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Luksofori
darbosies

Karstie svētki
Aivars Akmentiņš
Jūlijā
nogalē
aizvadīti
karstākie Cēsu pilsētas svētki
to
pastāvēšanas
vēsturē.
Izrādās, ka cēsnieki un pilsētas
viesi ir izturīgi ļaudis, jo arī
dienā ielās, parkos un skvēros
valdīja liela rosība. Kārtīgs
burziņš bija amatnieku tirdziņā
vecpilsētā. Maija parkā skatījās
priekšnesumu un iesaistījās
daudzveidīgās nodarbēs bērni
un viņu vecāki. Rožu laukumā
gaisu braši tricināja Latvijas
pūtēju orķestri un turpat blakus
gan lieli, gan mazi baudīja
dienas iecienītāko atrakciju –
peldi Rožu laukuma strūklakā.
Taču īstie svētki sākās
vēlā vakarā, kad gluži kā tādā
dienvidzemes pilsētā ļaudis pēc
siestas burtiski pārpludināja
Rīgas ielu, krodziņus un
koncertu norises vietas.
Turpinājums 8. lpp.

Luksofori,
kas
atrodas
Festivāla un Lenču ielu
krustojumā, tiks atjaunoti un
sāks darbotiesaugusta vidū.
Līdz
luksoforu
darbības
atsākšanai satiksmes dalībniekiem jāievēro saistošās ceļa
zīmes.
Aizkavēšanos ar luksoforu
darba atsākšanu rada fakts,
ka vairs netiek ražoti tieši
tādi luksofori, tāpēc remonta
materiāli tiek komplektēti,
izvērtējot savstarpējās salāgojamības iespējas, pasūtīšanas
iespējas, kā arī paredzamos
piegāžu termiņus.
Viens
no
krustojumā
izvietotajiem
luksoforu
komplektiem tika sabojāts
ceļu satiksmes negadījumā
14. jūnijā.
Attēlā: Pils un Torņa ielās vecpilsētā, kur darbojās amatnieku tirdziņš, rosība valdīja visas dienas
garumā. Foto Valdis Sviķis.

Baltijas ceļš – Brīvības ceļš

Kristīne Gertnere – Celma,
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja jaunākā vēsturniece
„Šodien ir sāpju diena.
Pirms 50 gadiem divi tirāni
mūs pārdeva...
Šodien ir atmiņu diena.
Mēs atceramies tos, kas mums
darījuši labu. Bet neaizmirstam
arī tos, kas mūs nodevuši.
Šodien ir vienotības diena.
Mēs neesam smiltis saujā, mēs
esam cieti kā klintis.
Šodien ir spītības diena. Mēs
neesam vergi, bet garīgi brīvi.
Domāsim par to, lai mēs būtu
arī fiziski un valstiski brīvi.”
Tā 1989.gada 23.augusta

vakarā baltiešus uz Latvijas
un Lietuvas robežas uzrunāja
Latvijas Tautas frontes valdes
priekšsēdētājs Jānis Freimanis.
Šogad 23.augustā aprit
septiņdesmit pieci gadi kopš
Ribentropa – Molotova pakta
parakstīšanas un divdesmit
pieci gadi kopš akcijas „Baltijas
ceļš” norises.
1989.
gada
15.jūlijā
Pērnavā sanāca pirmā Baltijas
Padomes
sēde.
Igaunijas
Tautas frontes līderis Edgars
Savisārs ierosināja izveidot
dzīvu cilvēku ķēdi caur trim
Baltijas valstīm, lai pievērstu
pasaules uzmanību 1939.
gada 23.augustā noslēgtajam
Ribentropa – Molotova paktam,
kas pilnībā mainīja Baltijas
valstu likteni. Pēdējie lēmumi
par „Baltijas ceļa” organizēšanu
tika pieņemti Baltijas Padomes
sanāksmē 12.augustā Cēsīs.
Akcija
„Baltijas
ceļš”
veidoja gandrīz 600 kilometrus
garu
nepārtrauktu
dzīvo
ķēdi, kas savienoja Baltijas
valstu galvaspilsētas. Latvijā

„Baltijas ceļa” maršruts gāja
caur Bauskas, Rīgas, Cēsu un
Valmieras rajonu. Šo rajonu
LTF nodaļām bija jāiztur
lielākā slodze – sagatavošanās
darbi bija jāveic nedēļas
laikā. Cēsu rajona LTF
aktīvisti zīmēja „Baltijas ceļa”
Cēsu rajona shēmu, veica
aprēķinus, cik cilvēku būs
nepieciešams, lai, sadodoties
rokās, nebūtu tukšu posmu,
sagatavoja kilometru stabiņus
–
orientierus,
sagatavoja
atbildīgos, kuri uz vietām
organizēja ķēdes veidošanu...
Cēsu tautfrontiešiem nodrošināt nepārtrauktu „Baltijas
ceļa” ķēdi palīdzēja toreizējās
Stučkas, Ogres, Jēkabpils,
Daugavpils,
Preiļu
un
Krāslavas rajonu LTF nodaļas
un iedzīvotāji. Vēsturiskā Cēsu
rajona robežās „Baltijas ceļš”
veidoja gandrīz 48 kilometrus
garu posmu, kurā roku rokā
sadevušies stāvēja gandrīz 50
tūkstoši cilvēku.
Pieminot akcijas „Baltijas
ceļš”
25. gadadienu
un

paturot
prātā
politisko
situāciju
Austrumeiropā,
tiksimies
23. augustā
no
plkst.17.30 Vienības laukumā!
Atcerēsimies un no jauna
piedzīvosim
„Dziesmoto
revolūciju” un „Baltijas ceļa”
vienojošo
garu.
Noskaņu
palīdzēs radīt tautas vērtes
kopa „Dzieti”, Cēsu Valsts
ģimnāzijas radošā apvienība
“Piektdiena”,
tautas
deju
ansamblis „Raitais solis” un citi.
Atradīsim „Baltijas ceļa” Cēsu
rajona shēmas kopijā vietu,
kur esam stāvējuši. Dalīsimies
atmiņās un fotoliecībās ar Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja
speciālistiem, tā kopīgi veidojot
Trešās
Atmodas
vēstures
liecību kolekciju muzejā.
Domās ir spēks. Ticībā un
cerībā ir spēks. Sirdīs ir spēks.
Mūsu rokās ir spēks padarīt savu
valsti un pilsētu tādu, kādu mēs
to gribam redzēt. Neatkarīgu.
Demokrātisku. Pārtikušu. Par
vietu, kur “laimē diet”.

