegācijas dalībnieki, 
mērķis tika sasniegts un iegūta 
ļoti vērtīga pieredze, iepazīta 
latviešu ikdiena un tradīcijas, 
darbs izglītības un kultūras 
jomās. Iespaidi ir tikai pozitīvi, 
jo Cēsis ir īpaša pilsēta ar savu 
unikalitāti – vecpilsētu un pili. 

Gatčinas pašvaldības muzeja 
direktors Rašids Gancevs 
stāsta: “Mēs daudz runājām ar 
kolēģiem, kas darbojas skolās, 
mākslas skolās, muzejos, 
notika ļoti lietderīga pieredzes 
apmaiņa. Mums Gatčinas rajonā 
ir daudz jaundibinātu muzeju, 
tāpēc labo piemēru iepazīšana 
ārzemēs ir īpaši vērtīga. Izrādās, 
mums ir ļoti daudz kopīga, 
piemēram, uzskaites sistēmas, 
kas tiek izmantotas muzejos. 
Es ar lielāko prieku apmeklēju 

Kristīne Guļa 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību prak-
tikante

Viesiem Cēsīs 
pozitīvi iespaidi

Attīstot ilgtermiņa 
ieguldījumu politiku vietējās 
kopienas labklājībā, alus 
darītava „Cēsu alus” šogad 
uzstāda Cēsīs jaunu, modernu 
skeitparku, tādejādi dāvājot 
jauniešiem kvalitatīvu brīvā 
laika pavadīšanas iespēju.

Ceturtdien, 13. jūnijā 
Cēsīs, Lenču ielā 4C uzsākta 
jauna skeitparka būvniecība. 
Skeitparka izgatavotājs 
un uzstādītājs ir Latvijas 
kompānija Mindwork Ramps, 
savukārt skeitparka  īpašnieks 
ir AS „Cēsu alus”, kas 
nodod skeitparku lietošanā 
Cēsu pilsētas un novada 
jauniešiem. Jaunā skeitparka 
apsaimniekotājs būs Cēsu 
novada pašvaldība, kas 
turpmākos 10 gadus rūpēsies 
par parka tehnisko stāvokli, 
tīrību un drošību tā teritorijā.

Jūlija sākumā Dynamit 
skeitparkā notiks parka 
atklāšanas pasākums, kur katrs 
interesents un skrituļošanas 
sporta entuziasts varēs 
iesaistīties, izmēģināt jaunās 
parka konstrukcijas un parādīt 
savas prasmes.

„Cēsu alus” vadītāja Eva 
Sietiņsone – Zatlere: „Jauns, 
moderns un ergonomiski 
iekārtots skeitparks ir mūsu 
dāvana Cēsu jauniešiem. 
Mums ir prieks, ka ideja par 
šādu ieguldījumu pilsētas 
labiekārtošanā radās sadarbībā 
ar Cēsu novada domi un 
Cēsu jauniešiem. Skeitparks 
Cēsīs ir bijusi ļoti populāra 
un iecienīta jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas vieta, 
tādēļ esam nolēmuši izveidot 
jaunu, modernu skeitparku, 
kur vairāku gadu garumā 
varēs sportot un atpūsties gan 
skrituļotāji, gan tie, kuri brauc 
ar BMX velosipēdiem un 
skrituļdēļiem.”

Kopējās investīcijas šajā 
projektā sastāda 15 tūkstošus 
latu. 

Top jaunais 
skeitparks

Agita Baltbārde 
AS „Cēsu alus” Sabiedrisko 
attiecību vadītāja

iestādes un skatījos, kā darbs 
notiek pie jums ar ierobežotām 
telpām, finansēm un citiem 
resursiem, redzēju, kā cilvēki 
cenšas, mums noteikti ir, ko 
pamācīties.“

Delegāti atklāja, ka var just, 
cik Latvijā augstu vērtē savu 
stūrīti, kur dzīvot. Cilvēku 
attieksmi pret vietu var redzēt 
kārtībā un tīrībā, kas valda 
visapkārt. Viesi novēlēja, lai 
valdība vairāk uzmanības 
veltītu kultūrai un vēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai, jo 
Cēsu novadā ir, ko glabāt, un tas 
ir jānovērtē un ar to jālepojas.  

No  4.jūnija  Latvijas Sarkanā 
Krusta Cēsu nodaļa sadarbībā 
ar Cēsu novada pašvaldības 
aģentūru „Sociālais dienests” 
atsāks ES finansēto pārtikas 
paku izdali visiem trūcīgajiem 
un maznodrošinātajiem Cēsu 
novada iedzīvotājiem.

Pārtikas pakas saņemšanas 
vietas Cēsu novadā :

   1.  Bērzaines ielā 16/18, 
Cēsīs (Naktspatversmes 
telpās):

 - Pirmdienās no plkst. 11.00 
līdz 13.00

- Ceturtdienās no plkst. 
11.00 līdz 13.00. 

Pārtikas pakas izsniegs 
Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu 
nodaļas darbinieki.

   2. Bērzaines ielā 18 (2.stāvā) 

6. vai 7. kabinetā, vai Vaives 
pagasta pārvaldē ”Kaķukrogs” 
- apmeklētāju  pieņemšanas 
laikos. Pārtikas pakas izsniegs 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
darbinieki.

Lai saņemtu pārtikas pakas, 
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai 
personai  jāuzrāda Sociālā 
dienesta izsniegta izziņa par 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes ( personas) statusa 
piešķiršanu.

Izdales periods noteikts 
no 2013.gada maija (septiņu 
mēnešu garumā). Pārtikas 
pakas netiks izsniegtas par 
periodu līdz 2013.gada maijam 
un iedzīvotāji pakas nevarēs 
saņemt ātrāk (piemēram, 
pārtikas pakas neizsniegs jūlijā 
par augustu).

Atsākusies pārtikas paku 
izsniegšana
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Pirmajā Cēsu novada domes 
sēdē par domes priekšsēdētāju 
pirmo reizi tika ievēlēts Jānis 
Rozenbergs. Gados jaunajam 
priekšsēdētājam ir liela 
pieredze pašvaldības darbā. 
Iepriekšējā sasaukuma laikā 
viņš bija domes priekšsēdētāja 
vietnieks, vēl pirms tam 
izpilddirektors, ir vadījis 
arī pašvaldības Attīstības 
plānošanas nodaļu. 

Saki, vai esi gatavs pierādīt 
savu varēšanu laikā, kad 
pilsētai nepieciešama jauna 
dzīvības deva – aktīvāka 
uzņēmējdarbība, sabiedriskā 
dzīve, lielo kultūras projektu 
palaišana? 

  - Vispirms gribu pateikties 
vēlētājiem par dāvāto uzticību. 
„Cēsu Vienotības” saraksts 
novada domes vēlēšanās 
guva lielāko vēlētāju atbalstu, 
septiņas deputātu vietas. Tā 
ir pamatīga uzticības ķīla. 
Ir enerģija strādāt un liela 
apņemšanās paveikt to, kas 
vēlētājam solīts. 

Un noteikti vēlos pateikties 
savam priekšgājējam Gintam 
Šķenderam. Divpadmit gadus 
kopā strādājot, esmu daudz 
no viņa mācījies. Pašvaldības 
vadītāja darba intensitātes un 
rezultātu latiņu G. Šķenders ir 
uzcēlis augstu, taču sportiskā 
azarta man netrūkst un centīšos 
celt šo latiņu vēl augstāk. 
Turklāt katram ir arī savs 
redzējums un sava komanda. 
Tas ļaus iespēt vēl jaunas 
lietas.

