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Godinot varoņus

Mainīts Cēsu novada
pašvaldības iestāžu
darba laiks

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Pieminot
Cēsu
kauju
95. gadadienu un godinot
kritušos varoņus,
svētdien,
22. jūnijā notika Bruņoto spēku
militārā parāde, ko pieņēma
Latvijas Valsts Prezidents
Andris Bērziņš un Igaunijas
Republikas Prezidents Tomass
Hendriks Ilvess.Cēsu kaujas,
kas notika no 19. – 23. jūnijam
pirms 95 gadiem, ir viens no
nozīmīgākajiem gan Latvijas,
gan kaimiņvalsts Igaunijas
vēstures
notikumiem,
jo
kopīgiem spēkiem tika sakauts
vācu landesvērs, tā aizstāvot
abu valstu neatkarību.
Parādē piedalījās Latvijas
Aizsardzības
ministrs
Raimonds
Vējonis,
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, Bruņoto
spēku komandieris Raimonds
Grauba, ārvalstu
militārie
atašeji,
štāba bataljona,
Instruktoru
un
Kājnieku
skolas, Nacionālās aizsardzības
akadēmijas un Zemessardzes
27. kājnieku un 54. inženiertehniskā bataljona karavīri un
zemessargi,kā arī jaunsargi.
Piedalījās arī Igaunijas un
Dānijas brīvprātīgo militāro
organizāciju „Kaitselit” un
Nacionālās gvardes pārstāvji.
Valsts Prezidents Andris
Bērziņš, uzrunājot karavīrus un
cēsniekus, kuri bija pulcējušies

Attēlā: Militāro parādi Vienības laukumā pieņēma Igaunijas Republikas prezidents Tomass
Hendriks Ilvess un Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.
Vienības laukumā, uzsvēra,
ka Cēsu kauju nozīmi nav
iespējams pārvērtēt. „Brīvība ir
jāizcīna smagās kaujās. Pirms
95. gadiem apvienotais Latvijas
un Igaunijas karaspēks sakāva
vācu landesvēru, nosargājot
mūsu abu valstu brīvību. Grūtā
brīdī mūsu karavīri cīnījās plecu
pie pleca un neatkāpās pārspēka
priekšā. Jāatzīmē vēl viens
Cēsu kauju fenomens – Cēsu
skolēnu rota, kurā brīvprātīgi
pieteicās 14 līdz 20 gadus veci
zēni, lai aizstāvētu savu pilsētu,

savu valsti”, savā uzrunā teica
A. Bērziņš.
Pēc prezidenta uzrunas
patriotiskas dziesmas izpildīja
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra jauktā kora „Wenden”
un Amatas vīru kora „Cēsis”
dalībnieki. Štāba bataljona
Godasardzes rotas karavīri
un Nacionālo bruņoto spēku
orķestris demonstrēja defilē
programmu. Parādes laikā
virs Vienības laukuma lidoja
Gaisa spēku aviācijas bāzes
helikopters „Mi-17” ar lielu

Latvijas karogu.
Cēsu kauju 95. gadskārtas
atceres pasākumi notika arī
Pārgaujas, Amatas un Priekuļu
novados.Latvijā 22.jūnijs tiek
atzīmēts kā Varoņu piemiņas
diena, kad Igaunijas armijas
3.divīzija un Ziemeļlatvijas
brigāde Cēsu kaujās sakāva
vācu landesvēru un Dzelzs
divīziju, kas apdraudēja Baltijas
valstu pastāvēšanu.

No 16. jūnija līdz 31. augustam Cēsu novada pašvaldības
iestādēs mainīts darba laiks.
Darba laika izmaiņas notiek,
pamatojoties uz veikto aptauju
pašvaldības iestādēs.
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas
darbinieki
strādās ar 30 minūšu pusdienu
pārtraukumu pirmajās četrās
nedēļas
dienās,
piektdien
strādājot
bez
pusdienu
pārtraukuma. Darba laiks
pirmdien otrdien un ceturtdien
līdz plkst. 17:00, trešdien līdz
plkst. 18:00, savukārt piektdien
līdz 13:00.
Pašvaldības policija strādās
pēc tāda paša grafika kā
pašvaldības
administrācijas
darbinieki, izņemot patruļu un
dežurantu.
Dzimtsarakstu
nodaļa
strādās pēc līdzšinējā darba
laika grafika, ievērojot vienu
stundu pusdienu pārtraukumu,
attiecīgi trešdienās strādājot
līdz plkst. 18:00 un piektdienās
līdz plkst. 16:00, ievērojot
svinīgo ceremoniju grafiku.
Kapu saimniecības darba
laiks
no
otrdienas
līdz
sestdienai būs no plkst. 8:00
līdz plkst. 17:00 ar vienas
stundas pusdienu pārtraukumu
un
brīvu
pirmdienu.
Galvenais speciālists kapu
apsaimniekošanas jautājumos
ievēros
sēru
ceremoniju
grafiku.

Par Cēsu diasporas konferenci liela interese no valsts sektora
Par 23. jūlija diasporas
konferenci “Cēsis pasaulē”,
ko organizē Cēsu novada
pašvaldība
sadarbībā
ar
tautas kustību “Vispasaules
Cēsnieku dienas”, izrādīta
interese
no
visdažādāko
valsts un pašvaldību iestāžu
darbiniekiem.
Kopumā vairāk nekā 50
dalībnieki
piereģistrējušies
konferencei
no
Kultūras,
Ārlietu, Ekonomikas un Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības
ministrijām,
kā
arī
Nodarbinātības
valsts
aģentūras un citām valsts
iestādēm. Tāpat interesi par

dalību konferencē izrādījušas
citas pašvaldības, piemēram,
Jūrmalas, Siguldas un Ogres.
Pieteikušies arī interesenti
no Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras, ārzemju
tirdzniecības kamerām un
Latvijas augstskolām.
“Prieks, ka konferences
tematika ir interesanta ne tikai
pašiem tautiešiem svešumā, bet
arī politikas veidotājiem, kuri
reāli var ietekmēt attiecību un
procesu veidošanu ar Latvijas
diasporu,” norāda Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Vienlaikus
konferencei

aicināts pieteikties ikviens
interesents, kuram ir svarīgi
diasporas
jautājumi,
jo
piedāvātā
programma
un
diskusijas skars visplašāko
tēmu klāstu, sākot no biznesa un
investīcijām, beidzot ar kultūru
un tūrismu, noslēgumā mēģinot
izveidot Cēsu reemigrācijas
plānu – darbu un normatīvu
apkopojumu, ko novads varētu
veikt, lai pievilinātu atpakaļ
aizbraucējus.
Konference plānota vairākās
daļās:
1. Diasporas jautājuma
aktualitāte, esošā situācija un
plānotie pasākumi;

2.
Paralēlās
darba
sesijas, kurās tiks analizētas
galvenās problēmas diasporai
uzņēmējdarbības,
izglītības,
ģimenes u.c. jomās, tiks meklēti
risinājumi un instrumenti to
ieviešanai;
3. Paneļdiskusija “Mēs
Cēsīm, Cēsis mums”, kuras
rezultātā tiks izveidots Cēsu
novada reemigrācijas plāns;
4. Dzīves stāsti par dzīvi
ārzemēs un atgriešanos mājās.
Atbalstu pasākuma norisei
jau izteikušas valsts augstākās
amatpersonas
–
Valsts
prezidents Andris Bērziņš un

Ministru prezidente Laimdota
Straujuma.
Arī
Ārlietu
ministrijas īpašo uzdevumu
vēstnieks diasporas jautājumos
Rolands Lappuķe un Latvijas
vēstnieks Lielbritānijā Andris
Teikmanis
norādījuši,
ka
šī ir lieliska platforma, ko
nepieciešams attīstīt, jo līdz
šim šādas tiešās uzrunāšanas
aktivitātes
diasporai
no
pašvaldību puses nav bijušas.
Bezmaksas reģistrācijas forma konferencei pieejama šeit:
http://ej.uz/KonferenceCesis
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PAŠVALDĪBĀ
Prieks un lepnums
par mūsu
absolventiem
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūnijs ir izlaidumu laiks
un, piedaloties svinīgajos
sarīkojumos, abās ģimnāzijās
ar
prieku
un
lepnumu
klausījos par mūsu skolu
audzēkņu sasniegumiem gan
Latvijas, gan starptautiskās
mācību olimpiādēs. Novēlu
absolventiem neaizmirst Cēsis,
braukt šurp atpūsties un varbūt
pēc studijām sākt šeit savu
biznesu.
Šogad atzīmējām Cēsu
kauju 95.gadadienu. Nozīmīga
gadskārta, tāpēc arī militārā
parāde Vienības laukumā bija
iespaidīga un tajā piedalījās
Latvijas
un
Igaunijas
prezidenti Andris Bērziņš un
Tomass Hendriks Ilvess. Pirms
95.gadiem, kad Cēsu apkaimē
izšķīrās Latvijas liktenis, jauni
zēni un vīri, mūsu novadnieki,
stājās pretī labi bruņotam
ienaidnieka pārspēkam un
satrieca to. Diemžēl, kā tagad
redzam, valsts brīvība nav
pašsaprotama, un mums ir
jāapliecina spēja to aizstāvēt.
Jūnijā
ir
saņemts
apstiprinājums Cēsu klīnikas
siltināšanas projektam. Veicot
šo darbu, samazināsies siltuma
patēriņš un ēkas šobrīd skumjā

izskata fasāde iegūs pievilcīgu
izskatu. Pa laikam saņemam
sūdzības par neērtībām, ko rada
Gaujas ielas rekonstrukcija. Tā
gan ir vienmēr, kad notiek lielāki ielu remonta darbi. Sākumā
pārmetumi un sūdzības, bet,
kad iela ir sakārtota, neērtības
ātri aizmirstās.
Nopietni
gatavojamies
vispasaules
cēsnieku
konferencei jūlijā. Interese ir,
dalībnieki piesakās, kaut arī ir
aktīvākais atvaļinājumu laiks.
Esam iecerējuši organizēt
vasaras
nometnes
jaunās
emigrācijas paaudzes bērniem.
Nereti ir tā, ka bērni latviski
runāt prot, bet lasīt un rakstīt
vairs neprot. Vasaras nometne ir
laba iespēja uzturēt latvietību,
tradīcijas, valodu, stiprināt
saikni ar Cēsīm.
Cilvēki novērtē to, ka
Cēsīs ir laba vide dzīvošanai,
teicamas izglītības, sporta un
atpūtas iespējas. Interese par
iespējām pārcelties uz dzīvi
Cēsīs aug. Diemžēl ir viens
nopietns šķērslis – cilvēki
nevar pārcelties, jo neatrod
ģimenei piemērotu mājokli.
Tātad mājokļa programmai
jākļūst par vienu no pašvaldības
prioritātēm.