Atjaunota
Dzelzceļa iela
Pēc divu nedēļu ilga darba
Cēsīs pabeigta Dzelzceļa ielas
atjaunošana, kas paveikta par
aizvadītajā ziemā ietaupītajiem
līdzekļiem.
Ielu remonta prioritāšu
augšgalā esošā Dzelzceļa iela
atjaunota 730 metru garumā un
septiņu metru platumā.
Kā norāda Cēsu novada
pašvaldības Komunālās nodaļas
vadītājs Juris Belasovs, šī ir
pirmā iela Cēsīs, kas atjaunota
ar ceļa virsmas virskārtas
nomaiņas tehnoloģiju.
“Esam
gandarīti
par
paveiktā darba kvalitāti – iela
nudien atjaunota labi,” stāsta
J. Belasovs, piebilstot, ka ielas
remonta garantijas laiks ir trīs
gadi, bet kalpošanas periods
– astoņi gadi.
Kopumā ielas atjaunošana
izmaksāja 81 000 eiro jeb
22,2
eiro
kvadrātmetrā.
Atjaunošanas
izmaksas
pašvaldībai bija iespējams
pilnībā nosegt, izmantojot
ietaupītos līdzekļus. Domes deputāti pavasarī izlēma, ka ielu
tīrīšanai ziemā paredzētos un
neiztērētos līdzekļus jāiegulda
ielu atjaunošanā.
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PAŠVALDĪBĀ
Notikumiem bagāta vasara
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūlijs ir bijis ne vien karsts,
bet arī svarīgiem notikumiem
piesātināts mēnesis. Aizvadījām
Vispasaules cēsnieku dienas ar
ļoti daudzveidīgu programmu.
Uz zinātnisko konference
„Mēs – Cēsīm” bija ieradušās
valsts augstākās amatpersonas,
Saeimas deputāti,
ārvalstu
latviešu organizāciju pārstāvji,
arī daudzi cēsnieki savā
atvaļinājuma
laikā
aktīvi
iesaistījās konferences darbā.
Saņēmām daudz pozitīvu
vērtējumu par šo iniciatīvu, jo
Latvijā esam pirmā pašvaldība,
kas meklē iespējas sadarboties
un
veicināt
emigrējošo
novadnieku
atgriešanos.
Skaidrs, ka nav vienas gatavas
receptes, kā to panākt un šai
problēmai nav ātru risinājumu.
Taču priecē, ka praktiski
katru nedēļu iegriežas kāds
cilvēks vai ģimene, kas ir
atgriezušies un interesējas par
izglītības iespējām bērniem
vai brīvām telpām sava biznesa
uzsākšanai.
Paldies
visiem
novada
kultūras un sporta darbiniekiem
par
lieliski
aizvadītajiem
Pilsētas svētkiem. Ja dienā
vēl šķita, ka lielais karstums
viesīs korekcijas un cilvēku
nebūs tik daudz kā ierasts, tad
vakarā un sākoties naktij šķita,
ka mūsu Rīgas iela ir Ņujorkas
5.avēnija! Tik daudz priecīgu
cilvēku,
kas
pastaigājas,

bauda mūziķu priekšnesumus
un atpūšas kafejnīcās, nebiju
redzējis kopš Cēsu 800 gadu
svinībām.
Svētku ietvaros
notika arī Pateicības dienas
koncerts, kurā pašvaldība
pateicās saviem atbalstītājiem
un sadarbības partneriem, kas
palīdzējuši īstenot daudz labas
ieceres mūsu novadā.
Protams, jūlijā turpinājās arī
lielāki un mazāki remontadarbi.
Gaujas kalna rekonstrukcija
rada neērtības, taču, kad darbs
būs pabeigts, ieguvēji būsim
visi. Esam iecerējuši par
pašvaldības līdzekļiem atjaunot
arī brauktuves virskārtu posmā
no tilta līdz pilsētas robežai.
Bibliotēkai nosvinēti spāru
svētki. Gada beigās lasītājiem
durvis vērs skaista, plaša un
mūsdienīgi aprīkota bibliotēka.
Gatavojoties jaunajam mācību
gadam, dažādi remontdarbi
tiek veikti arī novada izglītības
iestādēs. Nozīmīgs jaunums
ir tas, ka „Putniņkrogā” ir
iekārtots skolēnu internāts 60
vietām. Plānotā maksa ir 20
eiro mēnesī un tā ir novada
pašvaldības investīcija, kas
Cēsu skolu un ģimnāziju
augsto izglītības kvalitāti darīs
pieejamāku arī citu novadu
bērniem un jauniešiem.
Labas pārmaiņas šovasar
notiek Cēsu slimnīcā. Ir
atjaunota
dzemdību
zāle,
turpinās
bērnu
nodaļas
telpu remonts. Ir saņemts
finansējums un drīz uzsāksim
slimnīcas piecstāvu korpusa
siltināšanu. Projekts paredz

arī saules bateriju uzstādīšanu
un pāreju un energoefektīvu
apgaismojumu
slimnīcā.
Savukārt
nākošajā
gadā
prioritāte būs ventilācijas
sistēmas izbūve. Tādējādi
pacienti,
kuri
nonākuši
mediķu aprūpē, jutīsies daudz
komfortablāk.
Uzlabosies
darba apstākļi arī ārstiem un
medpersonālam.
Karstā
un
kultūras
notikumiem bagātā vasara, ir
nopietns pārbaudījums mūsu
tūrisma uzņēmējiem. Viesu
skaits pilsētā ir liels. Pašvaldībā
tikāmies ar kafejnīcu un
restorānu īpašniekiem, lai
pārrunātu, kas jādara, lai
viesi saņemtu labu servisu
un vēlētos Cēsīs atgriezties.
Nenoliedzami, ir daudz labu
pārmaiņu, taču kopīgā atziņa
bija – ja gribam kļūt par plaši
atpazīstamu
un
iecienītu
tūrisma mērķi, viesmīlības
jomā vēl ir ļoti daudz darāmā.

Cēsīs būs elektromobiļi
Inta Ādamsone
Attīstības nodaļas
projektu un vides speciāliste
Apstiprināts
projekta
pieteikums un noslēgts līgums
ar Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
un Latvijas vides investīciju
fondu par Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta Finansēto
projektu atklāta konkursa
,,Siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšana
transporta
sektorā - atbalsts elektromobiļu
un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai” par divu jaunu
elektromobiļu iegādi Cēsu
novada pašvaldībā.
Elektromobiļi tiks izmantoti
Cēsu
novada
pašvaldības
komunālās nodaļas un sociālā
dienesta vajadzībām objektu
apsekošanai īsos maršrutos
Cēsīs un Cēsu apkārtnē.
Elektromobiļu priekšrocība ir
lētas ekspluatācijas izmaksas.
Tie patērē aptuveni 0,25kW/st.

viena kilometra braucienam.
Elektromotora
lietderības
koeficents ir 99%- 95%,
pretēji iekšdedzes dzinējām
lietderības koeficentam - 2224%. Elektromobilim nav
kaitīgo izmešu. Elektromobiļu
iegāde veicinās siltumnīcas
efektu gāzu (SEG) emisiju
samazināšanu.
Kopējais projekta ,,Siltumnīcefekta
gāzu
emisijas
samazināšana
transporta
sektorā - atbalsts elektromobiļu
un to uzlādes infrastruktūras
ieviešanai”
finansējums ir
EUR 51928,56, tai skaitā,
attiecināmo izmaksu summa
ir EUR 51 333,52 , no kuriem
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta programma finansē
EUR 37000. Ir izsludināts
elektromobiļu iepirkums, bet
projektu plānots īstenot līdz
31.decembrim.