   Vēlēšanu matemātikas ziņā 
– šīs ir jau ceturtās pašvaldības 
vēlēšanas manās darba gaitās, 
taču pirmās, kad startēju kā 
saraksta līderis.   

Jauna pieredze, šķiet, ir 
arī tā, ka novada domē šajā 
sasaukumā ir izteikta pozīcija 
un opozīcija...

Līdzīga situācija bija 
2001.gadā. Tad G.Šķenders 
pirmo reizi kļuva par domes 

priekšsēdētāju. Viņam bija tikai 
vienas balss pārsvars. Tomēr 
drīz pēc vēlēšanām viņam 
veiksmīgi izdevās apvienot 
politiķus kopīgam darbam. 
Domāju, ka arī šajā sasaukumā 
mēs netērēsim laiku un spēkus 
politiskām cīņām, bet kopīgi 
strādāsim novada attīstībai. 

Pēc vēlēšanām mums bija 
sarunas ar visu domē ievēlēto 
sarakstu pārstāvjiem. Sarunas 
noslēdzās ar to rezultātu, ko 
vēlētāji tagad redz – koalīciju 
veidojam ar Nacionālās 
apvienības, Zemnieku sa-
vienības un Vidzemes partijas 
deputātiem.

Ja „Zaļo” deputāti veidos 
konstruktīvu opozīciju, domes 
darbam tas nāks tikai par 
labu. Pieņemtie lēmumi būs 
rūpīgāk izstrādāti un izdebatēti. 
Konstruktīva  opozīcija pa-
tiesībā var kļūt par labu 
sadarbības platformu. Mana 
nostāja ir tāda, ka saprātīgos 
priekšlikumos ir jāieklausās, 
nevis jānoraida tikai tādēļ, 
ka tie izskan no opozīcijas 
puses. Partiju priekšvēlēšanu 
programmās būtisku pretrunu 
nebija, un partija saņēma 
arī būtisku vēlētāju atbalstu. 
Tas nozīmē, ka vēlēšanu 
kaislībām rimstot, iespējama 
laba sadarbība un lietišķa 
saimniecisko jautājumu 

risināšana. 

Kas ir tas svarīgāko darbu 
kopsavilkums, kas jāpaveic šī 
sasaukuma laikā? 

Tie ir trīs galvenie bloki, 
kas apzīmēti arī novada 
attīstības programmā. Pirmais 
- uzņēmējdarbības attīstība 
un jaunas darba vietas. Otrais 

– pilsētvides attīstības projekti. 
Trešais uzdevums ir atgūt 
Cēsīm nedaudz pieklusušo 
kultūras un sporta citadeles 
skanējumu.

Svarīgākais ir uzņē-
mējdarbības bloks ar jau 
esošām iestrādēm investīciju 
piesaistē. Tur ir gan radošo 
projektu „Brigādes”, gan 
uzņēmēju forumi, gan vēl 
citas aktivitātes. Šajā ziņā 
realitāte ir tāda, ka pašvaldības 
vadībai, ja nepieciešams, 
jādarbojas gandrīz bezkaunīgi 
– jāveido personiski kontakti, 
jāspēj konkurēt ar citiem 
Latvijas reģioniem, lai tikai 
panāktu, ka jaunās investīcijas 
nonāk tieši šeit. Mums tas 
nozīmētu jaunus uzņēmumus, 
attiecīgi jaunas darba vietas 
un budžeta ieņēmumus, 
kurus var izmantot attīstībai, 
atbalstam, nozīmīgiem 
infrastruktūras projektiem. 
Protams, sava loma dažkārt 
ir arī veiksmei un nejaušībai. 
Tā automašīnu automātisko 

ātrumkārbu remonta rūpnīcas 
„Recro” direktors savulaik 
bija apstaigājis vairākas 
Rīgas apkaimes pašvaldības. 
Tomēr atbalstu tur neguva. 
Kad dzirdējām viņa ideju 
Cēsu domē, sapratām, ka tā ir 
iespēja. Atbalstījām, piešķirot 
pašvaldības zemi. Tagad 
uzņēmums ar 42 darba vietām 
ir pie mums. Var spriest, vai 
tas ir daudz vai maz, tomēr 
pretējā gadījumā 42 ģimenes 
negūtu tos ienākumus, ko var 
gūt šodien. 

Kā šajā attīstības 
redzējumā iekļaujas lielie 
kultūras projekti? 

Strikti runājot, tie nav tikai 
kultūras projekti. Piemēram, 
profesionālās vidusskolas jaunā 
korpusa būvniecība un skolēnu 
viesnīcu projekts. Tomēr Cēsu 
novads ir labi zināms ar savas 
arodizglītības tradīcijām. 
Taču, sarūkot iedzīvotāju 
skaitam, mums jāspēj piesaistīt 
audzēkņi arī no tālākām vietām, 
jānodrošina attiecīgas telpas un 
materiāltehniskā bāze. 

No infrastruktūras pro-
jektiem tuvākais ir Gaujas 
ielas rekonstrukcija. Savukārt, 
runājot par kultūras projektiem 
– patiesi, šī sasaukuma laikā 
jānotiek Centrālās bibliotēkas 
ēkas rekonstrukcijai, kā arī 
apmeklētājiem durvis vaļā vērs 
Vidzemes koncertzāle. 

Vidzemes koncertzāle 
būs mājas visiem mūsu 
kolektīviem, kā arī centrs 
kultūras dzīvei gan Cēsīs, 
gan Vidzemē kopumā. Pat pie 
vispieticīgākajām aplēsēm 
redzams, ka projektam ir liels 
potenciāls aktivizēt interesi par 
Cēsīm. Viesi, kas brauks uz 
koncertiem, atstās naudu Cēsīs. 
Turklāt telpas un jau zināmās 
ieceres ļauj cerēt uz nopietnu 
reģionālu pasākumu rīkošanu. 
Es uz to skatos kā uz projektu 
ar potenciālu, kas cels arī Cēsu 
vērtību investoru acīs. 

Bet lielo projektu dēļ 
mazāk vērības varētu tikt 
citiem darbiem?

Gluži otrādi – šobrīd 
būtiski kvalitatīvi sagatavoties 

jaunajam Eiropas Savienības 
finansējuma plānošanas 
periodam. Tautas gudrība 
– ragavas gatavo vasarā, ratus 
ziemā, te ir ļoti vietā. Jo laicīgāk 
sāksim, jo kvalitatīvāki tie būs, 
un tādējādi labākas izredzes 
piesaistīt līdzekļus. Kā zināms, 
jaunais plānošanas periods 
tapis grūtā brīdī, kad krīze ir arī 
Eiropas Savienībā un izdevumi 
tiek pārskatīti; tādēļ arī projektu 
konkurence būs augsta.

Tāpēc, jo vairāk cilvēku 
iesaistās, jo labāks  rezultāts. 
Viens piemērs – pirms 
vēlēšanām tikos ar izglītības 
darbiniekiem. Runājām 
par stadionu un tā attīstību. 
Atbildēju uz jautājumiem 
par rekonstrukciju, stāstīju 
par iecerēm. Un šajā sarunā 
viena bērnudārza audzinātāja 
ierosināja labu domu – 
stadionā nepieciešama arī vieta 
aktivitātēm mazajiem. Kamēr 
tētis spēlē futbolu vai tenisu, 
dēls vai meita varēs darboties 
pieskatītā un mazuļiem drošā 
vidē. Šis piemērs rāda, cik 
būtiski iesaistīt iedzīvotājus vēl 
agrā projektu izstrādes fāzē. No 
šādām pilsoniskām iniciatīvām 
ieguvēji būs visi. 