Šovasar grants seguma
ielas tiks apstrādātas pret
putekļiem
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Šogad
bija
daudz
sarežģījumu
pilsētas
ielu
tīrīšanas
un
uzturēšanas
iepirkumā. Tikai jūnijā beidzot
noslēdzām līgumu ar uzņēmumu
„Rasmanis
un
Dankers”,
kas šo darbu veiks. Situācija
līdz līguma noslēgšanai bija
ļoti neapmierinoša. Lietavu
rezultātā uz ielām veidojās
smilšu sanesumi, grantētās
ielas
grūti
izbraucamas.
Tagad
pirmais
uzdevums
ielu uzturētājam ir smilšu
sanesumu notīrīšana un grants
ielu greiderēšana, kolīdz to
varēs kvalitatīvi veikt. Līgumā
ir paredzēta arī grants ielu
apstrāde ar preparātu pret
putēšanu sausā laikā. Cerams,
ka jūlijā tomēr būs apsolītais
karstums un varēsim izmēģināt,
cik efektīva ir šāda ielu apstrāde
pret putekļiem.
Jūlijā izsludināsim iepirkumu par grants seguma
atjaunošanu
ielām.
Ir
brauktuves, kurām virsējais
grants slānis ir gandrīz
izzudis. Lietavu
laikā vai
rudens šķīdonī šādas ielas var
vienkārši izjukt. Pašvaldības
komunālā nodaļa izstrādājusi
arī novadgrāvju tīrīšanas un

atjaunošanas plānu. To īstenot
sāksim Lauku ielas rajonā, kur
ir vietas, kur krājās ūdens un
sāk pat applūst pagrabi.
Ir
noslēdzies
konkurss
un uzsākta stadiona
rekonstrukcijas projekta izstrāde.
Savukārt ar Smilšu laukuma
rekonstrukcijas projektētājiem
esam
panākuši
abpusēji
pieņemamu vienošanos un
domāju, ka augustā varēsim
izsludināt
konkursu
par
būvdarbu veikšanu. Pārmaiņas
gaida
arī
netālu
esošo
Stacijas laukumu, kas arī tiks
rekonstruēts.
Sakarā ar stacijas ēkas
renovāciju ir slēgtas tualetes.
Tāpēc
Stacijas
laukumā
novietotas divas bezmaksas
bio tualetes, vēl viena tualete
novietota Maija parkā.
Šovasar paredzēts uzstādīt
nojumes autobusa pieturās
Valmieras un Piebalgas ielās,
lai ir kur patverties no lietus
un vēja. Jūlijā pabeigsim ietves
atjaunošana Bērzaines ielā
pie Meža skolas. Ir sūdzības
par ietvi Valmieras ielā, bet
sakarā ar jaunā Profesionālās
vidusskolas
korpusa
celtniecību, šajā posmā vēl
paredzēti rakšanas darbi, tāpēc
remontēt ietvi nav lietderīgi.
Iedzīvotāji aicināti vairāk
izmantot ietvi NBS teritorijas
pusē, kur tā ir sakārtota.

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 26. jūnijā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdē
26. jūnijā tika izskatīti 29
jautājumi.
•
Apstiprināja
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” darbības
stratēģiju 2015. – 2017. gadam
• Nolēma atzīt par spēku
zaudējušu Cēsu novada domes
24.03.2011. lēmumu Nr.173
„Par Cēsu novada Teritorijas
plānojuma darba uzdevuma
apstiprināšanu” un apstiprināja
jaunu Cēsu novada teritorijas
plānojuma darba uzdevumu
• Apstiprināja Pilsētvides
attīstības koncepciju ”Satiksmes organizācija - ielas
un laukumi” un uzdeva
Komunālajai nodaļai izstrādāt
rīcības plānu koncepcijas
realizācijai

• Noteica, ka pirmsskolas
izglītības programmu Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības
iestādē no 04.07.2014. līdz
24.07.2014. īstenos 8 grupās,
un Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības
iestādē
no
04.07.2014. līdz 24.07.2014. 2 grupās
• Apstiprināja nolikumus
„Cēsu novada pašvaldības
vispārējās izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba
samaksas noteikšanas kārtība”
un „Cēsu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata
vienību, likmju un darba
samaksas noteikšanas kārtība”.
Nolikumi stāsies spēkā ar 2014.
gada 1.septembri
• Pieņēma lēmumu lūgt
Tieslietu ministrijai atļauju
sadalīt nekustamā īpašuma
Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu
nov. sastāvā esošo zemes
gabalu, nodalot neapbūvētu
daļu ~ 1,0 ha platībā un

nodot to bez atlīdzības Cēsu
novada pašvaldības īpašumā
plānoto infrastruktūras objektu
realizācijai
• Atzina par nenotikušu vieglā pasažieru transportlīdzekļa
OPEL VECTRA 2014.gada
5.jūnija atkārtotu izsoli un
piekrita
mainīt transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no
atsavināšanas, pārdodot izsolē
uz atsavināšanu, pārdodot par
brīvu cenu
• Apstiprināja SIA „Vidzemes koncertzāle” telpu un
aprīkojuma nomas maksas
noteikumus un apstiprināja
biļešu cenu politiku. Uzdeva
SIA „Vidzemes koncertzāle”
2015. gada janvāra domes sēdē
sniegt pārskatu par lēmumā
apstiprinātās politikas izpildes
rezultātiem
• Nolēma atbalstīt projekta
iesniegumu „Publisko interneta
pieejas punktu attīstība Cēsu
novadā” darbības programmas
„Infrastruktūra un pakalpojumi” par projekta kopējām

attiecināmām izmaksām EUR
26216,47
(divdesmit seši
tūkstoši divi simti sešpadsmit
eiro, 47 centi)
• Nolēma pagarināt uz 1
gadu līdz 2015.gada 30.jūnijam
zemes nomas līgumu ar SIA
„Cīruļkalns”– atpūtas bāze” par
zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A,
Cēsīs, daļu 30749 m² platībā, ar
nomas adresi Dzidravota iela 2,
Cēsis, Cēsu novads
• Apstiprināja nolikumu
„Publisku
izklaides
un
svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisijas nolikums”. Turpmāk komisija
saskaņos publisko pasākumu
norises laiku un alkoholisko

Sāk Cēsu novada
teritorijas plānojuma
2015.-2025. gadam
izstrādi
Zaiga Jēkabsone
Cēsu novada pašvaldības
būvvaldes vadītāja p. i.
Cēsu
novada
dome
03.09.2009.
pieņēma
lēmumu Nr.196 (prot. Nr.8,
20.p.)
„Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma izstrādes
uzsākšanu” un 26.06.2014.
pieņēma lēmumu Nr.279 (prot.
Nr.8, 9.p.) „Par Cēsu novada
Teritorijas plānojuma darba
uzdevuma apstiprināšanu”. Par
teritorijas plānojuma izstrādes
vadītāju apstiprināta Cēsu
novada būvvaldes vadītāja p. i.
Z.Jēkabsone, tel. 64161819.
Priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami
līdz 04.08.2014. rakstveidā,
norādot iesniedzēja vārdu,
uzvārdu un deklarēto adresi.
Iesniegums iesniedzams vai
nosūtāms pa pastu Cēsu novada
pašvaldībai, Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101,
vai, elektroniski parakstīts,
nosūtāms uz e-pasta adresi
iac@dome.cesis.lv.
Izstrādes
gaitā
tiks
izskatīti
arī iesniegumi ar
priekšlikumiem
teritorijas
plānojuma
izstrādei,
kuri
iesniegti līdz šim, no lēmuma
par
izstrādes
uzsākšanu
pieņemšanas brīža.
Ar lēmumiem, kas saistīti
ar Cēsu novada teritorijas
plānojuma
izstrādi,
var
iepazīties
Cēsu
novada
pašvaldības mājaslapā www.
cesis.lv, Pašvaldības sadaļā
Attīstības plānošana.
dzērienu lietošanas atļauju
publiskajos pasākumos
• Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības
2013.
gada
publisko pārskatu
• Uzklausīja un pieņēma
zināšanai biedrības “Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs”
informāciju
par
deleģēto pašvaldības funkciju
izpildi.
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.
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AKTUĀLI

Pieminot upurus

Aicinām pieteikties
svētku tirdziņam

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Komunistiskā
genocīda
upuru piemiņas dienā 14. jūnijā
cēsnieki pulcējās pie piemiņas
akmens dzelzceļa malā, lai
kopīgi pieminētu, atcerētos
un dalītos pārdomās par
1941. gada represijām.
Uzrunājot klātesošos, Cēsu
Sv. Jāņa ev. lut. draudzes
mācītājs Didzis Kreicbergs
aicināja uz pārdomām par
nodevību, bailēm, nedrošību un
to, cik grūti saglabāt cilvēcību
brīžos, kad jāizšķiras starp
dzīvi un nāvi.
Piemiņas pasākuma dalībnieki stāstīja savas atmiņas par
piedzīvoto 1941. gadā un vēlāk
izsūtījumā. Aicināja politiķus
būt gudriem un nepieļaut jaunu
apdraudējumu rašanos Latvijas