Publiskie interneta punkti
Cēsu novada pašvaldība
ir
sagatavojusi
projekta
pieteikumu konkursā „Publisko
interneta
pieejas
punktu
attīstība Cēsu novadā” ERAF
aktivitātē 3.2.2.2. „ Publisko
interneta
pieejas
punktu
attīstība”. Projekta ietvaros
plānots izveidot trīs jaunus
publiskos interneta pieejas
punktus - divus Cēsīs un vienu
Vaives pagastā un pilnveidot
trīs esošos publiskos interneta

pieejas punktus Rīdzenes,
Rāmuļu un Cēsu Centrālajā
bibliotēkās.
Jaunizveidotie publiskie
interneta
pieejas
punkti
atradīsies : Cēsu pilsētā Bērzaines ielā 5 (Wi-Fi zona
50 m attālumā ap ēku) un
Bērzaines ielā 16/18 (Sociālā
dienesta ēkā - ar pieeju
datortehnikai) , Vaives pagastā
- Krīvu ciema Līvu skolas
teritorijā ( Wi-Fi zona 50 m

attālumā ap ēku).
Projekta
kopējais
finansējums plānots
EUR
26216,47,
attiecināmais
ERAF līdzfinansējums EUR
22284,00.

būtu iespēja piesaistīt jaunus
uzņēmumus,
pašvaldības
īpašumā
nepieciešamas
papildus ražošanas teritorijas,
kas kalpotu par līdzekli
ekonomiskā
potenciāla
pieauguma nodrošināšanai un
efektīvas
apsaimniekošanas
veicināšanai, nolēma pirkt
nekustamo īpašumu Zeltkalna
ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Pirkuma maksa EUR 5 750.00.
• Ievērojot Cēsu Mākslas
festivāla nozīmīgumu Cēsu
pilsētas tēla popularizēšanā,
nolēma atļaut SIA „Vidzemes
koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāles „Cēsis”
telpas bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā
labuma

organizācijai „Cēsu pils ģildes
fonds” festivāla „Cēsu mākslas
festivāls 2014” pasākumu
organizēšanai un papildus jau
piešķirtajam atbalstam 7 111,00
eiro piešķīra 5 000.00 eiro telpu
un mantas uzturēšanas izmaksu
segšanai par „Cēsu mākslas
festivāla 2014” paredzētajiem
pasākumiem
Vidzemes
koncertzālē „Cēsis”.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldībā Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 17. jūlijā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskās
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdē
17.jūlijā tika izskatīti
24
jautājumi:
• Izdarīja grozījumus Cēsu
pilsētas domes 10.02.2005.
lēmumā
„Par
nekustamā
īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs,
atsavināšanu”, nosakot, ka
Lenču ielā 6 nekustamā īpašuma
rekonstrukcijas darbi tiek
pabeigti ne vēlāk kā līdz 2017.
gada 1.jūnijam saskaņā ar ēkas
īpašnieku jauno koncepciju
• Atzina Cēsu novada
pašvaldības dzīvojamo māju
pārvaldnieka SIA „CDzP”
reģ. prasījuma tiesības pret
pašvaldības dzīvojamo māju
īrniekiem par īri un maksu par
komunālajiem pakalpojumiem,
kas tiek nodrošināti ar
pārvaldnieka starpniecību, pēc
stāvokļa 01.04.2014. - EUR

28 446,06 , un uzdeva Cēsu
novada pašvaldības aģentūrai
„Sociālais dienests” noslēgt
ar tās valdījumā nodoto
pašvaldības dzīvojamo māju
pārvaldnieku SIA „CDzP”
vienošanos par pašvaldības
dzīvojamo māju īrnieku parādu,
kas radušies Pārvaldīšanas
un apsaimniekošanas līgumu
darbības laikā, atmaksāšanu
pārvaldniekam, par pārvaldniekam atlīdzināto parādu
atgūšanu un par atmaksāšanu
valdītājam
• Apstiprināja nolikumu
īsfilmu konkursam skolēniem
„Mirklis profesijā”
• Pieņēma lēmumu par
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas
izglītības iestādes un Cēsu
pilsētas
4. pirmsskolas
izglītības iestādes darbu no
2014. gada
25. jūlija līdz
31. augustam .
• Nolēma ar 01.09.2014.
nodot lietošanā par maksu
(nomā) telpu grupu Piebalgas
ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., ar
mērķi – kafejnīcas darbības

nodrošināšana, tajā skaitā Cēsu
pilsētas Sporta skolas darbības
pilnvērtīga norise, ieskaitot
iepriekš izsludināto pasākumu
nodrošināšanu ar sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumiem.
Apstiprināja nomas maksu,
kas vienlaicīgi ir izsoles
sākumcena, (mēnesī par vienu
kvadrātmetru, bez pievienotās
vērtības nodokļa) 1.00 EUR
(viens euro un 00 centi).
Izsole notiks 2014. gada7.
augustā plkst.13.00 Bērzaines
ielā 5. Tuvāka info pa tālr. Nr.
26186499
• Nolēma izveidot dienesta
viesnīcu izglītības iestāžu
audzēkņiem, kura darbojas
laika posmā no 01.09.2014.
– 30.06.2015. nedzīvojamās
telpās ēkas Saules ielā 23,
Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī
izveidot jaunas sešas amata
vienības dienesta viesnīcas
personāla nodrošināšanai
• Lai pašvaldība spētu
nodrošināt likumā noteikto
funkciju
izpildi,
plānotu
attīstību savā teritorijā un tai

3

Cēsu Vēstis, 2014. gada 31. jūlijs

AKTUĀLI
Jaunās Profesionālās vidusskolas korpusa pamatos
ielikts vēstījums
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Cēsu Profesionālās vidusskolas topošā kokapstrādes
darbnīcu korpusa pamatos
Valmieras ielā 19 iemūrēta kapsula ar vidusskolas kolektīva
vēstījumu. Nākamajām paaudzēm veltītais vēstījums ir
stiprināts ar seno baltu spēka
un aizsardzības zīmēm kā
arī ar valsts karoga krāsām.
Kapsulu izgatavoja skolas
mehāniķis Jānis Auziņš, kurš
metālapstrādes prasmi apguvis
tieši
Cēsu
Profesionālajā
skolā.
Vēstījumā minēts, ka skola
savā pastāvēšanas laikā devusi
zināšanas gandrīz 10 000
jauniem amatniekiem. Skolas
kolektīvs nav žēlojis ne spēkus,
ne zināšanas, lai piepildītos
viens no viņu sapņiem – jauns
skolas komplekss ar modernām
iekārtām.
Tāpat vēstījuma tekstā
teikts, ka „Par drošu pamatu
mūsu skolas pastāvēšanai
un nerimstošai attīstībai ir
skolas dibinātāja Augusta
Jullas teiktais: „Latvijas valsts
pamatiem vajadzīga rūpnieciska un amatnieciska izglītība.
To prasa mūsu nākotnes kultūra.
Arodnieciska izglītība lai ir