Bet ir arī tas, ko varētu 
saukt par lielajiem mazajiem 
darbiem. Autobusu pieturas, 
afišu stendi, ietves un vēl citas 
it kā ikdienišķas lietas. Varētu 
teikt – kas tur liels?! Tādēļ vien 
no visas Latvijas aizgūtnēm 
šurpu nebrauks, tomēr pilsētas 
iedzīvotājiem tas būtiski un 
pilsētas sejai – tikpat. Un šie 
darbi neprasa lielus līdzekļus.

Jaunu elpu gaida arī 
pašvaldības un daudzdzīvokļu 
namu  sadarbības projekti. 
Namu siltināšana tiek 
līdzfinansēta, un tas būtu 
būtisks solis mazināt siltuma 
rēķinus Cēsīs.  Pašvaldība 
var daudz vairāk palīdzēt 
arī namu un iekšpagalmu 
labiekārtošanai. Un arī tas 
nav tikai izskats. Šie projekti 
gan lielā mērā būs atkarīgi no 
pašu iedzīvotāju iniciatīvas, 
tomēr tie ir svarīgi. Rezultāts 
ir ne vien patīkamāka, bet arī 
drošāka vide dzīvei. 

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Centīšos celt latiņu augstāk…

Attēlā: Jānis Rozenbergs mirkli pēc ievēlēšanas par Cēsu 
novada domes priekšsēdētāju.

Eiropas Savienības Pamat-
tiesību un Eiropas Savienības 
pilsonības programmas ietvaros 
Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar biedrību 
„Sabiedriskās politikas centrs 
PROVIDUS” ir iesaistījusies 
kā projektu partneris projektā 
„Meklējot labāko Eiropas 
praksi jauniešiem noziedzības 
novēršanai”.

Cēsīs projekta tiešie 

realizētāji būs Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” Ģimeņu 
atbalsta nodaļa, kuras viens 
no ikdienas darbiem ir darbs 
ar ģimenēm, kurās aug 
nepilngadīgi bērni.

Projekta mērķis ir atrast, 
identificēt un ieviest Eiropas 
valstu labākās prakses darbam 
ar riska grupu bērniem un 
bērniem riska situācijās, lai, 
veicinot bērnu labklājību un 
sociālo iekļaušanu, mazinātu 
noziedzības un atstumtības 
riskus bērniem, radītu drošāku 
vidi bērnu veiksmīgai attīstībai 

Eiropā kopumā.

Projekta laikā Cēsīs tiks 
organizētas aktivitātes saturīga 
brīvā laika pavadīšanai, kā 
arī aktivitātes bērniem un 
vecākiem sevis izzināšanai. 

Projekts ilgst no 2013.
gada marta līdz 2015. 
gada 6.janvārim. Projekta 
„Meklējot labāko Eiropas 
praksi jauniešiem noziedzības 
novēršanai” kopējās iz-
maksas ir EUR 63 270.93, 
80% no šiem līdzekļiem 
finansē Eiropas Savienība. 
Cēsu novada pašvaldības 

līdzfinansējums – EUR 15 
817.73. Informējam, ka Cēsu 
novada pašvaldība  projektu 
realizē kopā ar 8 partneriem 
-  Starptautiskā Juvenālās 
justīcijas observatoriju, Beļģijā, 
Starptautisko bērnu attīstības 
iniciatīvu (Nīderlande), 
Edinburgas Universitāti 
(Skotija), Bērnu atbalsta centrs 
(Lietuva), Igaunijas Tieslietu 
ministriju, Valsts Bērnu tiesību 
aizsardzības inspekciju, 
Madonas novada pašvaldību un 
Saldus novada pašvaldību.

Vita Pleševnika   
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” Projektu vadītāja 
- attīstības speciāliste

Projekts nepilngadīgo noziedzības mazināšanai Par latvāņiem
Sākoties  siltajam laikam, 

dabā viss zaļo un zied, bet ne 
par visiem augiem mēs varam 
priecāties. Pāris nedēļu laikā 
lekni sazēlis arī mūspuses 
niknākais iebrucējs – Sosnovska 
latvānis.

Cēsu novada pašvaldība 
aicina zemju īpašniekus, 
kuru teritorijas invadētas 
ar latvāni, veikt latvāņu 
izplatības ierobežošanas 
pasākumus, nepieļaujot  
latvāņu   izziedēšanu, sēklu 
nogatavošanos un to tālāku 
izplatību.

Turpinājums 5. lpp
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2013.gada sākumā tika 
izstrādāts Latvāņu  izplatības 
ierobežošanas plāns  Cēsu 
novadā 2013.- 2019.gadam. 

Diemžēl arī šogad valsts 
finansiāla atbalsta latvāņu 
apkarošanai nebūs. 

Vaives  pagasta pārvaldē var 
saņemt informāciju par latvāņu 
ierobežošanas efektīvākajām 
metodēm un iespējamajiem 
pakalpojumu sniedzējiem. 
Lūdzam informēt pašvaldību 
par īpašumiem, kuros 
ilgstoši netiek veikti latvāņu 
ierobežošanas pasākumi.

Pašvaldības policija 
laikā no jūnija beigām līdz  
septembrim veiks ar latvāni 
invadēto teritoriju apsekošanu. 
Atbilstoši pašlaik spēkā 
esošajai likumdošanai, ja 
uz 50 m2 invadētās platības  

konstatēts vairāk kā viens 
ziedošs pieaudzis latvāņa 
augs, tiks uzskatīts, ka latvāņu 
ierobežošanas pasākumi nav 
veikti!  Šādā gadījumā  piemēros 
administratīvo sodu saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 51.2 
pantu – invazīvo augu sugu 
izplatības ierobežošanas 
pasākumu neveikšana - izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām 
no septiņdesmit līdz divsimt 
piecdesmit latiem, bet 
juridiskajām personām -  no 
divsimt līdz tūkstotim latu. Par 
tādiem pašiem pārkāpumiem, 
ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas, uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no divsimt 
piecdesmit līdz piecsimt latiem, 
bet juridiskajām personām  -  no 
četrsimt līdz diviem tūkstošiem 
latu. 

Par latvāņiem
Turpinājums no 4. lpp

Jūnija sākumā Cēsu 
Mūzikas skolas pūtēju orķestris 
ieskandināja  Vidzemes  mūzikas 
un kultūras  centra lielās 
skatītāju zāles spāru svētkus. 
Tos atklājot, tolaik vēl Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders pateicās visiem, 
kas iesaistīti koncertzāles 
projekta īstenošanā. Celtnieki ir 
apņēmušies būvdarbus pabeigt 
šogad, tāpēc jādomā, kā jaunā 
ēka tiks apdzīvota.

 Celtniecības kompānijas 
„UPB” vadītājs Uldis Pīlēns 
apstiprināja, ka apņemšanās 
pabeigt būvdarbus šogad 

ir spēkā un pastāstīja, ka 
koncertzālei Vācijā jau ir 
iegādāts jauns „Steinway” 
flīģelis. Koncertzāles atklāšanā 
būs skatāma arī Latvijas 

mākslinieku gleznu izstāde no 
U. Pīlēna kolekcijas.

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūras direktore Solvita 
Zvidriņa  pavēstīja, ka Vidzemes 
mūzikas un kultūras centrs ir 
viens no projektiem, kuriem 
tiek veltīta liela uzmanība un 
priecājās, ka Cēsis domā gan 
par infrakstuktūru, gan par to, 
kā cilvēkiem šeit labāk dzīvot, 
attīstot garīgumu.