Aicina izīrēt brīvus
dzīvokļus
Lai palielinātu kvalificēta
darbaspēka piesaisti Cēsu
novadam, pašvaldība aicina
iedzīvotājus
savus
brīvos
dzīvokļus piedāvāt izīrēšanai
speciālistiem vai uzņēmējiem,
kuri pārceļas dzīvot uz Cēsīm.
Kā norāda Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, nereti veidojas
situācija,
kad
neizdodas
piesaistīt pilsētai un novadam
nepieciešamos uzņēmējus vai
speciālistus tikai tādēļ, ka īres
tirgū dzīvokļu piedāvājums ir
ļoti niecīgs.
Pašvaldība var uzņemties
vidutāja lomu un izveidot
datubāzi
ar
iedzīvotāju
iesūtītiem īres dzīvokļu piedāvājumiem, ar ko iepazīstināt
uzticamus profesionāļus, kuri
vēršas pašvaldībā ar nodomu
pārcelties uz Cēsīm.
Informāciju par brīvajiem
izīrējamajiem
dzīvokļiem
cēsnieki aicināti sūtīt uz epasta adresi: majoklis@cesis.
lv, norādot dzīvokļa adresi, platību, iekārtojumu, stāvokli un
īres cenu, vēlams, pievienojot
dzīvokļa fotogrāfiju. Tāpat
ar dzīvokļu piedāvājumiem
iespējams vērsties Cēsu novada
pašvaldības Attīstības nodaļā
Cēsīs, Bērzaines ielā 5.
Dzīvokļu īpašnieki nevēlas
likt publiskus paziņojumus par
savu īpašumu īri, piemēram,
sludinājumu servisos, jo nereti
īrnieki var būt negodprātīgi.
“Tāpēc izveidoto īpašumu
datubāzi piedāvāsim tikai
cilvēkiem,
kuru
nodomi
un nākotnes plāni saistībā
ar pārcelšanos uz Cēsīm ir
nopietni,” skaidro Attīstības
nodaļas
vadītāja
Laine
Madelāne.

Attēlā: Latvijas politiski represēto apvienības Cēsu nodaļas vadītāja Dace Jurciņa uzrunā
piemiņas pasākuma dalībniekus.
neatkarībai, kā arī izteica
nožēlu, ka piemiņas brīdī
nepiedalās jaunieši, kuriem

ir svarīgi zināt mūsu tautas
vēstures mācības.
Piemiņas pasākuma muzi-

kālo noskaņu veidoja flautiste
Elita Ezermale.

Apstiprināts finansējums deviņiem
projektiem
Cēsu novada pašvaldības
rīkotajā
iedzīvotāju
pašiniciatīvas konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” žūrija
apstiprinājusi
finansējumu
deviņiem projektiem, kopumā
piešķirot 5000 eiro pašvaldības
līdzfinansējumu.
Konkursa žūrija apstiprina
un piešķir finansējumu šādiem
projektiem:
• Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas vecāku padomes
projekts „Pastariņi dzīvo zaļi”
ar mērķi labiekārtot Pastariņa
sākumskolas pagalmu
• Kristiešu draudzes „Prieka
vēsts” projekts „Nama fasādes
apzaļumošana un zaļās zonas
sakārtošana Gaujas ielā 20”
• Latvijas kaulu locītavu,
saistaudu
biedrības
Cēsu
nodaļas projekts „Sasildīsim
tos, kam salst” – rokdarbu
izgatavošana
Drabešu
sākumskolas bērniem un Cēsu
nakts patversmes klientiem
• Biedrība ES plus SE
projekts „Cēsu skeitparka

konstrukciju papildināšana”
• L. Paegles ielas 4a
iedzīvotāju projekts „Bērnu
rotaļu laukuma atjaunošana”
• Biedrības „Art Cēsis”
projekts - gleznotāju plenērs
no 28. jūlija līdz 3 augustam
„Kas ir ikonu noslēpums”
• Interešu grupas „Baltijas
ceļš” projekts – „Akcija
„Baltijas ceļš – 25 – Cēsis”.
Finansējums piešķirts 426 eiro
apmērā
• SIA MFG
projekts
„Modernā nojume” ar mērķi
izgatavot un uzstādīt modernu
nojumi daudzdzīvokļu māju
pagalmā, kas kalpos kā sociālo
pasākumu vieta un veļas
žāvētava
• Jāņa Harija Sūniņa projekts
„Dzīves kvalitātes uzlabošana
apkārtējo māju kvartālā un
Festivāla ielā 44” - sakārtot
kāpnes, smilšu kasti, solu un
atbalsta mūri
Konkursa mērķis ir uzlabot
Cēsu novada
iedzīvotāju
dzīves kvalitāti ar pašu

iedzīvotāju iniciatīvu gan
infrastruktūras, gan sociālajā
jomā. Jebkura iedzīvotāju
grupa līdz 26. maijam varēja
iesniegt projektu, kas ir saistīts
ar dzīves kvalitātes uzlabošanu,
un ko pati grupa spēj īstenot.
Projekta
īstenošanai
grupa varēja pretendēt uz
finansējumu līdz 1000 eiro,
grupas dalībniekiem pašiem jāpiesaista 20% līdzfinansējums
projekta īstenošanai no kopējās
summas.
Projektu īstenošanas pēdējais termiņš ir 2014. gada
30. septembris. Mēneša laikā
pēc
projektu
pabeigšanas
žūrija apmeklēs, izvērtēs visus
projektus un tiksies ar projekta
grupu kontaktpersonām un
citiem pārstāvjiem. Balvas
un pateicības par veiksmīgu
projektu ieviešanu pasniegs
Cēsu
novada
pašvaldības
organizētā svētku pasākumā
2014. gada novembrī.

Cēsu svētku tirdziņš notiks
Cēsu svētku laikā Vecpilsētas
teritorijā 26. jūlijā no plkst.
10.00 – 17.00.
Amatnieki
un
tirgotāji
aicināti pieteikties līdz 21.
jūlijam
pie
tirdzniecības
koordinatoriem:
Daina Rozenberga - tālr.
20004625, e-pasts: daina@
balticgiftfactory.lv
Oksana Zariņa – Jarohoviča
tālr. 20041980, e-pasts:
oksana@balticgiftfactory.lv .
Jāaizpilda
un
jānosūta
pieteikuma veidlapu (atrodama
www.cesis.lv),
pievienojot
reģistrācijas apliecības kopiju,
PVD atļaujas kopiju, alkohola
un tabakas tirdzniecības atļauju
kopiju, kā arī preču sortimenta
un
tirdzniecības
vietas
vizualizāciju.
Organizētā
tirdzniecība
notiks Vecpilsētas teritorijā
- Pils ielā, Torņa ielā, Rožu
laukumā, Pils laukumā, Pils
dārzā.
Tirdziņā var piedalīties
pretendenti,
kas
atbilst
sekojošiem kritērijiem:
• amatnieki, amatu pratēji
• tautas lietišķās mākslas
studijas
• mākslinieki/ individuālie
meistari
• ekoloģiski tīru un Latvijā
audzētu pārtikas produktu
ražotāji
• našķu, saldumu tirgotāji
• ēdināšanas pakalpojumu
sniedzēji
•
atrakcijas
bērniem,
loterijas, prezentācijas.

Slēgta
sabiedriskā pirts
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
informē, ka tehnisku iemeslu
dēļ no 25.jūnija līdz 8.jūlijam
Cēsu sabiedriskā pirts būs
slēgta.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Seniori tiekas Vasarsvētku noskaņās
Jau otro gadu Vasarsvētku
laikā Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
(turpmāk - Sociālais dienests)
organizēja svētku pasākumu
Mājas
aprūpes
biroja
klientiem.
Piektdien, 6. jūnijā Sociālais
dienests pie sevis aicināja
Mājas aprūpes biroja klientus,
lai iepazīstinātu ar Sociālā
dienesta darbu klātienē un pēc

tam pārrunātu jaunumus pie
svētku pusdienām.
Šoreiz no 36 biroja klientiem
vēlmi piedalīties pasākumā
izteica 9 aprūpējamie, pārējie,
galvenokārt veselības stāvokļa
dēļ, nevarēja ierasties.
Mājas aprūpes biroja klienti
iepazinās ar Sociālā dienesta
darbu
ikdienā,
apskatīja
Sociālo dienestu un uzzināja
plašāku informāciju par šobrīd

sniegtajiem
pakalpojumiem
un pabalstiem. Pasākuma
laikā
aprūpējamie
izteica
pateicību
gan
Sociālajam
dienestam par iespēju sanākt
kopā, gan arī aprūpētājiem
par tik grūto, nesavtīgo darbu
- būt emocionāli nosvērtiem,
dāsniem,
iecietīgiem
un
fiziski spēcīgiem. Visi klienti
apliecināja, ka nākamgad
labprāt piedalītos atkal.

Jāpiemin,
ka
ikdienā
aprūpējamie reti pārvietojas
ārpus mājas un, dodoties uz
Sociālo
dienestu,
dažiem
aprūpējamiem šajā dienā bija
iespēja ieraudzīt jaunos Cēsu
pilsētas objektus – Cēsu 5.
pirmskolas izglītības iestādi,
topošo ugunsdzēsēju depo u.c.
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KULTŪRA, IZGLĪTĪBA
Ceļš līdz koncertzālei
Aivars Akamentiņš
Maija
nogalē
notika
Vidzemes koncertzāles „Cēsis”
atklāšanas koncerts un nu jau
mēnesi cēsniekiem un pilsētas
viesiem ir iespēja novērtēt
iespējas, ko sniedz jaunā
kultūras būve. Taču ceļš līdz
atklāšanas koncertam nebūt
nebija rozēm kaisīts un par
to, kā tomēr izdevās panākt,
ka
reģionālo
koncertzāli
būvē Cēsīs, vislabāk zina
bijušais Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders.
Viņš joprojām ik nedēļu ir
sastopams koncertzālē un kopā
ar celtniekiem un projektētājiem meklē risinājumus
nepilnībām, kas vēl jānovērš.
Šo darbu viņš veic sabiedriskā
kārtā.
Turpina G. Šķenders:
„Ar lielām ēkām ir kā
ar
komplicētu
mūzikas
instrumentu. Vajadzīgs laiks
un pacietība, lai to uzbūvētu,
bet pēc tam krietnu laiciņu
jāpapūlas, lai
instruments
sāktu skanēt pilnā krāšņumā.
Kopumā celtnieki savu darbu
paveikuši labi, taču vēl ir, ko
labot un pielabot.
Ja runājam par koncertzāles
pirmsākumiem,
jāatzīmē,
ka
mūzikas
pedagogs
un
ilggadējais
Vidzemes
kamerorķestra vadītājs Igors
Graps bija pirmais, kurš
aicināja meklēt iespējas jaunas
koncertzāles būvniecībai Cēsīs.
Vecais kultūras nams bija
bēdīgā stāvoklī, to pašvaldībā

Attēlā: Koncertzāles atklāšanas koncerts pulcēja pilnu zāli.
sapratām, taču tolaik prioritātes
bija citas – jaunās skolas un
bērnudārza būvniecība, ielu
rekonstrukcija.
Pārmetumi
bija gan no pašdarbniekiem,
gan
kultūras
pasākumu
apmeklētājiem, taču līdzekļu
nopietnai
vecā
Viesīgās
biedrības
nama
pārbūvei
pašvaldības budžetā nebija.