Ilga Šķestere
Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores vietniece
izglītības jomā

Attēlā: Cēsu Profesionālās vidusskolas kolektīvs kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm
nodeva jaunā skolas korpusa celtniekiem.
mūsu valsts zelta fonds” un
mūsu skolas karogā ierakstītie
vārdi:
„Domas- vienotai
tautai, darbu - Tēvzemes
labklājībai.””
Kopā ar vēstījumu skolas
kolektīvs
kapsulā
ielika
arī viena lata un viena eiro
monētas, valsts karodziņu.
Jau esam informējuši, ka
projekta gaitā tiks uzbūvēts
jauns darbnīcu korpuss un
veikta 1. stāva renovācija
skolas ēkā Valmieras ielā
19, Cēsīs, veidojot vienotu
mācību kompleksu. Mācību
procesa
modernizācijai
tiks iepirktas un uzstādītas

Bibliotēkai
atjauno fasādi
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
No jūlija būvnieki ir sākuši
Cēsu Centrālās bibliotēkas
ēkas Raunas ielā 1 fasādes
atjaunošanas darbus. Tikmēr
bibliotēkas iekštelpās notiek
sienu apmešanas darbi, kas jau
drīzumā noslēgsies pagrabstāvā un pirmajā stāvā. Jūlijā
pabeigta arī jumta konstrukcijas
izbūve.
Aktīvi norit darbi pie ēkas
apkārtnes sakārtošana un tiltiņa
izveidošanas, kas savienos
ietvi ar bibliotēkas jauno ieeju
Stacijas laukuma pusē. Līdz ar
to ir pārcelta Rīgas autobusu
atiešanas platforma Nr.9 uz
Stacijas laukuma malu pie
spēļu zāles „Fēnikss”.
Projekta mērķis ir izveidot
daudzfunkcionālu reģiona un
novada bibliotēku, dažādojot
un paplašinot pakalpojumu
klāstu, veicinot to pieejamību
visiem
iedzīvotājiem
un

Augsts
novērtējums
Cēsu
ģimnāzijai!

palielinot pilsētas pievilcību,
tādejādi sekmējot reģiona
konkurētspēju un pievilcību
darba un dzīves apstākļiem.
Projekts „Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas renovācija un
pieejamības
nodrošināšana”
sākts 2013. gadā un tiek
īstenots ES līdzfinansētās
aktivitātes „Nacionālas un
reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”
gaitā.
Kopējās projekta izmaksas
ir 2 918 405 EUR. No tiem
Cēsu
novada
pašvaldības
finansējums ir 437 058 EUR
apmērā, ERAF finansējums - 2
417 360 EUR, valsts budžeta
dotācija 63 987 EUR apmērā.
Projekta noslēgums paredzēts
2014. gada decembrī.

iekārtas un nepieciešamais
aprīkojums šādās prioritārajās
izglītības
programmās
–
enerģētika un elektrotehnika,
kokizstrādājumu izgatavošana
un būvdarbi.
Galvenā projekta mērķa
grupa ir Cēsu Profesionālās
vidusskolas
audzēkņi
un
pedagogi.
Šī
projekta
realizēšana
ir
būtisks
ieguldījums Cēsu novada un
Vidzemes reģiona izglītības un
uzņēmējdarbības veicināšanā,
jo skola kvalificētus speciālistus sagatavos atbilstoši darba
tirgus prasībām.
Projekta īstenošanas laiks ir

līdz 2015.gada 31.augustam.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 141 870.73 EUR, no tām
attiecināmās izmaksas ir 3
851 051.38 EUR, t.sk. ERAF
finansējums 3 273 393.67 EUR
un nacionālais finansējums
577 657.71 EUR (t. sk. valsts
budžeta dotācija pašvaldībām
80 872.07 EUR un Cēsu novada
pašvaldības finansējums 496
785.64 EUR).

Pabalsts mācību
piederumu
iegādei
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
ir
uzsākusi
dokumentu
pieņemšanu
pabalsta
piešķiršanai mācību piederumu
iegādei skolēniem.
Uz pabalsta saņemšanu
var pretendēt ģimenes, kuras
Sociālais dienests ir atzinis par
trūcīgām vai maznodrošinātām.
Šogad Pabalsta apmērs trūcīgo
ģimeņu bērniem ir EUR 35,00,
maznodrošināto
ģimeņu
bērniem - EUR 20,00.
Pabalsts mācību piederumu
iegādei tiek piešķirts par katru
ģimenes
(mājsaimniecības)
skolēnu līdz 21 gada vecumam,
ja skolēns bez pārtraukuma

turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (sākumskola,
pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija, vakarskola) vai
profesionālajā skolā.
Tāpat uz pabalstu EUR
15,00 apmērā var pretendēt
bērni bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni līdz 24
gadu vecumam, kuri ar Cēsu
novada bāriņtiesas lēmumu
nodoti
audžuģimenē
vai
aizbildniecībā.
Lai
saņemtu
pabalstu
ģimenēm,
jāvēršas
Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests” Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā,
6. vai 7. kabinetā vai Vaives
pagasta pārvaldē “Kaķukrogs”.
Iesniegumu
pieņemšana
un
pabalstu
izsniegšana
turpināsies līdz š.g. 30.
septembrim.

Ikgadējā Kronvalda fonda
skolu reitingā lielo skolu grupā
(vairāk nekā 100 skolas) Cēsu
Valsts ģimnāzija ir 5. vietā
valstī. Mūs apsteiguši: Rīgas
Valsts 1. ģimnāzija, Daugavpils
Krievu vidusskola - licejs,
Rīgas Franču licejs un Siguldas
Valsts ģimnāzija.
Paldies mūsu skolēniem par
izciliem rezultātiem olimpiādēs
un zinātniski pētniecisko darbu
konferencē valstī! Paldies
pedagogiem par ļoti godprātīgo
darbu!
Paldies
skolēnu
vecākiem, kuri mums uzticas!