Koncertzāles arhitekts Juris 
Poga aicināja cēsniekus aktīvi 
domāt par Mūzikas un kultūras 
centra nosaukumu. Šopavasar 
Rēzeknē atklātajai koncertzālei 
dots nosaukums „Gors”. 
Liepājā būs „Lielais dzintars”, 
bet Cēsīs koncertzāle vēl ir bez 

vārda.

Līdz ar spāru svētkiem 
simboliski ir pabeigti 
apjomīgākie koncertzāles 

būvniecības darbi. Pēc jumta 
montāžas pabeigšanas varēs 
uzsākt iekšdarbus  arī skatītāju 
zāles korpusā.

Vidzemes Mūzikas un 
kultūras centra uzbūvēšanai, 
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 
līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Spāru svētki
Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Attēlā: Vidzemes koncertzāles būvniecības projekta vadītājs Gints Šķenders veiksmīgi izpirka 
kroni no celtniekiem.

Piektdien, 14.jūnijā, Cēsīs 
pie piemiņas akmens dzelzceļa 
malā notika piemiņas brīdis 
1941.gada represiju upuriem.  
Mācītājs Didzis Kreicbergs, 
uzrunājot klātesošos, aicināja 
uz pārdomām par cerību, 
kas palīdz izturēt dzīves 
visgrūtākajos un tumšākajos 
brīžos. To, cik svarīgi ir 
dalīties atmiņās par izsūtījumā 
piedzīvoto, atgādināja Politiski 

represēto apvienības Cēsu 
nodaļas vadītāja Dace Jurciņa 
un Andris Eglītis. Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs apliecināja, 
ka iecere par  apjomīgāka 
piemiņas ansambļa veidošanu 
dzelceļa malā nav aizmirsta 
un turpinās priekšdarbi, lai to 
varētu īstenot. 

 Piemiņas pasākuma 
dalībniekiem dziedāja Amatas 
novada vīru koris “Cēsis” 
diriģentes Marikas Slotinas 
– Brantes vadībā.

Skumju brīdis 

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Attēlā: 1941. gada 14. jūnija represiju piemiņas pasākuma 
dalībniekus uzrunāja mācītājs Didzis Kreicbergs.

Laba iespēja studentiem

Šogad RTU Cēsu filiālē 
25 pilna laika studentiem 
būs iespēja mācīties valsts 
budžeta vietās. Šis jauninājums 
vidzemniekiem nodrošinās 
iespēju saņemt laba līmeņa 
augstāko tehnisko izglītību 
savā novadā, turklāt par valsts 
līdzekļiem. Lai pretendētu 
uz valsts budžeta vietām, 
no 1. jūlija jāpiesakās mājas 
lapā www.latvija.lv, savukārt 
pieteikšanās un dokumentu 
iesniegšana klātienē - RTU 
Cēsu filiālē (Cēsīs, Raunas ielā 
4) notiks no 8. līdz 15. jūlijam. 

Šobrīd Cēsīs ir iespēja studēt 
piecās studiju programmās: 
„Enerģētika un elektrotehnika”, 
„ E l e k t r o t e h n o l o ģ i j u 
datorvadība”, „Vides zi-
nātne”, „Nekustamo īpa-

šumu pārvaldība” un „Uzņē-
mējdarbība un vadīšana”. 

Labākajiem 25 preten-
dentiem būs iespēja studēt bez 
maksas, taču iestāde nodrošina 
arī maksas apmācību, kas tiks 
piedāvāta pārējiem mācīties 
gribētājiem. 

10 budžeta vietas pie-
šķirtas „Enerģētikas un 
elektrotehnikas” bakalaura 
akadēmisko studiju pro-
grammai, 5 - programmai „Vides 
zinātnes” un „Uzņēmējdarbība 
un vadīšana” bakalaura 
akadēmiskajai programmai. 
Tāpat 5 valsts finansētas 
budžeta vietas būs profesionālā 
bakalaura programmā 
„ E l e k t r o t e h n o l o ģ i j u 
datorvadība”. Studijas 
profesionālā bakalaura pro-
grammā „Nekustamā īpašuma 
pārvaldība” pagaidām iespē-
jamas vien par maksu.

Piedāvātās studiju pro-

Alvis Sokolovs 
RTU Cēsu filiāles vadītājs

grammas nodrošina tādu pat 
izglītības līmeni, kā RTU 
Rīgas fakultātēs, taču tepat 
Vidzemē - tuvāk mājām un 
potenciālajām darbavietām, kur 
nodrošinām arī prakses vietas. 
Priecājamies, ka šo gadu laikā 
esam izveidojuši labu sadarbību 
ar Vidzemes uzņēmējiem.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” aicina 
darbā Sociālos darbiniekus/-ces un sociālos rehabilitētājus/-as

J ū s u 
pienākumi 
būs: 

- veikt 
psihosociālo 
darbu ar 
ģimenēm ar 
bērniem;

- izvērtēt ģimenes sociālās 
problēmas un cēloņus, 

izstrādājot sociālā darba plānu, 
u.c.

Aicinām atsaukties 
kandidātus/-es, kuriem/-ām 
ir:

- atbilstoša augstākā 
sociālā darbinieka vai sociālā 
rehabilitētāja izglītība; 

- darba pieredze sociālā 
darba jomā.

Jūsu CV un profesionālo 
un izglītības aprakstu lūdzam 
iesniegt līdz 08.07.2013. 
plkst. 12.00, Cēsu novada p/a 
„Sociālais dienests” Bērzaines 
ielā 18, 8. kabinetā, vai sūtīt uz 
e-pastu: Ivita.Pukite@dome.
cesis.lv. Papildus jautājumiem 
lūdzam zvanīt Ivitai Puķītei pa 
tālruni 29432459.
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Tāpat kā pagājušajā gadā, 
arī šogad tiek rīkots konkurss 
„Par skaistāko Cēsu novada 
dārzu un sakoptāko teritoriju”. 
Konkursa mērķis ir apzināt Cēsu 
novada skaistākos  dārzus un 
sakoptākos īpašumus, veicināt 
iedzīvotāju iesaistīšanos 
skaistākas pilsētas un lauku 
vides veidošanā, motivēt 
piedalīties novada sakopšanā.

Konkursa dalībnieks var 
būt jebkurš Cēsu pilsētas un 

Vaives pagasta īpašums un 
tā īpašnieks, kurš izveidojis 
skaistu dārzu, daudzdzīvokļu 
mājas pagalmu, uzņēmuma vai 
iestādes teritoriju.

Pieteikumus konkursam 
var iesniegt līdz 1. augustam, 
bet pavasaris ir laiks, kad 
vislabāk var baudīt „ziedēšanas 
trakumu”, tādēļ jau tagad 
gaidīsim pieteikumus. Tos 
var iesniegt fiziskas un 
juridiskas personas, norādot 
objekta adresi, īpašnieku, 
kontakttālruni, kā arī pieteicēja 
vārdu, uzvārdu/nosaukumu, 
kontakttālruni.

Pieteikumi jāiesniedz 
rakstiski, telefoniski vai 
elektroniski,

- Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju  apkalpošanas 
centrā Bērzaines ielā 5, tel. 
64161800, fakss 64161801, e-
pasts: iac@dome.cesis.lv ,

- Cēsu novada pašvaldības 
Komunālajā nodaļā, Raunas 
ielā 4, tel. 64127538, e- pasts: 
dace.laiva@dome.cesis.lv

Ar konkursa nolikumu 
var iepazīties www.cesis.lv, 
sadaļā „Publiskie dokumenti” 
– „nolikumi”.