Laikā, kad Kultūras ministre
bija
Helēna
Demakova,
pateicoties viņas neatlaidībai
un pārliecināšanas prasmei,
valdībā tika pieņemta Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansētā reģionālo koncertzāļu
būvniecības programma.
Protams, nācās pacīnīties
par to, lai Vidzemes reģionālā

koncertzāle
būtu
Cēsīs,
jo uz šādu būvi nopietni
pretendēja arī Valmiera. Beigās
vienojāmies, ka Cēsīs būs
aktīva koncertdzīve, jo mums
ir senas tradīcijas un Mūzikas
vidusskola, bet Valmierā teātra
dzīve. Līdz ar to arhitekti arī
projektēja pliku koncertzāli,
un vēlāk, jau celtniecības gaitā,
veicām izmaiņas,
padarot
zāli piemērotu arī teātra un
horeogrāfisku
uzvedumu
rādīšanai.
Kritiskākais brīdis bija
krīzes laikā, kad valdībā tika
vērtēta
iespēja
reģionālo
koncertzāļu
būvniecības
programmu slēgt. Pašvaldība
tobrīd jau bija ieguldījusi prāvus
līdzekļus projekta uzsākšanā,
tāpēc kautrība bija jāliek pie
malas, un Ministru kabinetā
aktīvi jāskaidro un jāpamato
pašvaldības argumenti par
labu koncertzāles būvniecībai.
Jāatzīmē, ka tā laika Kultūras
ministri gan Ints Dālderis, gan
Sarmīte Ēlerte mūs atbalstīja.
Esmu pārliecināts, ka šī būve
ir ieguvums Cēsu novadam,
Vidzemei, Latvijai. Skeptiķiem,
kuri skandē, ka Cēsis ir par
mazu, lai piepildītu tik lielu
koncertzāli, gribu atgādināt, ka
tā ir reģionāla kultūras celtne,
kurā darbojas valsts finansēta
mūzikas vidusskola. Ja tiks
pildīta vienošanās par Kultūras
ministrijas
finansējumu
profesionālajai skatuvei, tad
spriedzi pašvaldības budžetā
ēkas
apsaimniekošana
neradīs.”

Ar modernu izglītību Cēsu Jaunā skola pilsētai pievilina jaunas ģimenes
Pašu vecāku pērn dibinātajai
Cēsu Jaunajai sākumskolai
jau pirmajā mācību
gadā
izdevies ne vien nostiprināties,
piedāvājot mūsdienīgu un
kvalitatīvu izglītību, bet arī
ar savu apmācību modeli
pievilināt
pilsētai
jaunas
ģimenes.
Kā
stāsta
viena
no
skolas idejas autorēm Valda
Malceniece, Jaunās sākumskolas idejas iedvesmotas,
2013.gada rudenī uz Cēsīm
pārcēlās
divas
ģimenes.
Šoruden kļūt par cēsniekiem
plānojot vēl vairākas ģimenes,
kas pilsētu un tās piedāvāto
dzīves vidi, tai skaitā izglītības
iespējas, ir novērtējuši kā labu
dzīves vietu sev un saviem
bērniem.
Septembrī skolai pievienosies arī bērni, kuru vecāki gatavi
katru dienu mērot ceļu uz skolu
Cēsīs no apkārtējiem novadiem
– arī Valmieras, Siguldas un
Vecpiebalgas. Skolu par savu
izvēlas arī latviešu ģimenes,

kuras atgriežas Latvijā, kā
arī ārvalstnieku ģimenes, kas
Latviju izvēlējušies par savu
dzīves vietu.
Skolas mērķis esot izglītība,
ko realizējot, bērns iemācās
mācīties, meklēt un lietot
informāciju, uzņemoties atbildību par mācību procesu.
Tāpēc jau pirmais mācību gads
bijis aizraujošs un izaicinājumu
pilns gan skolas vadībai, gan
vecākiem.
Arī piecgadīgais Gustavs,
viens no Jaunās sākumskolas
audzēkņiem, droši saka “gribu
būt gudrs un dzīvot Cēsīs”.
Pirmajā mācību gadā skola
darbojās bērnu zinātnes centra
“Z(in)oo” telpās – vidē, kas
gan bērnus, gan vecākus
un pedagogus iedvesmoja
eksperimentēt, pētīt un darīt
citādāk.
Ar
pašvaldības
atbalstu bērniem bija iespēja
izmantot baseinu un sporta zāli
Cēsu 5.pirmsskolas izglītības
iestādē.
No rudens skolā matemātiku

un dabas zinības mācīs
matemātikas doktore Gunta
Lāce. Pēc viņas teiktā,
modernajām
tehnoloģijām
ienākot
ikdienā,
patlaban

izglītībā
esot
nobriedusi
revolucionāra situācija, ko
varot salīdzināt ar laiku,
kad tika izgudrota grāmatu
iespiešana. “Tāpēc jāmaina

Vasarā mainīts
Sociālā dienesta
apmeklētāju
pieņemšanas laiks
Sākoties vasarai, Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” ir mainījusi
apmeklētāju
pieņemšanas
laikus.
Apmeklētāju pieņemšanas
laiki no š.g. 2.jūnija līdz
29.augustam:
Pirmdien; 7:30 – 11:45 un
13:00 – 16:45
Otrdien; 7:30 – 11:45
Trešdien; 13:00 – 17:45
Ceturtdien; 7:30 – 11:45
un 13:00 – 16:45
Piektdienās
apmeklētājus
nepieņem.
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
apmeklētājus pieņem Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs. Tālrunis:
64127740, Fakss: 64127891,
e-pasta adrese: soc.ag@dome.
cesis.lv

Vaivaru tehnisko
palīglīdzekļu
Centra speciālistu
konsultācija Cēsīs
Valsts
SIA
Nacionālā
rehabilitācijas centra “Vaivari”
kārtējā izbraukuma konsultācija notiks 15.jūlijā no 11:00 līdz
12:00 Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”,
Cēsīs, Bērzaines ielā 16,
1.stāvā - „Invalīdu habilitācijas
– dienas centrs” telpās.
Lai speciālisti varētu sniegt
visatbilstošāko
palīdzību
un Jūs varētu pasūtīt sev
nepieciešamo
palīglīdzekli,
interesenti aicināti iepriekš
pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 67552350.
gan mācību saturs, gan forma,
lai skolēns, beidzot skolu, būtu
gatavs dzīves piedāvātajiem
izaicinājumiem,”
uzsver
pedagoģe.
Septembrī, tāpat kā pirmajā
mācību gadā, turpinās darboties
5-6 gadnieku apmācību grupa
un 1.-3. klase, tāpat paredzēts,
ka darbu sāks arī divas
pirmsskolas grupiņas bērniem
no 1,5-5 gadu vecumam.
Cēsu Jaunā sākumskola
ir
akreditēta
izglītības
iestāde. Skolas dibinātājs ir
biedrība “Ģimenes izglītības
centrs “Cēsis””. Biedrībā
ir apvienojušies Cēsu un
apkārtnes vecāki, kuri vēlas
līdzdarboties Cēsu dzīves vides
uzlabošanā, īpaši domājot par
Cēsīm kā ģimenēm ar bērniem
draudzīgu dzīves vietu.
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JAUNIEŠI, MĀKSLAS FESTIVĀLS
Iespēja jauniešiem
Kafija ar politiķiem
apgūt profesiju

Attēlā: Jaunieši izklāsta, pie kādiem secinājumiem nonākuši grupu diskusijās. Foto: Ance Saulīte
Cēsu jaunieši kā partneris
piedalās biedrības NEXT
organizētajā projektā “TUESI.
LV”. Projekta ideja ir veicināt
Latvijas reģionu jauniešu
līdzdalības, uzņēmējdarbības
un sadarbības prasmes.
29. maijā Cēsīs notika
jauniešu un Cēsu novada
pašvaldības pārstāvju diskusijas “Kafija ar politiķiem”.
Diskusijas tēmas tika izvirzītas
no Cēsu novada jaunatnes
politikas stratēģijas:
• Jauniešu informētības
palielināšana;
•
jauniešu
līdzdalības
lēmumu pieņemšanā un dalība
jaunatnes organizācijās vai
jauniešu iniciatīvas grupās
veicināšana;
• jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas;
• jauniešu veselība un

veselīgs dzīvesveids.
Sarunas laikā iezīmējās
vairākas
aktualitātes
un
nepieciešamības,
kuru
risināšanā var iesaistīties arī
paši jaunieši – piemēram, ar
projekta palīdzību parūpēties,
lai pilsētā būtu vairāk vietu,
kur novietot velosipēdus.
Ir patīkami apzināties, ka
Cēsīs jaunieši pašvaldībā ir
gaidīti arī ikdienā un viņiem
ir iespēja tikties ar pašvaldības
darbiniekiem, uzrunāt un kopīgi
domāt, kā uzlabot jauniešu
dzīvi Cēsīs, saņemt atbalstu.
„Kafija ar politiķiem” ir
dialogs starp jauniešiem un
lēmumu pieņēmējiem, kurā ir
iespējama saruna par to, kas ir
būtiski visiem iesaistītajiem.
„Kafija ar politiķiem” ir
līdzdalība, kuras mērķis ir
jauniešiem un politiķiem dot

iespēju satikties, iepazīties un
pārrunāt aktuālus jautājumus.
Jauniešiem tā nereti ir pirmā
iespēja tieši un nepastarpināti
uzrunāt lēmumu pieņēmējus,
izstāstīt par sev svarīgo un
uzdot jautājumus, savukārt,
politiķiem tā ir iespēja dzirdēt
par jauniešiem aktuālo no
„pirmavota” – paša jaunieša.
Projekta
“TUESI.LV”
mērķis ir veicināt Latvijas
reģionu jauniešu līdzdalības,
uzņēmējdarbības un sadarbības
prasmes. Projekta ietvaros
visos
Latvijas
reģionos
norisinās forumi, tikšanās,
diskusijas, apmācības, kā
arī citas aktivitātes, kuru
laikā bērni un jaunieši iegūst
līdzdalības, uzņēmējdarbības
un sadarbības prasmes un
pieredzi, lai iesaistītos savas
pašvaldības dzīvē un sabiedrībā