Latvāņu
iznīdēšana
Cēsu novada pašvaldība
aicina
zemju
īpašniekus
vai
tiesiskos
valdītājus,
kuru teritorijas invadētas ar
Sosnovska latvāni, nekavēties
ar
latvāņu
izplatības
ierobežošanas
pasākumu
veikšanu,
lai
novērstu
latvāņu izziedēšanu un sēklu
nogatavošanos.
Saskaņā
ar
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksu par invazīvo augu
sugu izplatības ierobežošanas
pasākumu neveikšanu, tiek
izteikts
brīdinājums
vai
uzlikts naudas sods fiziskajām
personām no 100 līdz 350 eiro,
bet juridiskajām personām – no
280 līdz 1400 eiro. Par tādiem
pašiem pārkāpumiem, ja tie
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
– uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no 350 līdz 700 eiro,
bet juridiskajām personām – no
570 līdz 2900 eiro.
Cēsu novada Pašvaldības
policija arī šogad veiks ar
latvāni invadēto teritoriju
apsekošanu un administratīvo
pārkāpumu
protokolu
sa
stādīšanu
gadījumos,
ja
tiks
konstatēta
latvāņu
ierobežošanas
pasākumu
neveikšana.
Pateicamies visiem, kuri
veic latvāņu ierobežošanas
pasākumus, jo tikai kopīgi
iespējams ierobežot to tālāku
izplatību!
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Cēsis ir izcila vieta dzīvei un
personīgajai izaugsmei
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
23.jūlijā
tika
atklāta
diasporas jautājumiem un
reemigrācijai veltīta konference
“Cēsis pasaulē”. Uzrunājot
konferences
dalībniekus,
Latvijas Valsts prezidents
Andris
Bērziņš
akcentēja
Cēsu sakārtotās izglītības
sistēmas nozīmi aizbraukušo
tautiešu aicināšanā atpakaļ, kā
arī uzsvēra, ka Cēsis ir izcila
vieta dzīvei un personīgajai
izaugsmei.
“Cēsīs ir lieliski sakārtota
izglītība, kas man rada
pārliecību par intelektuālo
uzņēmējdarbības
jomu
attīstību. Šeit arī ir lieliska vieta
ieguldījumiem, jo pēdējo laiku
notikumi parāda, ka šī teritorija
ir tieša Austrumeiropas daļa,
kur ir droša vide ar lielām
iespējām eksportam,” sacīja
prezidents.
Pēc viņa teiktā, Cēsīs
esot laba bāze rūpnieciskajai
darbībai - vieta, kas pielāgota
ES struktūrfondu apguvei
kā arī teritorijas ar piekļuvi
dzelzceļam.
Prezidents
arī solīja pielikt pūles, lai
veicinātu cilvēkos sapratni par
to, ka Cēsīs ir lieliska iespēja

attīstīt uzņēmējdarbību, jo
viņš uzskatot, ka rūpniecisko
teritoriju attīstība Cēsīs neesot
utopija.
Tas ilgtermiņā ļaušot veicināt gan diasporas atgriešanos,
gan jaunu cilvēku piesaisti
novadam.
“Es aicinātu visus, kas
saistīti ar Cēsīm, izmantot
iespējas, ko mums sniedz šī
lieliskā vieta un darīt visu, lai
pēc desmit gadiem šeit būtu
daudz jauni cilvēki, kuri ar
savu prātu un darbaspējām
attīstījuši Cēsis tādā līmenī,
lai mēs lepotos ar šo vietu kā
izcilu vietu dzīvei, darbam,
mācībām un izjustu lielu
iedzīvotāju skaita pieaugumu.
Novēlu novada vadībai izturību
un veiksmi, attīstot milzīgo
Cēsu potenciālu. Mēs, pārējie,
centīsimies no sirds palīdzēt,”
uzsvēra prezidents.
Kā savā uzrunā norādīja Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs,
tieši
izglītība
ir
viens
no
galvenajiem faktoriem, kas
ļauj Cēsīm konkurēt, piesaistot
aizbraukušos. “Jo nereti, ja
jāizvēlas starp bērnu laišanu
Lielbritānijas vai Latvijas
skolās, vecāki tomēr vēlas,
lai viņu bērni mācās latviski,
un Cēsīm ir lieliska bāze,
ko
piedāvāt,”
skaidroja

Rozenbergs.
Viņš arī piebilda, ka novada
pašvaldībā
sākta
aktīva
aizbraukušo
uzrunāšana,
vadoties pēc principa, ka
“svarīgi ir apzināt savējos un
pirmajiem pasniegt roku”.
Tas esot būtiski, lai parādītu
cilvēkiem, ka viņi nav aizmirsti,
kā arī, lai veicinātu saiknes
izveidi ar mājām, vienlaikus
informējot
diasporu
par
investīciju iespējām dzimtajā
pusē.
Kā galvenos darbus, kas vēl
jāpaveic, lai veicinātu tautiešu
atgriešanos,
Rozenbergs
minēja
mājokļu
politiku
novadā, lai palielinātu īrei
pieejamo dzīvokļu un māju
skaitu, mobilitātes plānu, kas
veicinātu ātru un efektīvu
sabiedriskā transporta sistēmas
izveidi, kas cilvēkiem ļautu
brīvāk pārvietoties, strādājot,
piemēram, Rīgā un vakarā
atgriežoties reģionos. Tāpat
esot nepieciešama industriālo
teritoriju revitalizācija, lai
uzņēmēji varētu radīt jaunas
darba vietas.
Arī
Pasaules
brīvo
latviešu apvienības (PBLA)
priekšsēdētājs Jānis Kukainis
savā
uzrunā
akcentēja
nepieciešamību pēc iniciatīvas
uzņemšanas ilgtermiņa un
ilgtspējīgu sakaru izveidošanā

ar diasporu, kas būtu lietderīga
un izdevīga visām iesaistītajām
pusēm. “Nedrīkst visu gaidīt
no valsts,” piebilda J.Kukainis,
norādot, ka Cēsu novads ir
lielisks piemērs aizbraukušo
uzrunāšanā. “Man ir prieks
par Cēsīm,” uzsvēra PBLA
priekšsēdētājs.
Eiropas Latviešu apvienības
prezidija priekšsēdētājs Aldis
Austers sacīja, ka “emigrācija
nenozīmē zaudējumus, ja tiek
pielietoti pareizi mehānismi”.
Viņš arī izcēla faktu, ka
aizbraukušo vidū jāsekmē
latvietības
saglabāšana,
kas sākoties ar kontaktu
uzturēšanu no Latvijas, tāpēc
konference “Cēsis pasaulē” un
“Vispasaules cēsnieku dienas”
esot brīnišķīgas iniciatīvas,
ar kurām “Cēsu novada dome
ir spērusi platu soli priekšā
citām”. Austers vienlaikus arī
aicināja domāt par cēsnieku
pasākumu
rīkošanu
visā
Eiropā.
Jau ziņots, ka tautas kustības
un Cēsu novada pašvaldības
organizētās
“Vispasaules
cēsnieku dienas” notika no
21.jūlija
līdz
27.jūlijam,
vienuviet pulcējot diasporas
pārstāvjus no visas pasaules.