Turpinās skaistāko dārzu vērtēšana
Dace Laiva  
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Mākslas festivāls “Cēsis 
2013” šogad notiks no 28. 
jūnija līdz 20. jūlijam - 
mēnesi ātrāk nekā citkārt. 
Tas tādēļ, ka šogad noslēdzas 
starptautiskais sadarbības 
projekts “Eksperiments un 
izcilība”, kuru Cēsu pils Ģilde 
īsteno ar Eiropas Savienības 
programmas “Kultūra 2007-
2013” līdzfinansējumu un 
šoreiz birokrātiskie termiņi ir 
noteicošais faktors festivāla 
norises datumu maiņai.

Šogad festivāls piedāvās 
vairāk  kā 30  notikumus  
vizuālās mākslas, mūzikas, 
kino, teātra un pat gastronomijas 
jomās.

Vizuālās mākslas jomā 
festivāls piedāvās trīs izstādes. 
Cēsu Alus brūzī un pilsētvidē 
būs aplūkojama starptautiska 
laikmetīgās mākslas izstāde 
“Vasaras lasījumi”, kuras 
kurators ir Ķestutis Kuizins 
(Lietuva) un kurā būs izstādīti 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, 

Meksikas, Moldovas, Liel-
britānijas, Šveices, Argentīnas, 
Slovēnijas un Čehijas 
mākslinieku darbi. Izstāde 
tiek veidota kā pētījums 
par laikmetīgās mākslas 
mijiedarbību ar literatūru, teātri 
un kino.

Bijušajā Cēsu tipogrāfijā, 
kuras teritoriju mākslai 
festivāls izmantos pirmo reizi, 
būs novērtējama pirmā lielā 
Karlīnas Vītoliņas (1982) 
personālizstāde “Portreti”, kuru 
veidos apmēram 70 melnbaltās 
lielformāta fotogrāfijas. 
Karlīnai Vītoliņai šī brīža 
Latvijas foto ainā ir vēl nosacīts 
jaunpienācējas statuss. Lai 
arī viņas uzņemtie attēli bieži 
publicēti vietējos stila žurnālos, 
pirmā personālizstāde vienmēr 
satur intrigu, kuru tik patīkami 
izzināt. Izstādes kuratore ir 
Daiga Rudzāte.

Cēsu Izstāžu namā būs 
Visvalža Ziediņa (1942-
2007) darbu izstāde. Izstāde 
“Bezdibenis. Visvaldis Zie-
diņš” skatītājus iepazīstinās 
ar iepriekš vēl neeksponētiem 
mākslinieka darbiem – īpašu 
uzmanību vēršot uz darbiem 
uz papīra un dabas materiālu 
studijām. Jāuzsver, ka Ziediņa 
mākslinieciskā mantojuma 
apjoms sasniedz 3000 vienību, 

pamatoti  viņu  ierindojot 
latviešu mākslinieku – 
nonkonformistu avangardā. 
Izstādes kuratore ir Ieva 
Kulakova.

Visas festivāla izstādes būs 
atvērtas apmeklētājiem līdz 31. 
jūlijam.

Teātra programmas pamatu 
veidos trīs jaunā, provokatīvā, 
veiksmīgu starptautisku  
karjeru uzsākušā Latvijas 
režisora Vladislava Nastavševa 
iestudējumi - Latvijas 
Nacionālā teātra izrāde 
“Vecene”, Valmieras teātra 
izrādes “Jūlijas jaunkundze” 
un “Makbets”, kas pirmizrādi 
piedzīvoja pavisam nesen.

Festivāla mūzikas pro-
grammas daudzpusību šogad 
raksturo tās dalībnieku vārdi 
- Radio koris, Sigvards Kļava, 
Roberts Rubīns, Ksenija 
Sidorova, Sinfonietta Rīga, 
Raimonds Pauls, Kaspars 
Zemītis, Daumants Kalniņš, 
Ilona Bagele, profesionālais 
pūtēju orķestris “Rīga”, Mārtiņš 
Ozoliņš, Andris Poga, Latvijas 
Nacionālais simfoniskais 
orķestris, Reinis Zariņš, 
Vidzemes kamerorķestris, 
Andris Veismanis, Sandis 
Šteinbergs u.c. Festivāla īpašais 
viesis - Luvēnlanēvas studentu 
simfoniskais orķestris!

Savukārt kinomīļiem tiks 
piedāvāta Valentīnas Freimanes 
Britu kino klasikas izlase ar 13 
filmām.

Intriģējoša solās būt 
Gundegas Skudriņas iecerētā 
divu stundu ilgā gastronomiskā 
performance “Nepieradinātās 
vakariņas”, kas top sadarbībā 
ar scenogrāfu Rūdolfu Baltiņu 
un šefpavāru Lauri Aleksejevu. 
Tas būšot pētniecisks un 
pārsteigumiem bagāts ceļojums 
garšu pasaulē un izbaudāms ar 
visām piecām maņām - dzirdi, 
redzi, tausti, garšu un smaržu.

Festivāla noslēgumā 
20. jūlijā Cēsu brīvdabas 
estrādē būs skatāms Liepājas 
teātra iestudētais mūzikls “Pūt, 
vējiņi!”, kas saņēmis neviltoti 
pozitīvas atsauksmes gan no 
kritiķiem, gan skatītājiem.  
“Pūt, vējiņi!” tika izvirzīts 
piecām nominācijām Latvijas 
Teātru gada balvai 2011./2012. 
gada sezonā, kā arī ieguva 
TV raidījuma „100g kultūras” 
balvu Kilograms kultūras 2011 
kategorijā „Teātris”.

“Pateicoties pastāvīgajiem 
atbalstītājiem – SEB bankai, 
“Latvijas Mobilais Telefons” 
un SIA “Alfor”, kā arī 
Eiropas fonda “Kultūra 2007 
– 2013”, valsts un pašvaldības 
līdzfinansējumam, varam 

piedāvāt demokrātiskas biļešu 
cenas uz augstvērtīgiem 
notikumiem vienā no 
skaistākajām Latvijas 
pilsētām,” uzsver festivāla 
direktors Juris Žagars.

Festivāls šogad turpinās 
attīstīt izglītojošo sadaļu, 
piedāvājot īpašas programmas 
dažādām vecuma grupām 
– radošās bērnistabas bērniem 
vecumā no 3-12 gadiem, 
programmu jauniešiem, kas 
paredz iespēju nopērkot 
vienotu biļeti par 3-5 Ls 
apmeklēt gan izstādes, gan 
koncertu, gan teātra izrādi. 
Šogad festivāls pirmo reizi 
piedāvās „ekskursijas mākslas 
teritorijā”- iespēju gida vadībā 
apskatīt vizuālās mākslas 
ekspozīciju.

Uzklausot vairākkārtējus 
Festivāla pastāvīgo ap-
meklētāju ierosinājumus, 
šogad tiks piedāvāti divi 
dažādi abonementi uz festivāla 
notikumiem. Abonementa 
iegāde nozīmē īpaši pievilcīgas 
cenas tiem, kas apmeklē 
vairākus Festivāla notikumus.

Par šiem un citiem Festivāla 
notikumiem detalizētāk 
informēsim preses konferencē, 
kuru izziņosim tuvākajās 
dienās.