Sākusies uzņemšana profesionālās izglītības iestādēs
visā Latvijā, kuras piedāvā
jauniešiem vecumā no 17
līdz 29 gadiem bez maksas
apgūt kādu no 90 profesijām.
Mācības ilgs vienu vai pusotru
gadu, pieejama arī stipendija
līdz 115 eiro mēnesī.
Prasības jaunietim:
• vecums - 17 - 29 gadi
(ieskaitot)
• pabeigta 9. vai 12. klase
• gadu pirms uzņemšanas
nav saņēmis stipendiju citā
ESF projektā
• ar vai bez iepriekš iegūtas
kvalifikācijas
Mācību programmām var
pieteikties arī tie jaunieši, kuri
ir reģistrējušies Nodarbinātības
valsts aģentūrā kā bezdarbnieki
vai darba meklētāji.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs
mācību programmas?
• var saņemt stipendiju līdz
115 eiro mēnesī
• iespēja iegūt profesijai
nepieciešamo
sertifikātu
vai apliecību, ja to paredz
konkrētā izglītības programma
un tas nepieciešams darba
tirgū, piemēram, autovadītāja
apliecību

• kvalifikācijas prakses laikā
tiek apmaksāti ceļa izdevumi
uz kvalifikācijas prakses vietu,
izdevumi par naktsmītni (līdz
71 eiro mēnesī), civiltiesiskā
apdrošināšana un obligātās
veselības pārbaudes izdevumi,
ja to paredz izvēlētās profesijas
specifika
Profesionālās
izglītības
iestādes,
kas
iesaistījušās
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projektā, 32 Latvijas pilsētās
līdz 1.septembrim gatavas
uzņemt vairāk nekā 3 300
audzēkņu. Programmu un
profesiju klāsts ir ievērojams.
Jaunieši
varēs
apgūt,
piemēram,
lokmetinātāja,
tērpu stila speciālista, apdares
darbu strādnieka, vizuālās
reklāmas noformētāja, kuģa
pavāra, zobārsta asistenta, ēku
siltinātāja, interjera dizaina
speciālista,
datorsistēmu
tehniķa un citas profesijas.
Vairāk
par
profesijām,
uzņemšanas
laikiem
un
nosacījumiem: www.niid.lv.
Papildu informācija par
projektu pieejama: www.viaa.
gov.lv sadaļā ”VIAA īstenotie
projekti”.

notiekošajā.
Projektu “TUESI.LV” īsteno
biedrība “NEXT” sadarbībā
ar Cēsu novada Jauniešu
domi, Cēsu novada pašvaldību
un citām organizācijām un
pašvaldībām Latvijā. Projekta
informatīvais
sadarbības
partneris ir A/S “Dienas

mediji”.
Projektu
“TUESI.LV”
finansiāli atbalsta Islande,
Lihtenšteina un Norvēģija.
Projektu “TUESI.LV” finansē
EEZ finanšu instruments,
Latvijas valsts un Aizputes
novada dome.

Mākslas festivāls “Cēsis 2014”
Mākslas festivāls “Cēsis
2014” tiks atklāts 11. jūlijā
koncertzālē „Cēsis” ar Jona
Meka dokumentālo filmu
„Endija
Vorhola
dzīves
ainas” (1982) un koncertu
„Kinomūzika okeāna viļņos”.
Vizuālās
mākslas
programmas ietvaros būs skatāma
pasaulslavenā
lietuviešu
izcelsmes amerikāņa, par
avangarda kino krusttēvu
dēvētā mākslinieka, dzejnieka
un režisora Jona Meka
dzīvei un daiļradei veltīta
retrospekcija. Tās ietvaros
Cēsu alus brūzī būs skatāma
ekspozīcija, kuras uzmanības
centrā būs Jona Meka mūža
91 notikums un tajos iesaistītie
cilvēki. Savukārt Vidzemes
koncertzāles „Cēsis” kinozālē
katru festivāla sestdienu notiks
Jona Meka filmu skate. 12.
jūlijā festivāls aicina uz Jona
Meka un kino pazinēja Viktora

Freiberga publisko sarunu par
avangarda lomu pagātnes un
šodienas kultūras ainā.
Visu festivāla laiku Cēsu
Izstāžu namā skatītājiem tiks
piedāvāta latviešu klasiķes,
gleznotājas Maijas Tabakas
darbu izstāde, kuras ietvaros
būs skatāmas gleznas no
privātkolekcijām.
Šī
būs
unikāla iespēja redzēt mākslas
darbus, no kuriem daļa līdz
šim nekad nav tikusi izstādīta
publiski. Cēsu pils klētī būs
skatāma mākslinieka Kristapa
Ģelža lielformāta plastikāta
glezna „Mākslīgais miers
IV”. Idejiski šo darbu var
uzskatīt
par
turpinājumu
ciklam, kas pirms trim gadiem
bija eksponēts 54. Venēcijas
mākslas biennālē Latvijas
republikas paviljonā. Savukārt
Cēsu alus brūzī tiks izstādīta
Artūra Puntes multimediālā
instalācija „Dzeja interjerā”, kā

arī Kaspara Podnieka un Kriša
Salmaņa North by Northeast
(„Ziemeļi – Ziemeļaustrumi”)
– Latvijas paviljona ekspozīcija
55. starptautiskajā Venēcijas
mākslas biennāles izstādē
(sadarbībā
ar
laikmetīgās
mākslas centru „Kim?”).
Viens no festivāla centrālajiem mūzikas notikumiem
koncertzālē „Cēsis” būs simfoniskās mūzikas koncerts
„Ravela
Šeherezade
un
Štrausa
varonis”,
kurā
piedalīsies soprāns Kristīne
Gailīte, Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris ar Andri
Pogu pie diriģenta pults (25.
jūlijs). Koncerta programmā
– Morisa Ravela „Jokdara rīta
dziesma” un „Šeherezade”,
kā arī Riharda Štrausa
simfoniskā poēma „Varoņa
dzīve”. Koncertzālē klausītāji
tiek aicināti arī uz pianistes
Artas Arnicānes un Īlingas

simfoniskā orķestra (Londona)
koncertu „Maskata tango un
Elgara simfonija” (26. jūlijs).
Kā katru gadu, izcili
koncerti skanēs arī Sv. Jāņa
baznīcā. Ar „Gruzijas dvēseli
gruzīnu balsīs” baznīcas velves
piedziedās gruzīnu vīru koris
“Iberi” (12. jūlijs). Baznīcā
gaidāms arī Latvijas skatītāju
iemīļotā
soprāna
Ineses
Galantes solokoncerts, kurā
piedalīsies ērģelnieks Aivars
Kalējs (18. jūlijs). Kamerkoris
Stella
Montis
(Francija)
izdziedās „Parīzes klaigas un
Vaska klusās dziesmas” (27.
jūlijs). Savukārt Cēsu meža
skolā paredzēts intīmākas
mūzikas notikums – „Dziesmu
un romanču vakars”, kas
tiks
veltīts
dziedātajam
Nikolajam Goršeņinam. Tajā
piedalīsies mecosoprāns Ieva
Parša, basbaritons Rihards
Mačanovskis, baritons Igors

Martaks, kā arī pianisti Herta
Hansena un Mārtiņš Zilberts
(19. jūlijs).
Festivāla teātra programmā
iekļautas četras skatītāju un
profesionāļu atzītas teātra
izrādes. Koncertzāles skatuvi
apdzīvos Nacionālā teātra
„Mollija saka jā!” (režisors
Pēteris Krilovs, 1. augusts)
un „Jūtu tektonika” (režisors
Mihails Gruzdovs, 1. augusts),
kā arī Dailes teātra „Vecpuiši un
vecmeitas” (režisors Regnārs
Vaivars, 8. augusts) un Liepājas
teātra muzikālais dzīvesstāsts
„Piafa” (režisore Laura GrozaĶibere, 2. augusts).
Cēsu pils parka estrādē
šogad
skatītājiem
tiek
piedāvāts grupas „Instrumenti”
koncertšovs (19. jūlijs).
Koncertu un izrāžu laikā
vecākiem būs iespēja savus
bērnus
uzticēt
Radošajai
bērnistabai.
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PUBLISKAIS PĀRSKATS
Sagatavots novada pašvaldības Publiskais pārskats
Ir sagatavots Cēsu novada
pašvaldības
Publiskais
pārskats par paveikto 2013.
gadā.
Piedāvājam
nelielu
ieskatu par pērn īstenotajiem
nozīmīgākajiem
projektiem
un
pašvaldības
budžeta
prioritātēm.
Ar
Publiskā
pārskata pilnu tekstu elektroniski var iepazīties novada
pašvaldības
mājas
lapā
www.cesis.lv, drukātā veidā
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5. un
Cēsu Centrālajā bibliotēkā.
Nozīmīgākie
projekti,
kuru īstenošana pabeigta
2013.gadā:
• Cēsu pilsētas tranzītielas
– Pētera ielas rekonstrukcija
• Cēsu pilsētas maģistrālo
ielu rekonstrukcija, 2.kārta
• Cēsu novada Vaives pagasta
Krīvu ciema ūdenssaimniecības attīstība
• Cēsu novada Vaives
pagasta
Rīdzenes
ciema
ūdenssaimniecības attīstība
• Tualetes izbūve Slēpošanas
un
biatlona
kompleksā
“Priekuļi”
• Atbalsts ugunsdrošības
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
Projekti, kuru īstenošana
turpinās:
• Daudzfunkcionālā centra
„Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs” izveide
• Cēsu pilsētas tranzītielas
– Gaujas ielas rekonstrukcija
• Cēsu Centrālās bibliotēkas
ēkas renovācija un pieejamības
nodrošināšana
2013. gadā tika veikta
šādu
investīciju
projektu
dokumentācijas gatavošana:
• Projekta „Cēsu Profesionalās vidusskolas kompleksa
attīstība” sagatavošana un
iesniegšana IZM
• Aktualizētas dokumenta
„Daudzfunkcionālā
centra
„Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs”
darbības stratēģija
2014-2024. gadam”
Projekti, kas tiek sagatavoti
vai ieviesti sadarbībā ar citām
organizācijām:
Atbalstot
sabiedriskās
aktivitātes un iedzīvotāju
līdzdalību apkārtējās vides
veidošanā un sakārtošanā,
2013.gadā pašvaldība īstenoja
divas iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta programmas:
• „Sabiedrība ar dvēseli”,
kura ietvaros tika īstenoti 7
iedzīvotāju iniciēti un īstenoti
projekti
• Atbalsts daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai
- 2013.gadā atbalstītas četru
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes uzlabošana
Novada
pašvaldības
budžets 2013.gadā
Cēsu novada pašvaldības