Medicīnas studenti apgūst iemaņas
Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
Projekta vadītāja
Sadarbībā ar Rīgas Stradiņa
Universitātes (RSU) Medicīnas
fakultāti
no
jūlija
līdz
augustam 3.kursa studenti iziet
“Klīniskās aprūpes praksi”, kas
vairāk vērsta uz māsu darbu,
pacientu aprūpi, savukārt
5.kursa studenti iziet “Klīnisko
praksi”, kas sevī ietver pacientu
izjautāšanu un izmeklēšanu,
saslimšanas diagnosticēšanu.
Šobrīd Cēsu klīnikā praksi
iziet 5 studentes. Prakses
ietvaros tiek iepazīts tuvāk
ikdienas darbs neatliekamās
medicīniskās palīdzības un
uzņemšanas nodaļā, ķirurģijastraumatoloģijas nodaļā un
neiroloģijas - terapijas nodaļā,
kas palīdz izvēlēties turpmāko
specialitāti.
Praktikanti
atzinīgi novērtē Cēsu klīnikas
speciālistus, kuri darbojas
vairākās nozarēs, piemēram,
kā Dr.Vaivods un Dr.Geruļskis,
kuri ir gan ķirurgi, gan

Attēlā: No kreisās: Alma Jaunmuktāne (5.kurss), Justīne Brūvere (5.kurss), Krista Nītiņa
(5.kurss), Zane Šteinberga (5.kurss) un Agate Logina (3.kurss).
flebologi, gan traumatologi
un veic arī endoskopiskus
izmeklējumus. Cēsu klīnikas
kolektīvs ir ļoti atsaucīgs un
ieinteresēts jauno speciālistu
izglītošanā. Praktikantes tiek
aktīvi iesaistītas visos ārstu
darbos. Strādājot komandā

tiek diskutēts par diagnozēm
un izmeklējumu rezultātiem.
Topošās ārstes uzsver, ka viena
no galvenajām Cēsu klīnikas
priekšrocībām
pret
Rīgas
slimnīcām ir tā, ka studenti var
produktīvāk piedalīties ārstu
darbā un ārstēšanas procesā

kā arī ik rīta sapulcēs, kas
dod iespēju būt lietas kursā
par pacietu veselības stāvokli.
Labprāt ielūkotos arī radiologu
darba ikdienā. Jautātas par
potenciālo profesiju, meitenes
vēl nav izlēmušas, jo ir daudz
pieprasīto profesiju - pediatrs,

„Cēsnieks
2014” –
Juris
Žagaras
Agita Baltbārde
AS „Cēsu alus” Sabiedrisko
attiecību vadītāja
26. jūlijā Cēsu pilsētas
svētku ietvaros tika pasniegta
ikgadējā AS „Cēsu alus”
balva „Cēsnieks”. Šogad titula
„Cēsnieks 2014” ieguvējs ir
cilvēks, kurš Cēsu pilsētas
vārdu iezīmējis gan Latvijas,
gan pasaules kartē ar spilgtu un
augstvērtīgu kultūras notikumu
– tas ir Cēsu Mākslas festivāla
direktors Juris Žagars.
Cēsu Mākslas festivāla organizatori saka: „Cēsu pilsētai
vienmēr bijusi zīmīga loma
Latvijas kultūras kontekstā.
Pēdējos gados pilsētas vārds
aizvien vairāk kļūst pazīstams
arī
starptautiskajā
apritē,
pateicoties tūrisma un, it īpaši,
kultūras tūrisma uzplaukumam.
Cēsu
zīmolu
veidojušas
ilgstošas un noturīgas mākslas
tradīcijas, un šobrīd par vienu
no pilsētas atpazīstamības
zīmēm var uzskatīt Cēsu
Mākslas festivālu, kas pirmo
reizi notika 2007. gadā, gūstot
ne vien reģionālu, bet arī
valstiska mēroga atzinību.”
Šī notikuma ieguldījumu
Cēsu kultūras dzīves attīstībā
novērtējuši gan pilsētas viesi,
gan arī paši cēsnieki, kuri
šogad ieteikuši tieši Juri Žagaru
nominēt „Cēsu alus” balvai un
titulam „Cēsnieks”.
Juris
Žagars
balvu
„Cēsnieks” saņem jau atkārtoti,
pirmo reizi tā viņam tika
pasniegta 2007. gadā – par
atpūtas un slēpošanas parka
„Žagarkalns” izveidi un aktīvu
darbību Cēsu pils ģildē.
Balva „Cēsnieks” kopš 1999.
gada ik vasaru tiek pasniegta
Cēsu pilsētas kultūras, zinātnes,
vēstures, sporta vai sociālās
sfēras pārstāvjiem.
kardiologs un anesteziologs.
Prakses ietvaros jaunās ārstes
ir piedalījušās jau dažādu veidu
operācijās(trūces, žultsakmeņu
un apendektomijas) un atzinīgi
novērtē augstā līmeņa operāciju
bloka iekārtojumu un pieejamo
aprīkojumu. Studentu acīs
Cēsu klīnika tiek vērtēta kā
studentiem draudzīga klīnika,
kurā ir individuāla pieeja pret
ikvienu topošo ārstu, jo tiek dota
iespēja iesaistīties ārstēšanās
darbā strādājot komandā ar
klīnikas speciālistiem.
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PROJEKTI, JAUNUMI
Turpinās Gaujas ielas rekonstrukcija
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Šajā
būvdarbu
sezonā
aktīvi norisinās Gaujas ielas
rekonstrukcijas darbi Gaujas
kalnā. Visā rekonstruējamā
posma garumā jau ir izbūvēts
lietus ūdens kanalizācijas
kolektors, kā arī daļa no paredzētajām gūlijām. Atlikušās
gūlijas plānots izbūvēt un
pievienot kolektoram tuvāko
nedēļu laikā.
Kā pastāstīja Cēsu novada
pašvaldības
Komunālās
nodaļas
komunālinženieris
Modris Rāviņš, jau lielākajā
daļā no rekonstruējamā posma
ir izbūvēta drenējošā smilts
kārta un dolomīta šķembu
apakškārta. Tāpat ir sākta ielas
betona apmaļu uzstādīšana.
Joprojām turpinās atbalstsienas
izbūve un M. Rāviņš informē,
ka atlicis izbūvēt vien pēdējo
atbalstsienas posmu 55 cm