Mākslas festivāls “Cēsis 2013”

No 21. jūnija izsludina 
publisko apspriešanu par 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas modernizēšanu 
vecpilsētā.

Cēsu novada pašvaldība 
un SIA ZAAO (ZAAO) no 
21. jūnija līdz 12. jūlijam 
izsludina būvniecības 
publisko apspriešanu par 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas modernizēšanu  
Cēsu vecpilsētā. Līdzšinējo 
kārtību, kad atkritumu 
savākšanas mašīna konkrētās 
dienās un laikos piebrauca 
pie mājām savākt atkritumu 

maisus, iecerēts aizstāt ar 
sešiem pazemes konteineru 
laukumiem. Katrā paredzēti 
konteineri atsevišķi sadzīves 
un šķirotajiem atkritumiem. 

Jaunās atkritumu savākšanas 
sistēmas projekts paredz, ka 
konteineru laukumi varētu 
tikt izveidoti K.Kalēja ielā 
6, Vaļņu ielā 29/31 vai 
Vaļņu ielā 33, Rīgas ielā 7, 
Lenču ielā 7, L.Skolas ielā 
6, Šaurā ielā pie Katrīnas 
ielas. Sadzīves atkritumu  
konteinerus   paredzēts tukšot 
divas reizes nedēļā, bet šķiroto 
atkritumu konteinerus – pēc  

nepieciešamības atkarībā no 
piepildījuma. 

Ar publiskās apspriešanas 
materiāliem varēs iepazīties 
Cēsu novada pašvaldībā, 1. 
stāvā, Bērzaines ielā 5, ZAAO 
Cēsu birojā Kr.Valdemāra ielā 
13 un zemes gabalā Šaurā ielā 
(pie Lielās Katrīnas ielas), kā 
arī Cēsu novada pašvaldības 
mājas lapā www.cesis.lv sadaļā 
Pašvaldība - Sabiedriskā 
līdzdalība. 

Atsauksmes par publisko 
apspriešanu iesniedzamas Cēsu 
novada pašvaldībā, Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā 

Iedzīvotāju apkalpošanas centrā 
ar norādi ”Par būvniecības 
publisko apspriešanu par 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas modernizēšanu 
Cēsu vecpilsētā”, izsakot 
savu viedokli Cēsu novada 
pašvaldības mājas lapā www.
cesis.lv un nosūtot savu 
viedokli elektroniski publiskās 
apspriešanas atbildīgajam 
sekretāram Cēsu novada 
pašvaldības arhitektam Jānim 
Zlaugotnim: e- pasts: janis.
z l a u g o t n i s @ d o m e . c e s i s .
lv, telefons informācijai: 
64123642, 29249517. 

Publiskais prezentācijas 
pasākums notiks 2.jūlijā 
plkst.16 Cēsu novada 
pašvaldības 1.stāva sēžu zālē 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs. 

Būvniecības ieceres pub-
liskās apspriešanas laiks ir 
noteikts no 2013. gada 21. 
jūnija līdz 2013. gada 12. 
jūlijam plkst. 16.00. 

Publiskās apspriešanas 
gala ziņojums tiks paziņots un 
lēmums par būvniecības ieceri 
tiks pieņemts Cēsu novada 
domes sēdē 18.07.2013.

Publiskā apspriešana par  
atkritumu apsaimniekošanu vecpilsētā
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PASĀKUMI

Pasākumi
06.07 plkst. 21.30
Mūziķa Mikus Frišfelda 
koncerts
Kultūras terase „Zaļa Zāle” 
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā

06.07 plkst. 23.00
Rikardions
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

08. – 14.07.
Gleznotāju plenērs 
“MANTOJUMS”   
Pils iela 7

Atvērto durvju dienas 
mākslinieku darbnīcā
11. jūlijs 16.00 -19.00
12. jūlijs 12.00-15.00

13.07. plkst. 17:00 
Operas solistu labdarības 
koncerts Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 
restaurācijas atbalstam
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

13.07. plkst.20.00
Imantdienas
Cēsu Pils parka estrāde

13.07 plkst. 20.00
Tradicionalās dziedāšanas 
grupas „Saucējas” koncerts
Kultūras terase „Zaļa Zāle” 
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā

13.07 plkst. 23.00
Grupa „VIA”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

14.07. plkst. 19:00
Plenēra izstādes atklāšana
Viesnīca KOLONNA, Vienības 
laukums 1

20.07 plkst. 23.00
A.Tomiņš
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

23.07. plkst. 17.00
Ziemeļvācijas jauniešu koris
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
27.07. plkst. 18.00 
Cēsu zvanu ansambļa koncerts 
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

27.07.  plkst. 23.00
Grupa „Vēja Runa”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

28.07. plkst. 13:00
Dziesminieka Haralda Sīmaņa 
koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

28.07. plkst.18.00
Aktrises Olgas Dreģes jubilejas 
koncerts
Pils parka estrāde

28.07. plkst. 20:00
Pianista Carlos Cipa (Vācija) 
koncerts
Kultūras terase „Zaļa Zāle”, 
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā

Cēsu Pilsētas svētki
 27. jūnijs
Plkst. 11:00 – 17:00
Cēsnieku skatuve
Rožu laukums

Plkst. 12:00 – 18:00 
Etno-eko festivāls „Sviests”
Pils dārzs

Plkst. 12:00 – 15:00 
Iecavas bērnu un jauniešu 
grupa Tarkšķi”;
Post-folka grupa Miglas Asni
Etno-ambienta grupa „Vētras 
Saites”

Plkst. 15:30 – 18:00 	
Pērkonvīri
Post-folka grupa SULA

Plkst. 11:00 – 15:00 
Cēsu iekšpagalma muzikālā 
kafejnīca - dzīvā mūzika, 
atspirdzinoši dzērieni, saldumi. 
Rīgas iela 45.nama pagalms 

Plkst. 15:00 – 03:00
Fonokluba skatuve
Līvu laukums

Plkst. 9:00 – 18:00 
Cēsu pilsētas svētku tirdziņš
Torņa iela

Plkst. 12:00 – 18:00
Ritma Oāze
Maija parks

Plkst. 11:30 – 17:00 
Lattelecom Bērnu skatuve
Bērnu atrakcijas no „Lec un 
Minies”
Pils laukums 

Plkst. 11:00 – 24:00
Cēsu vecpilsētā
Vecpilsētas namu stāsti

Plkst. 10:00 – 18:00 
Suņu izstāde
Pionieru laukums

Plkst. 11:00
Pārbūvēto motociklu skate
Pils ielas zaļā zona

Plkst. 14:00 – 15:00 
A/S Cēsu Alus balvas „Gada 
Cēsnieks” pasniegšana un Cēsu 
nov.pašvaldības balvas „Tīrāka 
ietve” pasniegšana, Vidzemes 
kamerorķestra koncerts
Izstāžu nama zāle

Plkst. 15:00 – 15:40 
Kamermūzikas programma 
„Krievu romanču burvība”
Cēsu Jaunās pils Velvju zāle 

Plkst. 18:00 – 18:40
Kamermūzikas programma 
„Krievu romanču burvība”
Cēsu Jaunās pils Velvju zāle

Plkst. 19:00 – 20:00 
Gadsimtu kamermūzika, 
Vidzemes kamerorķestris 
Cēsu Jaunā pils

Plkst. 18.00 
Cēsu zvanu ansambļa koncerts 
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

Plkst. 17:00 
Pūtēju orķestru festivāls „Rīgā 
skan, Cēsīs atskan”
Cēsu Pils parka estrāde 