2013.gada
kopbudžeta
ieņēmumu izpilde bija 17.132
miljonu latu apmērā (Ls 888 uz
vienu Cēsu novada iedzīvotāju),
kas sadalīti divās lielās grupās
– pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 16.793 miljoni
latu un pašvaldības speciālā
budžeta
ieņēmumi
338.7
tūkstoši latu. Samazinājies
speciālā budžeta ieņēmumu
īpatsvars kopbudžetā, no 2,3
% 2012.gadā līdz 2,0 % 2013.
gadā.Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi tiek
novirzīti pašvaldību funkciju
izpildes
nodrošināšanai,
kas
plānoti
attiecīgajās
pamatbudžeta
programmās,
paredzot finansējumu attiecīgu
budžeta programmu realizācijai. Budžeta programma ir
savstarpēji saistītu, uz kopīgu
mērķi orientētu pasākumu vai
pakalpojumu kopums, kurš
tiek plānots, uzskaitīts un
kontrolēts no budžeta finansētās
institūcijas saskaņā ar likumu„
Par budžeta un finanšu vadību”
un par kuru izpildi atbild
budžeta izpildītāji.
Pašvaldība
neveic
iemaksas Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā, līdz
ar to pašvaldības funkciju
realizācijas
finansēšanai
ienākošais finansējums netiek
samazināts.
Cēsu novada pašvaldības
2013. gada kopbudžeta izdevumi bija 18.847 miljonu
latu apjomā (Ls 977 uz
vienu novada iedzīvotāju) un
atbilstoši ieņēmumiem sastāv
no pamatbudžeta un speciālā
budžeta izdevumiem, attiecīgi,
18.413 miljoni lati un 434.1
tūkstoši lati.
Cēsu novada pašvaldība
ilgtermiņa aizņēmumos uzskaita
no Valsts Kases saņemtos
ilgtermiņa
aizņēmumus.
Analītiskā
uzskaite
tiek
kārtotā tā, lai nodrošinātu
uzskaiti par katru aizņēmumu,
atsevišķi uzrādot ilgtermiņa
aizņēmumu un ilgtermiņa
aizņēmumu īstermiņa daļu, to
pamatsummas.
Paveiktais izglītībā
Cēsu novada pašvaldības
desmit
vispārizglītojošās
izglītības iestādēs 2013./2014.
mācību gadā pamatizglītību
un vidējo izglītību iegūst
2622 izglītojamie, kas ir par
89 izglītojamiem mazāk nekā
2012./2013. mācību gadā.
Skolēnu skaita samazinājums
izskaidrojams ar izmaiņām
demogrāfiskajā
situāciju
novadā
–
samazinājusies
dzimstība, pieaug to izglītojamo skaits, kuri kopā ar
ģimenēm izbrauc uz dzīvi ārpus
valsts. Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes un grupas apmeklē 936
izglītojamie. 725 izglītojamie

apmeklē interešu izglītības
iestādes, bet 1348 izglītojamie
Cēsu
novada
pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības
iestādes, 277 izglītojamie
apgūst profesionālās vidējās
izglītības programmu.
Cēsu
Profesionālā
vidusskola kvalificējusies atbalsta saņemšanai Eiropas
Savienības fondu darbības
programmas “Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma
3.1.1.1.aktivitātē
“Mācību
aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu
īstenošanai”.
Cēsu
novada
vispārizglītojošās izglītības iestādēs
tiek īstenotas 30 licencētas
un
akreditētas
izglītības
programmas,
pirmsskolas
izglītības iestādēs tika īstenotas
sešas izglītības programmas,
Cēsu pilsētas Mākslas skola
īsteno divas licencētas izglītības
programmas, bet sporta skola
īsteno 17 licencētas izglītības
programmas.
2013. gadā 935 izglītojamie
no
citām
pašvaldībām
apmeklēja
Cēsu
novada
pašvaldības izglītības iestādes,
bet 208 izglītojamie, kuru
dzīves vieta deklarēta Cēsu
novada pašvaldībā, apmeklēja
citu
pašvaldību
dibinātās
izglītības iestādes.
Novada pašvaldība 2013.
gada budžetā bija paredzējusi
finansējumu izglītības iestāžu
attīstības
izdevumiem
Ls
27000, ko iestādes izmantoja ,
lai pilnveidotu mācību procesā
izmantojamās tehnoloģijas, kā
arī Ls 10000, lai pilnveidotu
mācību procesā izmantojamo
datortehniku. Lai nodrošinātu
kvalitatīvu mācību procesu
visu
izglītības
iestāžu
izglītojamiem ir pieejamas
nepieciešamāsmācību grāmatas
un darba burtnīcas.
Pašvaldībā regulāri visu
gadu
darbojas
interešu
izglītības un profesionālās
ievirzes programmu izvērtēšanas
un
mērķdotācijas
sadales komisija, Cēsu novada
pašvaldības
Pedagoģiski
medicīniskā
komisija
un
Cēsu novada izlaiduma klašu
izglītojamo atbrīvošanai no
Valstspārbaudes darbiem.
Īstenots projekts „Skolēnu
prakse vasarā”, kuras ietvaros
93 izglītojamie vecumā no 13
- 18 gadiem savas teorētiskās
zināšanas pilnveidoja, strādājot
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrā, SIA „I.R DĀRZS”, SIA
„BEĀTUS”, SIA RECRO.
16 Cēsu novada izglītības
iestāžu
izglītojamajiem
piešķirtas
Cēsu
novada
pašvaldības naudas balvas
par augstiem sasniegumiem
mācībās.

2012./2013.mācību gadā 24
pedagogi piedalījās pedagogu
profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā, no tiem 3
ieguva 4. kvalitātes pakāpi,
21 pedagogs - 3. kvalitātes
pakāpi.
Kultūra
2013. gada pilsētas pasākumu kultūras budžets (88675
Ls) izlietots saskaņā ar kultūras
budžeta plānu. Kopumā Cēsu
Kultūras centrs organizējis
129
kultūras
pasākumus
Cēsīs. Īstenots mazo kultūras
projektu
konkurss
divās
kārtās. Kopumā atbalstīti 24
kultūras projekti. Būtisks
atbalsts sniegts Vēsturisko
filmu skates nodrošināšanai.
Atbalstīta Kosmosa festivāla
norise, kā arī filmas „Tālāk
par Gauju” izveide.
Ar
Valsts Kultūrkapitāla fonda
līdzfinansējumu veikts nozīmīgs darbs kultūrizglītības
jomā (koncertu cikls „Patiešām
maziņajiem”, kamermūzikas
cikls Cēsu Pils dārzā augusta
mēnesī, nodrošinātas astoņas
profesionālā teātra izrādes,
un Folkloras rīti bērniem un
vecākiem, jaunākā latviešu
kino demonstrēšana Cēsu pilī,
tikšanās ar filmu autoriem),
Cēsu novada un Cēsu apriņķa
izglītības iestādēm nodrošināti
20 kino seansi. Turpināta
latvisko tradīciju kopšana
– latvisko gadskārtu svinēšana.
Tradicionāli
norisinājies
latviešu
kino
maratons
sadarbībā ar NVO un Anša
Epnera filmu studiju, adventa
laika koncertcikls ar pūtēju
orķestra mūziku, u.c.
Ar
plašu
pasākumu
programmu un labi apmeklēti
Cēsu novadā aizvadīti Latvijas
Republikas 95 gadadienai
veltītie pasākumi novembrī.
Turpināta aizsāktā sadarbība
ar biedrību „Latvija esam
mēs paši”, nodrošinot krāšņu
11.novembra
pasākumu
programmu Cēsu Pils parkā,
kā arī veicinot patriotisko
audzināšanu.
Cēsu Centrālā bibliotēka
2013. gada vasarā sākta
Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas
(Raunas ielā 1) atjaunošana.
Projektā
plānots
renovēt
un paplašināt ēku atbilstoši
daudzfunkcionālas reģiona un
novada galvenās bibliotēkas
vajadzībām. Tiks izbūvēts
pagrabstāvs, kur būs grāmatu
glabātava un bēniņu stāvs.
Divkārt palielināsies ēkas
izmantojamā platība un lasītāju
rīcībā būs plašas, gaišas,
ērtas un mūsdienīgi aprīkotas
bibliotēkas telpas. Bibliotēka
būs pieejama arī cilvēkiem
ar kustību traucējumiem. Pēc
rekonstrukcijas ēka Raunas ielā
1. kļūs par - ģimenes bibliotēku,
formālās izglītības centru,