Attēlā: Gaujas kalnā noslēgumam tuvojas atbalsta sienas
izbūve. Foto Aivars Akmentiņš.
garumā.
Jau iepriekš pašvaldība
informēja, ka kopš aprīļa,
kad sākās būvdarbi, Gaujas
ielas viena josla ir slēgta un
rekonstruējamā posmā satiksmi
regulē luksofors.
Gājējiem un velosipēdistiem
kustība ir būtiski apgrūtināta,

tāpēc aicinām šo posmu
apiet pa maršrutu: E. Dārziņa
– Dzirnavu – Klints - Peldu
ielas.
Gaujas ielas (posmā no
Pētera ielas līdz Kvēpenes
ielai) rekonstrukcija tika sākta
2013. gada augustā. Līdz šim
galvenie rekonstrukcijas darbi

bija saistīti ar atbalstsienas
izbūvi. Rekonstrukcijas darbus
plānots pabeigt līdz šī gada
septembra beigām.
Projekts Nr. 3DP/3.2.1.2.0./
10/APIA/SM/005
„Cēsu
pilsētas tranzītielas – Gaujas
ielas-rekonstrukcija”
tiek
īstenots darbības programmas
„Infrastruktūra un
pakalpojumi”
papildinājuma
3.2. prioritātes „Teritorijas
pieejamības un sasniedzamības
veicināšana” 3.2.1. pasākuma
„Pieejamības un transporta
sistēmas attīstība” 3.2.1.2.
aktivitātes
„Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
gaitā. Projekta īstenošanas laikā
plānots atjaunot Gaujas ielas
asfaltbetona segumu posmā no
Pētera līdz Kvēpenes ielai.

Apsekoti četrdesmit grausti
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste
Gada laikā, kopš Cēsu
novada pašvaldībā darbojas
Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisija, tā
apsekojusi jau 40 objektus.
Kā
norāda
komisijas
priekšsēdētājs Jānis Goba,
aktīvs darbs, veidojot dialogu
un
meklējot
individuālu
risinājumu, pašlaik notiek ar
25 ēku īpašniekiem.
Saistošajos
noteikumos
noteikts, ka vidi degradējošai
būvei var piemērot nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) likmi
3% apmērā no lielākās (būves
vai zemes) kadastrālās vērtības.
Patlaban
paaugstinātas
NĪN likmes piemērotas trīs
īpašumiem, bet par likmes
paaugstināšanu tiek gatavoti

vēl četri lēmumi.
Tomēr, neskatoties uz lielo
apsekoto būvju skaitu un
pārrunām ar to īpašniekiem,
sakārtotas ir vien dažas
teritorijas.
Kā biežākais iemesls būvju
nesakopšanai tiek
minēts
naudas trūkums. Bet pašvaldība
šādos gadījumos palīdz izstrādāt individuālu plānu īpašuma
pakāpeniskai
sakārtošanai.
Ir arī gadījumi, kad grausta
īpašnieks dzīvo ārzemēs un
vairs nav sasniedzams.
Jānis Goba uzsver, ka
komisijas mērķis nav sodīt, bet
rosināt īpašnieku savu īpašumu
sakārtot.
„No
īpašnieka
uzrunāšanas līdz paaugstināta
nodokļa piemērošanai paiet
nepilns gads. Tomēr, ja
īpašnieks pamazām strādā un
redzam, ka viņš ir atsaucīgs, tad
termiņus pagarinām, mēģinām
atrast labāko risinājumu ēkas

un teritorijas sakārtošanai,”
stāsta J. Goba.
Kā vieni no labākajiem
sakopšanas
piemēriem
ir
degradēto ēku nojaukšana
Palasta ielā 1 un Raiņa
ielā 3. Tāpat jāatzīmē, ka
vairākos īpašumos ir rasts
pagaidu risinājums – neļaut
nepiederošām personām iekļūt
ēkās, aizpildot logu ailes un
sakārtojot teritoriju, piemēram,
A. Kronvalda ielā 11 un 24.
Daži situācijas uzlabojumi
veikti īpašumos Rīgas ielā 17
un Rīgas ielā 18.
Īpašniekiem, kuri sadarbības
rezultātā ir sakārtojuši savu
teritoriju, pašvaldība plāno
pasniegt pateicības rakstus.
Taču diemžēl ir gadījumi,
kad būve apdraud garāmgājēju
un blakus ēku drošību, bet
īpašnieks neinteresējas par
sava īpašuma sakārtošanu.
Tādā situācijā pašvaldība par

saviem līdzekļiem īpašumus ir
norobežojusi. Piemēri – Rīgas
iela 41, Vaļņu iela 21, 23.
Pašvaldība ir arī nostiprinājusi
ēkas Palasta ielā 13 fasādi.
Ieguldītie pašvaldības līdzekļi
ir atgūti caur tiesas procesiem.
Aktuālākais jautājums ir
risinājuma rašana ēkai Vaļņu
ielā, sauktai par „Dāmu
salonu”.
Informācijai:
2013. gada 14. marta Cēsu
novada domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu par jaunu
saistošo noteikumu (Nr.8)
izveidi, lai sekmētu efektīvāku
darbu ar pilsētas degradēto
teritoriju un ēku īpašniekiem.
Saistošie noteikumi nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
apmēru vidi degradējošām,
sagruvušām un cilvēku drošību
apdraudošām būvēm Cēsu
novadā.

Attēlā: Vēl aizvadītajā ziemā šis grausts Raiņa ielā 3 “rotāja” visu apkaimi. Tagad īpašnieks vietu ir sakopis.

Sievietes
iepazīt sevi
Cēsu pašvaldības aģentūrā
‘’Sociālais dienests’’ notika
atbalsta grupas nodarbības
sievietēm.
Nodarbības vadīja ārstespsihoterapeites
no
RSU
Psihosomatiskās medicīnas un
psihoterapijas klīnikas - Maija
Šetlere un Sandra Vinniņa.
Nedēļas garumā sievietes
iepazina savu emocionālo
pasauli un mācījās, kā tikt galā
ar dažādām dzīves situācijām.
Aktivitātēs piedalījās astoņas
cēsnieces, noslēgumā iegūstot
apliecinājumu
par
dalību
atbalsta grupas nodarbībās
sievietēm
emocionālajai
pilnveidei un dzīves kvalitātes
uzlabošanai.
Grupas
apmeklētājas
izmantoja
arī
divās
pēcpusdienās doto iespēju
pie speciālistēm konsultēties
individuāli.
Minētās aktivitātes notika
projekta „Meklējot labāko
Eiropas
praksi
jauniešu
noziedzības
novēršanai”
(JUST/2011/FRAC/AG2671)
ietvaros un sadarbībai ar
Sabiedriskās politikas centru
‘’PROVIDUS’’.