Plkst. 21:00 
OTAVA YO no St.Pēterburgas
Cēsu Pils parka estrāde

Plkst. 22:00 
Nakts balle pūtēju orķestru un 
šlāgera mūzikas noskaņās
Cēsu Pils parka estrāde

Izstādes
Līdz 27.10
Liecinieki. Latvijas piļu un 
kungu māju interjeri
19. –  20. gadsimta sākumā
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs
 28. 06. – 31.07
Cēsu Mākslas festivāla izstāde
Izstāžu nams

Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā
Literatūras izstādes

03.06.-31.07.
Iepazīsti Cēsis! Izstāde veltīta 
apskates objektiem un atpūtas 
iespējām Cēsīs
Novadpētniecības literatūras 
lasītava

03.06.-31.07. 
Reiz dzīvoja … 
Pasakas pirmsskolas vecuma 
bērniem
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements

03.06.-30.08.
Piedzīvojumi vasaras brīvlaikā 
Daiļliteratūra vidējā skolas 
vecuma bērniem
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements 

03.06.-30.08 
Vasara aicina. Ceļveži ar 
interesantiem ceļojumu 
maršrutiem pa Igauniju, Latviju 
un Lietuvu
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava 
10.- 25.06.	
Saulgriežu īpašā enerģija. 
Preses materiālu izstāde par 
Līgo svētku tradīcijām
Vispārīgā lasītava 
01.-31.07.
22. jūlijā rakstniekam, 
publicistam Visvaldim Lāmam 
– 90 (1923-1992). Literatūras 
izstāde veltīta rakstnieka dzīvei 
un daiļradei
Abonements

1.07.-28.08 
Foto izstāde “Krievija bērna 

Pasākumi Cēsīs jūlijā
acīm” 
 2. stāva vestibilā

01.-31.07.
Aktīva atpūta vasarā. 
Literatūras izstāde par aktīvu 
dzīvesveidu
Abonements
01.-31.07.
Lietuvas prezidentūra ES. 
Preses materiālu izstāde par 
Lietuvas prezidentūru Eiropas 
Savienības Padomē, tās 
prioritātēm
Vispārīgā lasītava

01.-31.07.
Agija Staka. Cikla „Kas zīmē 
mūsu grāmatiņās” izstāde
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

01.07.-20.12.
Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija. Izstāde iepazīstina 
ar ekspertiem lasīšanai un 
vērtēšanai piedāvātajām 
grāmatām
Bērnu literatūras nodaļas 
Abonements

01.-30.08.
10.augustā rakstniecei, 
literatūrzinātniecei Ingrīdai 
Sokolovai – 90 (1923-2012)
Abonements

01.- 30.08.
Gatavojam krājumus ziemai
Literatūras izstāde par produktu 
gatavošanu ziemai
 Abonements

01.-30.08.
Nūjo vesels! Preses materiālu 
izstāde par pareizu nūjošanas 
metodiku
Vispārīgā lasītava

01.-30.08. 
Rakstniekam, skolotājam 
Matīsam Kaudzītem – 165
Novadpētniecības literatūras 
lasītava

1.-30.08.
Ligita Linmeiere. Cikla „Kas 
zīmē mūsu grāmatiņās” izstāde
Bērnu literatūras nodaļas 
Lasītava

22.,23.08.
Jauno grāmatu izstāde	
Abonements

Sports
2.07. plkst. 17.00-22.00 
Pludmales volejbola turnīrs
Smilšu laukumi Pūces 2a

4.07. plkst. 10.00-18.00
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
posms pludmales volejbolā 
Smilšu laukumi Pūces 2a

9.07. plkst.  17.00-22.00 
Pludmales volejbola turnīrs
Smilšu laukumi Pūces 2a

16.07. plkst. 10.00-18.00
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
posms pludmales volejbolā
Smilšu laukumi Pūces 2a

23.07. plkst. 17.00-22.00
Pludmales volejbola 
Pūces 2a

28.07.
Cēsu Velomaratons

30.07. plkst. 17.00-22.00
Pludmales volejbola turnīrs
Pūces 2a

Tiek izsludināta būvniecības 
publiskā apspriešana no 
03.07.2013. līdz 31.07.2013.

Būvniecības ierosinātājs: 
VAS „Latvijas Valsts ceļi”, reģ.
nr. 40003344207, Gogoļa iela 3, 
Rīga, LV-1050, tālr.67028166.

Projekts: „Autoceļa A2 Rīga 
– Sigulda – Igaunijas robeža 
(Veclaicene) km 88.10 – 95.20 
rekonstrukcija” (posmā no 
Rīdzenes līdz Bērzkrogam).

Izpildītājs: „Polyroad” 
SIA, reģ.nr. 40003591932, 
Jaudas iela 2a, Ogre, LV-
5001, tālr.65067460, e-pasts: 
polyroad@polyroad.lv, www.
polyroad.lv.

Būvniecības ieceres in-
formatīvie materiāli pieejami 
apskatei Cēsu novada 
pašvaldības Vaives pagasta 
pārvaldē („Kaķukrogs”, Vaives 
pag., Cēsu nov.) un interneta 
mājas lapā www.cesis.lv/
lv/pasvaldibas/sabiedribas-

lidzdaliba un Priekuļu novada 
pašvaldības Veselavas pagasta 
pārvaldē („Viesturi”, Veselava, 
Veselavas pag., Priekuļu nov.) 
un interneta mājas lapā www.
priekuli.lv no 03.07.2013. līdz 
31.07.2013.

Būvniecības ieceres 
prezentācijas pasākums 
interesentiem notiks Vaives 
tautas namā, „Kaķukrogs”, 
Vaives pag., Cēsu nov. 
10.07.2013. plkst.18:00.

Atsauksmes par  būvniecības 
ieceri (rakstiski un/vai mutiski) 
iesniedzamas: Cēsu novada 
mājas lapas www.cesis.lv 
sadaļas „Sabiedrības līdzdalība” 
komentāros ,Vaives pagasta 
pārvaldē („Kaķukrogs”, Vaives 
pag., Cēsu nov.) un Veselavas 
pagasta pārvaldē („Viesturi”, 
Veselava, Veselavas pag., 
Priekuļu nov.) vai pa tālr. 
65067460.

Ceļa Rīdzene - Bērzkrogs 

būvniecības publiskā apspriešana



Priecīgie čivinātāji 
LAUMA LĀCE @laumalace7 
Šovakar secināju, ka, manuprāt, 
visskaistākā vieta Cēsu pilsētā 
ir Rožu laukums. #Cesis

Daniela @Fell_the_90s 
Maza masa pabijusi Cesis ar 
klasi. Klausoties ko vina stasta, 

ari gribas paviesoties Cesu 
puse.

Māra Prindule @ciaps 
Jaunajā Cēsu koncertzālē skan 
pilsētas nu jau laikam bijušā 
mēra balss un pūtēju orķestris. 
Sajūta, ka pilsēta ir dzīva!

ammarita @ammarita 
Kaut Latvijā būtu vairāk tādu 
vietu, kā Svētavota dabas parks 
Cēsīs

Toms Kokins @TKokins 
Cēsīs manīti cilvēki ar koferiem 
nākam no, nevis uz autoostas 
pusi. Un tie nav tūristi. Neliels 
populācijas pieaugums.