pašmācību un mūžizglītības
veicināšanas centru, zinātnisko
pētījumu centru, sabiedrības
informācijas centru, populārās
literatūras bibliotēku, sabiedrisko aktivitāšu centru.
2013. gadā bibliotēkā kā
pastāvīgi lasītāji reģistrējušies
4.461 apmeklētāji. Vidēji vienā
dienā bibliotēku apmeklējuši
173 lietotāji, no tiem 66
izmantojuši datorpakalpojumus
un internetu. Grāmatu izsniegums gadā – 155.806 vienības.
Bibliotēkas krājums papildināts
ar 2.574
jaunieguvumiem.
Gadā bibliotēka noorganizējusi
139
pasākumus un ir
apmeklētājiem piedāvātas 154
literatūras un mākslas darbu
izstādes.
Sociālais dienests
2013. gada sākumā Cēsu
novada pašvaldības aģentūrai
„Sociālais dienests” apritēja
jau 6. darbības gads. Runājot
par statistikas datiem, ir vērts
pieminēt, ka Sociālajā dienestā
2013.gadā ir pieņemti 13 273
apmeklētāji, pagājušā gada
laikā ir veikti 1732 apsekojumi
klientu dzīvesvietā (apsekojumu
skaits palielinājies par 7.38 %
(2012.gadā 1613 apsekojumi)).
Sociālā atbalsta pasākumiem
kopā izlietoti 247 608 lati (
EUR 352 314.44). Pēdējo gadu
statistika liecina, ka pabalsta
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI) saņēmēju skaits ik
gadu sarūk. Pērn GMI pabalstu
pašvaldība izmaksāja 28 786.88
latus (EUR 40 960.04) piešķirot
pabalstu 252 personām*. Toties
samaksāto dzīvokļa pabalstu
apmērs 2013. gada ir pieaudzis
par 18,6%, tam pērn izlietoti
57 016 lati (EUR 81 126.46).
2013.gada sākumā Sociālais
dienests,
sadarbojoties
ar
pašvaldības nodaļām, iestādēm
un valsts institūcijām uzsāka
darbu pie atbalsta programmas
izstrādes
Cēsu
novada
ģimenēm ar bērniem 2014.
– 2020.gadam, programmas
ietvaros vienu no prioritātēm
nosakot atbalsta veicināšanu
Cēsu
novada
daudzbērnu
ģimenēm. Pateicoties ieguldītajam darbam, jau 2013.gadā
pašvaldība ieviesa jaunus
atvieglojumus
daudzbērnu
ģimenēm - brīvpusdienas
skolās un vecāku maksas
atvieglojumus
pirmsskolas
izglītības
iestādēs
100%
apmērā. 2013.gada pirmajā
mācību pusgadā atvieglojumus
saņēma 237 bērni no 109
daudzbērnu ģimenēm.
Jau piekto gadu Cēsīs tika
rīkota Ģimenes diena, kas jau
kļuvusi par tradīciju.
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Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi
05.06. plkst.19.00
Čigānu un Klezmeru
mūzikas apvienība Les
Yeaux Noirs (Francija)
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
06.07. plkst.18.00
Latvijas radio Bigbends
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
12.07. plkst.20.00
Imantdienas
Pils parka estrādē
19.07. plkst.18.00
Labdarības koncerts
„Perkusiju epifānijas”
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
25.07. plkst.12.00
Bērnu rīts
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
25.07. plkst.13.00
Tikšanās ar mākslinieci
cēsnieci Astru Mariju Reini
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

koncerts
Cēsu Pils parkā

“Instrumenti” koncertšovs
Cēsu Pils parkā

12.00 – 17.00 Etno-eko
festivāls „Sviests” ar Latvijas
un Norvēģijas etno grupu
līdzdalību
Pils dārzā
22.00 Dūdu un bungu
grupas „AUĻI” koncerts
Cēsu Pils parkā

25.07. Plkst. 20.00
Koncerts Ravela Šeherezade
un Štrausa Varonis
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

23.30 – 02.00 Nakts balle ar
grupu „Bet Bet”
Cēsu Pils parkā

Cēsu Mākslas festivāls
11.07.
Jons Meks. Retrospekcija
Artūrs Punte. Dzeja
interjerā
Kaspars Podnieks & Krišs
Salmanis. North by Northeast
Cēsu alus brūzī
Kristaps Ģelzis. Mākslīgais
miers IV
Cēsu pils klētī

27.07. plkst.10.00
Cēsu sporta svētki

Maija Tabaka. Gleznas
Cēsu Izstāžu namā

31.07. – 02.08. Baznīcu
dienas Cēsu pils parkā, Pils
dārzā, Sv. Jāņa baznīcā

Plkst.22.00 Jona Meka filma
“Endija Vorhola dzīves
ainas”, Muzikālais notikums
Kinomūzika okeāna viļņos
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

Cēsu svētki 26.07.
10.00 – 18.00 Cēsu vecpilsēta
Svētku tirdziņš
Torņa un Pils ielā
10.00 – 18.00 Cēsu vecpilsēta
Svētku tirdziņš
Torņa un Pils ielā
11.00 – 17.00 Atrakcijas un
rotaļas bērniem
Maija parkā
11.00 – 17.00 Podnieku
darbnīcas
Podnieku ielā
11.00 – 24.00 Latvijas pūtēju
orķestru kauss
Rožu laukumā
12.00 - 15.00 Ceļojums
cauri laikam Cēsu muzeja
atklātajā krājumā
Rīgas ielā 23
12.00 – 15.30 Motociklu
izstāde „Custom bike show”
Lenču ielā
15.00 Labdarības koncerts
baznīcas restaurācijai – Uģis
Roze
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
15.00 – 03.00 FONO skatuve
Līvu laukumā
18.00 Senioru deju festivāla
„Kam nav 100, tas var”

12.07.
Plkst. 16.00 Vikotra
Freiberga un Jonas Meka
publiskā saruna.Jonas Meka
filmu retrospekcija I
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Plkst. 20.00 Koncerts
Gruzijas dvēsele gruzīnu
balsīs
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
Plkst. 20.00 Gastronomiska
performance Nepieradinātās
vakariņas turpinās...
Cēsu alus brūzī
13.07. plkst. 19.00
Valentīnas Freimanes
kinomūziklu zelta izlases
atklāšanas senass “Viena
stunda ar tevi” (1932)
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
18.07. plkst. 20.00
Ineses Galantes solokoncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
19.07.
Plkst. 17.00 Dziesmu un
romanču vakars Veltījums
Nikolajam Goršeņinam
Cēsu Meža skolā
Plkst. 17.00 Jonas Meka
filmu retrospekcija II
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Plkst. 22.00 Grupas

26.07.
Plkst. 17.00 Jonas Meka
filmu retrospekcija III
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Plkst. 20.00 Koncerts
Maksata Tango un Elgara
Simfonija
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
27.07. Plkst. 17.00
Koncerts Parīzes klaigas un
Vaska klusās dziesmas
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

Vispasaules Cēsnieku
dienas pasākumi
Izstādes
21.07.-25.07. Izstāde
“Cēsnieki pasaulē”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
21.07.-25.07. Izstāde “Cēsis
pirms Vendenes”
Seno rotu kalvē
21.07.-25.07. Foto izstāde
- Fotovecmeistars Gunārs
Janaitis un senās rotas
Ruckas izstāžu zālē
21.07.-25.07. Izstādes
“Cēsnieki-bērnu grāmatu
autori un mākslinieki”
Atklāšana 21.07. plkst 16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
21.jūlijs
11.00 Svētbrīdis
Sv. Jāņa baznīcā
12.00 Vispasaules Cēsnieku
dienu un izstādes “Cēsnieki
pasaulē” atklāšana
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
17.00 – 19.00 Īrijas diena
sadarbībā ar ILCC: Īru deju
meistarklase (norises vieta tiks
precizēta)
18.00 „Ak, laiki, ak, tikumi”
19.gs. deju studijas Magnolija
priekšnesums un N. Livonskas
stāstījums par 19.gadsimta
modi, tikumiem un cilvēkiem
Cēsu Jaunās pils Lielais
salons
22.jūlijs
16.00 – 20.00 Diskotēka
bērniem (vecumā no 13 līdz
17), spēlē Dj [Ex] da Bass
Fonoklubā
18.00 Cēsu Sv. Jāņa baznīca
– zināmais par nezināmo!
Cēsu Viduslaiku pils kurators
G. Kalniņš rāda un stāsta par
Cēsu Sv.Jāņa baznīcu
23. jūlijs
08.30-17.00 Konference
“Cēsis pasaulē”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
18.00 Pastaiga Cēsu Pils

PASĀKUMI
parkā. Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja vēsturniece
Dace Cepurīte vedīs ceļojumā
laikā
Pulcēšanās pie TIC
20.00 Koncerts “Cēsnieki
Cēsniekiem”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
24.jūlijs
09.00:13.30 Garšīgas
aktivitātes Cēsu tirgū
sadarbībā ar Priekuļu
tehnikuma audzēkņiem
–topošajiem un esošajiem
pavāriem
12.30 -13.30 Māris Jansons
- lekcija „Mūsdienu Latvijas
garša”
Raunas ielā 4
13.00-16.00 Vēstures garša
Stastās par muzeja neredzamo
pasauli
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja Atklātais krājums,
Rīgas iela 23
15.00 – 16.30 Māris Jansonslekcija “Mūsdienu Latvijas
garša” un deserta “Veltījums
Cēsīm” radīšana
T/c “Solo”
19.00 Muzikālais vakars
Rožu laukumā - muzicē Cēsu
1. pamatskolas audzēkņi un
pūtēju orķestris “Cēsis”
20:00 Havjera Garsija un
Māra Jansona meistarklase
restorānā „Bohēma”
25.jūlijs
08.30 – 09.30 Rīta tikšanās
ar pilsētas mēru
“Kārumlāde”, Rīgas iela 12
10.00- 14.00 Latvijas Bankas,
Ekonomikas ministrijas
un Nodarbinātības valsts
aģentūras apaļais galds par
darba vietām, iespējām
un atalgojuma līmeņiem.
Raunas ielā 4
10.00 – 18.00 Ruckas radošās
darbnīcas Ruckas parkā
12.00-19.00 Cēsu pilsētas
mākslas skolā - radošās
darbnīcas
Palasta iela 11
16.00 Glītrakstīšanas
čempionāts lieliem un
maziem
Jaunās pils Bēniņu zālē
17.00 Nūjošana lietpratējiem
un iesācējiem
Maija parkā
17.00 Komandu sacensības
“Viduslaiku skrējiens
Cēsu TIC
18.00 Ziedonis un mīlestība.
Sajūtas uzbur Gunita Bārda
un Solvita Būre
Cēsu Izstāžu namā
21.00 Ekskursija pa Cēsu
vecpilsētu lukturu gaismā
Cēsu TIC

Izstādes
18.06. – 06.07.
Igaunijas mākslinieku
izstāde. Udo Vool – Grafika.

Dag Vool – Metāls. Rotas.
Cēsu Izstāžu namā
16.04.-31.10.
Izstāde „Jānis Cimze
Vidzemē un Eiropā.
Skolotājam un komponistam
200”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zāle
18.06. – 06.07.
Leo Kokle. Gleznas
Cēsu Izstāžu namā
26.05. – 31.07.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi
olu temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden
zālē
22.06. – 09.07.
Akvarelistu plenēra „Cēsis
2014” izstāde
Mākslas telpā „Mala”

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
1.-31.07. “Tepat Latvijā un
pasaulē”
1.-31.07. “Amerikāņu
rakstniekam Ernestam
Hemingvejam – 115 (18991961)”
1.–31.07. “Itālija - ES
prezidējošā valsts”
1.-31.07. “Novadniecei,
teātra kritiķei Lilijai Dzenei
– 85”
1.07.-29.08. “Piedzīvojumi
vasaras brīvlaikā”
1.07.-29.08. “Bērnu un
jauniešu žūrija 2014”
1.07.-29.08. “Pirmā
lasāmgrāmata”
1.07.-29.08. “Spēlēsim
spēles”
1.07.-29.08. “Ceļojums
senatnē. Senā Japāna”
21.07.-1.08. Izstāde
“Cēsnieki pasaulē”

Sports
01.07., 08.07., 15.07., 22.07.,
29.07. plkst.17.00
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
Pūces ielā 2
15.07. un 31.07. plkst.10.00
Latvijas Jaunatnes
čempionāts pludmales
volejbolā A, B un C vecuma
grupās / Pūces ielā 2
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INTERESANTI
Pasaules apceļotājs
piestāj Cēsīs

Darbu sācis kinoteātris
Pirms Jāņiem Vidzemes
koncertzālē „Cēsis” atklāta
ar modernu digitālo kino
projektoru aprīkota kinozāle,
kas piedāvās regulāru filmu
programmu.
Pēc četru gadu pauzes, kopš
2010. gada, kad Cēsīs tika
slēgts kinoteātris, cēsnieki atkal
varēs baudīt jaunākās pasaules

un Latvijas kinofilmas.
Kino zālē vietu skaits variē no
45 līdz 100 skatītāju sēdvietām
un tā aprīkota ar jaunākajām
kino
demonstrēšanas
tehnoloģijām.
Jūlijā kinozāli piepildīs
Cēsu Mākslas festivāla kino
repertuārs (skatīt Pasākumu
kalendāru 7. lpp).

Mēneša sportists – Mārtiņš Blūms
11. maijā Smiltenē norisinājās Latvijas čempionāts
MTB maratonā 74 km garajā
Skandi motors distancē. 18
gadus jaunais ZZK vienības
riteņbraucējs Mārtiņš Blūms
izcīnīja
divus
Latvijas
čempiona titulus - elites vīru
grupā un U23 grupā.

Mēneša sportista nominācijai
maijā tika izvirzīts arī Māris
Urtāns, kurš izcīnīja 1. vietu
Baltijas valstu sacensībās
mešanas disciplīnās Valmierā
24.05. un 2. vietustarptautiskajās
vieglatlētikas
sacensībās
“Rīgas kausi”.

Kapu svētki Cēsu novadā
Attēlā: Pasaules apceļotājs Rons Makgreitijs no Bostonas, pirms nonākšanas Cēsīs jau ir mērojis
120 000 kilometru. Savu pasaules apceļošanas programmu viņš uzsāka 1995. gadā un ir miera
vēstnesis visās valstīs, kurās ierodas.

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
teksts un foto
Cēsis ir ļoti skaista pilsēta
un tas, cik laipni tā uzņem
savus viesus, ir brīnišķīgi,
saka pasaules apceļotājs Rons
Makgeritijs (Ron McGerity).
Makgeritijs ir no Bostonas
un apceļo pasauli īpašā,
speciāli ražotā guļus stāvokļa
velosipēdā. Patlaban viņam aiz
muguras esot jau vairāk nekā
120 000 kilometru, kas tiek
mēroti sešu līdz astoņu mēnešu
tūrēs jau kopš 1995.gada.
Ceļotājam pašlaik ir 61 gads
un viņš pats mājo Ženēvā,
Šveicē. Tur arī iesaistījies

labdarības fondā “Caritas”,
kura vārdā viņš darbojas kā
“miera vēstnesis”, iegriežoties
pilsētās
visā
pasaulē,
tiekoties ar pilsētu galvām un
nododot tām vēstījumu, kas
aicina izbeigt jebkāda veida
diskrimināciju, vardarbību un
cilvēku izmantošanu.
“Ģimene mani ne obligāti
saprot, taču atbalsta,” atzīst
Makgeritijs, taču vaicāts, kas
pārbraucienos ir visgrūtākais,
sniedz negaidīti praktisku
atbildi - “visgrūtāk ir tad, kad
līst un ir samirkušas pēdas,”
Rons saka smejoties, piebilstot,
ka parasti cilvēki, uzdodot šo
jautājumu, gaida dramatiskāku
atbildi.
Savā mūžā viņš redzējis
daudz valstis un pilsētas, un par

Latviju saka, ka šī ir valsts, kas
ātri attīstās, jo šķērsojis to arī
iepriekš. “Vēl visus panāksiet,”
viņš norāda, akcentējot, ka
arī Cēsis ir ļoti skaistas, un
piedzīvotā viesmīlība esot
pasaules līmenī, tāpēc viņš esot
pārliecināts, ka, neskatoties uz
mazo iedzīvotāju skaitu, Cēsis
spēs piesaistīt investorus,
kuri noteikti sakārtošot arī tos
graustus, ko gadījies redzēt.
Cēsīs viņš iegriezās, lai tiktos
ar novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu un pievienotu
viņa vizītkarti un autogrāfu
savai kolekcijai.

Priecīgie čivinātāji
Ieva Paegle @PandaIeva
Beidzot Cēsīs, beidzot miers,
beidzot kārtīgs miegs.
Ant’ @kukuruuza1
Jāņi Cēsīs viennozīmīgi bija
labākie Jāņi manā mūžā. Bučas
visiem kas bija ar mani.

Anda Dzenža @Anda_Dz
Prieks skatīties, cik sakopts
arvien kļūst Avotu ielejas parks
@Cesis_lv. Tagad ierīkota
arī zaļā urna suņiem. Paldies
pilsētai par rūpēm!
LV
Dzīļu
Atklājēji
@
DziluAtklajeji
Atgūstam aizrauto elpu pēc @
Cesis_lv apmeklējuma, un jau
tagad gribam atgriezties tur!

Dusmīgie čivinātāji
robis. ;) @robis193
Un tagad man ir stundu jāstāv
kājās, jo autene Cēsīs ir ciet dēļ
remontdarbiem. :/
Sabīne Malvīne @blonndaaaa
Cik ilgi bus vecakiem javed
berni uz Maija parka kruumiem,
Lai vini varetu nokartoties?
Nebutu laiks iekartot kaut
maksas WC? @Cesis_lv

Kapusvētku
svētbrīdis
Vaives pagasta kapos notiks
2. augustā:
12.00 Veismaņu kapos
14.00 Rāmuļu kapos

Melnie gulbji tikuši pie
vārdiem

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Kristīne G-C @KristineG_C
Prieks būt cēsniecei! Paldies
@Cesis_lv @RozenbergsJ @
Latvijas_armija un visiem
pārējiem par lielisko pasākumu
Cēsu kauju 95.gadadienai!

Kapu svētku dievkalpojumi
šogad Cēsu kapos notiks
svētdien, 6. jūlijā.
14.30 Meža kapos
16.00 Bērzaines kapos
13.00 Meža kapos Cēsu
Romas
katoļu
draudzes
dievkalpojums.

Cēsnieku
balsojumā
par vārdu došanu pilsētas
melnajiem gulbjiem izvēlēti
vārdi - Katrīna un Grāfs.
Putnu pāris, kas jau kopš
aprīļa nogales mitinās Maija
parkā, pašā Cēsu centrā, nu
ticis pie vārdiem. Kopumā tika
iesūtīti 30 vārdu varianti, no
kuriem 230 cilvēku balsojumā
par piemērotāku tika atzīti
Katrīna un Grāfs.
Kā
norāda
uzvarējušā
varianta
autore
Daiga
Janševska, kura nu kļuvusi par
gulbju krustmāti,- “man bija
svarīgi, lai vārdi būtu saistīti
tieši ar Cēsīm”, skaidrojot, ka
Katrīna izvēlēta par godu Cēsu
viduslaiku patronesei Svētajai
Katrīnai, savukārt Grāfs esot
atsauce uz fon Zīversu dzimtu,
kas uzcēla Cēsu Jauno pili.

Par šo variantu kopumā tika
atdotas 52 balsis.
“Man ir prieks, ka cēsnieki
izvēlējušies vārdus, kas lieliski
raksturo mūsu pilsētas bagāto
vēsturi, vienlaikus saglabājot
cēlu skanējumu arī mūsdienās,”
gandarījumu pauž Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Jau ziņots, ka pilsēta
iegādājās jaunu gulbju pāri,
jo iepriekšējā gulbju pāra
mamma neizturēja cīņu ar
vīrusu, bojā ejot arī mazuļiem.
Vecais melnais gulbis Zigfrīds
pēc pavasarī pārciestajiem
pārdzīvojumiem
šobrīd
izmitināts Avotu ielejas parka
lielajā dīķī, kur Cēsu novada
pašvaldības Komunālā nodaļas
darbinieki iekārtojuši viņam
mājvietu.
Tāpat kā pārējos gulbjus,
arī Zigfrīdu pieskata, baro
un apkopj ZS „Kliģēni”
speciālisti.