Dusmīgie čivinātāji
Edžus Miķelsons @
EdzusMikelsons 
Kopš Cēsīs motorolleristi 
sākuši vākties bandās, ārā 
atrasties neomulīgi. Kad 
viņiem parādīsies ādas vestes ar 
bārkstīm, pārcelšos uz Aglonu

Aija @Serzante 
Ļoti ceru, ka saspraustie mietiņi 
pie Cēsu jaunā bērnu dārza 
iezīmē jauno gājēju celiņu. 
Apnicis lauzt ratus pa pļavu.

Zane @zaaaaane 
Es ienīstu Cēsu autoostu.
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Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs  Jānis 
Rozenbergs atgādināja, ka Cēsu 
kaujas daudziem cēsniekiem  
nav tikai nozīmīgs vēsturisks 
notikums, bet arī personisks 
pārdzīvojums, jo šajās kaujās 
piedalījās viņu tēvi un vectēvi. 
Piemiņas pasākumā piedalījās  
Igaunijas vēstnieks Latvijā 
Mati Varman, ārvalstu militārie 
atašeji un patruļkuģa “Cēsis” 
komanda.

  Parādes skatītājiem bija 
iespēja  redzēt divas  defilē 
programmas, kuras izpildīja 
Nacionālo Bruņoto spēku 
pūtēju orķestris un NBS Štāba 
bataljona karavīri. Skatītāji 
viņu sniegumu novērtēja ar  
aplausiem. Piemiņas pasākums 
Vienības laukumā noslēdzās ar 
militāro vienību parādi.

Turpinājums no 1.lpp.

Sargājot valstiskumu

Attēlā:  Lielu skatītāju atsaucību guva NBS pūtēju orķestra defilē programma.

No 13. - 16. jūnijam Vācijas 
pilsētā Herfordā notika 33. 
Starptautiskās Jaunās Hanzas 
savienības dienas, kurās dalību 
ņēma arī delegācija no Cēsīm. 

Pasākumam bija vairākas 
aktivitāšu sadaļas – Biznesa 
konference, mākslas telpa 
HANSEartWorks”, kura šogad 
bija veltīta grafiti, un jauniešu 
programma „youthHansa”. 
Centrālais un vislielākais 
aktivitāšu  un pasākumu 
kopums, kā jau katru gadu, bija 
izstāde „Hanzas pilsētu tirgus”, 
kuras mērķis ir iepazīstināt 
svētku apmeklētājus ar 
mūsdienu Hanzas savienības 
pilsētām, dzīvi un kultūras 
tradīcijām tajās ar mērķi 
veicināt Hanzas pilsētu 
sadarbību uzņēmējdarbības, 
kultūras un tūrisma jomās. Šajā 

izstādē ar atsevišķu stendu bija 
pārstāvēts arī Cēsu novads.

Cēsis sevi prezentēja kā 
pilsētu kultūras, mākslas un 
vēstures baudīšanai, aktīvai 
atpūtai dabā, kā arī vietu 
amatniecības un kulinārijas 
tradīciju iepazīšanai. Cēsu 
delegācijas sastāvā bija Cēsu 
tūrisma informācijas centra 
darbinieki  un   uzņēmēji. 
Aušanas darbnīcas „Vēverīšas” 
vadītāja Dagnija Kupče 
apmeklētājiem rādīja latviskas 
tekstīlijas un latviešu tautas 
tērpa elementus un stellēs 
demonstrēja, kā top tautiskās 
jostas. Savukārt, SIA 
„Ekomako” vadītāja Linda 
Sīlīte interesentus iepazīstināja 
ar Cēsu apkārtnē tapušām 
nūdelēm. Tās gatavotas pēc 
senas vācu receptes, kuru 
uzņēmēja ir mantojusi no 
savas vecmāmiņas. Vācijas 
iedzīvotāji tika iepazīstināti 
arī ar darbnīcā „Dorotejas 
rokdarbi” tapušajām rotām un 
cimdiem. 

Lielu vāciešu un Hanzas 
savienības vadības biroja 
atzinību izpelnījās Latvijas 
Hanzas pilsētu kopīgi veidotais 
recepšu buklets vācu valodā. 
Tajā no katras pilsētas iekļauta 
viena recepte, kura ne tikai 
prezentē konkrēto pilsētu, bet 
kuru var arī viegli pagatavot 
ikviena mājsaimniece. 
Cēsu īpašo recepti Cēsu alū 
marinētajām cūkas ribiņām 
izstrādāja kafejnīcas „Cafe 
2Locals” komanda.

 Hanzas pilsētu savienība 
atjaunota 1980.gadā un kopumā 
tajā ir 181 pilsēta no 16 valstīm.  
Tās galvenais uzdevums ir 
saglabāt dzīvu senās Hanzas 
garu, veicināt kultūras un 
ekonomisko sadarbību starp 
Hanzas pilsētu kopienām un celt 
iedzīvotāju piederības sajūtu 
savai pilsētai. Latvijā  Hanzas 
savienības biedres ir  Cēsis, 
Koknese, Kuldīga, Limbaži, 
Rīga, Straupe, Valmiera un 
Ventspils. 

Andra Magone 
Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centra vadītāja

Cēsis Hanzas dienās Herfordā

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
informē, ka AS „Latvenergo” 
organizētā sociālā atbalsta 
kampaņa, kuras ietvaros 
vairākas iedzīvotāju grupas 
varēja saņemt elektrības 
norēķinu dāvanu kartes, Cēsu 
novadā ir noslēgusies. Otrā 
posma ietvaros ir izdalītas 250 
elektrības norēķinu kartes. 

Elektrības 
norēķinu 
kartes akcija 
Cēsu novadā 
noslēgusies
Vita Pleševnika   
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” Projektu vadītāja 
- attīstības speciāliste

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
informē, ka no 2.maija  ir 
mainīta  Sabiedriskās pirts 
pakalpojuma maksa:

• Nestrādājošiem pen-
sionāriem (uzrādot pensionāra 
apliecību), trūcīgajiem un 
maznodrošinātajiem iedzī-
votājiem (uzrādot izziņu, 
kas apliecina trūcīgās vai 
maznodrošinātās ģimenes 
statusu), invalīdiem (uzrādot 
invalīda apliecību) un bērniem 
no septiņu gadu  vecuma – Ls 
0.83;

• pārējiem pirts ap-
meklētājiem – Ls 1.65;

• bērniem līdz 7 gadu 
vecumam un trūcīgo ģimeņu 
bērniem  (uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu) – Ls 

0.08 

Cēsu Sabiedriskās pirts 
darba laiki:

Svētdiena, Pirmdiena, 
Otrdiena -   Brīvs

Trešdiena   11.00 – 19.00 
(sieviešu diena)

Ceturtdiena   11.00 – 19.00 
(vīriešu diena)

Piektdiena   10.00 – 20.00 
(sieviešu diena)

Sestdiena    10.00 – 20.00 
(vīriešu diena)

Sabiedriskā pirts atrodas 
Vaļņu ielā 29/31,Cēsīs,Cēsu 
novadā. 

Pakalpojumu ilgums vienai 
personai pirtī – 1.5 stundas, 
dušā – 1 stunda.

Ievērībai!  Sabiedriskā pirts 
slēgta no 26. jūnija līdz 10. 
jūlijam.

Mainīta maksa par pirti
Vita Pleševnika   
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” Projektu vadītāja 
- attīstības speciāliste

Kapu svētki Cēsis notiks 
svētdien, 7. jūlijā.

Plkst. 12.30 Meža kapos 
- Romas katoļu draudzes 
kapos

Plkst. 14.00 Meža kapos - 
Luterāņu draudzes kapos

Plkst. 16.00 Bērzaines 
kapos

Kapu svētki Cēsīs