Izmaiņas
Sabiedriskās pirts
darba laikos
Cēsu Sabiedriskā pirts no
30.jūlija līdz 12.augustam būs
slēgta.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām

Zālāju atjaunošana
Cēsu novada pašvaldība kā
partneris ir iesaistījusies ES
LIFE+ programmas projektā
„Integrēta plānošanas pieeja
zālāju dzīvotspējai” (VIVA
Grass), kas sākās 2014. gada
jūnijā.
LIFE Viva Grass projekta
mērķis ir veicināt zālāju
bioloģiskās
daudzveidības
saglabāšanu,
veicinot
uz
ekosistēmu pieeju balstītu
plānošanu un ekonomiski
dzīvotspējīgu
zālāju
apsaimniekošanu.
Projekts
demonstrēs iespējas zālāju
daudzfunkcionālai izmantošanai, kas kalpotu par pamatu
lauku apvidus ilgtspējai un
vietējās ekonomikas attīstībai.
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Vasaras skolas «GetWellCity» publisko pasākumu
programma Cēsīs
Evelīna Ozola
RTU Starptautiskās vasaras
skolas programmas
direktore
Rīgas
Tehniskās
universitātes
Starptautiskā
vasaras skola jau trešo gadu
pēc kārtas norisināsies Cēsīs,
šoreiz pievēršoties veselīga
dzīvesveida,
dziedniecības
tradīciju un aktīvas atpūtas
tematikai. 30 vasaras skolas
dalībnieki
arhitektūras,
dizaina un pilsētplānošanas
darbnīcās pētīs, vai dzīve
mazpilsētā ir veselīgāka par
dzīvi metropolē. Sagaidāms, ka
izpētes rezultāti un dalībnieku
idejas materializēsies vairākās
pilsētvides instalācijās un
drukātā izdevumā.
Divu nedēļu garumā, no
26. jūlija līdz 9. augustam,
vasaras
skolas
dalībnieki
intensīvā darbā iepazīs pilnu
projekta ciklu — no pirmajām
skicēm līdz daudzslāņainas
informācijas grafiskai attēlošanai, telpisku struktūru

būvniecībai pilsēt vidē un
to
nodošanai
sabiedrības
lietošanā. Kā ierasts, vasaras
skolas lekciju programma ar
ārzemju un pašmāju lektoru
uzstāšanos, kā arī dalībnieku
projektu prezentācijas būs
publiski pasākumi.
Vasaras skolas laikā Cēsīs
viesosies divu spēcīgu Latvijas
dizaina projektu autori: Marta
Kāle stāstīs par sociālā dizaina
projektu «Iesakņotāji», kura
ietvaros pansionātu iemītnieki
un pamatskolas skolēni kopīgi
nodarbojas ar dārzkopību, bet
Rihards Funts atklās, kā viņa
pārliecība par to, ka ar vides
dizainu iespējams uzlabot
pilsētnieku dzīves kvalitāti,
realizējusies
projektos
«Vingrotava»
un
«Garā
pastaiga».
Bvažejs
Čuba
(Błażej
Czuba), poļu arhitekts un
pilsētplānotājs no Londonas,
lekcijā pievērsīsies piesārņotās
pilsētas un pasakainās dzīves
laukos pretnostatījumam, kas
ir 20. gadsimta nozīmīgāko
pilsētplānošanas
kustību

pamatā. Lielbritānijas arhitektu
biroja
«Something&Son»
vadītāji Endrjū Merits (Andrew
Merritt) un Pols Smits (Paul
Smyth) stāstīs par to, kā viņi
Dalstonā izveidoja urbāno
fermu «FARM:shop» pamesta
veikala vietā, lai metropoles
vidū audzētu dārzeņus, vistas
un zivis, kā arī par to, kā
noritēja darbs pie «pop–up»
spa centra Londonas austrumu
apkaimē Bārkingā.
8. augusts
15.00 Projektu prezentācijas
20.00 Pilsētvides instalāciju
atklāšana Ruckas parkā un citur
Cēsu pilsētvidē
Organizē: Latvijas radošo
industriju
komunikācijas
platforma FOLD sadarbībā ar
Rīgas Tehnisko universitāti
Atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla
fonds,
Valsts
izglītības attīstības aģentūra,
Cēsu
novada
pašvaldība,
«Rotho Blaas», «Remember
Brothers», «Antalis», «ITA
Ltd», «Valmiermuižas alus»,
«MONU».

Vācu dokumentālisti “nosūta”
Paulu Irbinu uz Marsu
Viesojoties
Latvijā
un
uzņemot dokumentālo filmu par
misijas “MarsOne” dalībnieka
kandidātu Paulu Irbinu, Vācijas
dokumentālas filmas komanda
simulēja iespējamo ceļu uz
Marsu, aicinot Irbinu iejusties
iespējamajās emocijās, atstājot
Zemi.
Amēlija Borosa, Julians
Krubasiks un Vera Bruknere
veido trīs cilvēku komandu
no Minhenes, kas uzņem
dokumentālu
filmu
par
diviem “MarsOne” misijas
kandidātiem. Sagadīšanās dēļ
abu kandidātu vārdi ir Pauls,
no kuriem viens dzīvo Tokijā,
Japānā, bet otrs – Cēsīs.
Pēc filmētāju teiktā, lēmums
par filmas uzņemšanu pieņemts
pirms astoņiem mēnešiem,
uzzinot par iespējamo Marsa
misiju. Atlasot interesantākos
kandidātus, lai uzņemtu filmu,
izskatīti 1000 cilvēku profili,
un Pauls Irbins atzīts par reālu
kandidātu – cilvēku ar mērķi.
Filmas pamatdoma neesot
klasiski dokumentāla. Kaut
arī tai nav scenārija, filmētāji
aicina
varoņus
iejusties
iespējamajā ceļojumā, atstājot
Zemi. Filma esot ne tik daudz
par pašu projektu, cik par
individuālo cilvēku pieņemto
lēmumu.
“Šis ir stāsts par atmiņām

– par to, ko misijas dalībnieki
atcerētos, sākot ceļu. Par
to, kāda bijusi viņu pēdējā
tikšanās ar tuviniekiem, kādus
skatus, smaržas un garšas viņi
sev paņems līdzi,” stāsta Vera
Bruknere, neslēpjot, ka pašiem
dalībniekiem šis pārdzīvojums,
kaut arī simulēts, bijis ļoti
emocionāls.
To atzīst arī pats Irbins,
norādot, ka “filmēšana man
ļāva paraudzīties uz šo
lēmumu nevis no izdzīvošanas,
tehnoloģiskā
vai
misijas
viedokļa, bet tieši apsverot, kā
sajutīšos pats. Tikai tagad sāku
par to domāt”.
Vācu
dokumentālisti
piebilst, ka, kaut arī Irbinam
šī emocionālā simulācija bijusi
grūta, filma skaidri parādot, ka
ir kaut kas netverams, kas viņu
saista ar šo misiju un visumu
kopumā.
“Tas ir kaut kas, ko nevar
izskaidrot, un tam nav nekāda
sakara ar Paula dzīvi šeit, uz
Zemes, kur viņam ir laimīga
un mīloša ģimene, un noteikti
daudzi gribētu būt viņa
“kurpēs”. Tas, ko viņš ir darījis
līdz šim, labi saskan ar misijas
mērķi. Viņam patīk mācīt un
iedvesmot cilvēkus. Tas, ko
viņš dara patlaban, varētu
kalpot kā vispārākā iedvesma,
ko kāds citam var dot,” skaidro

Bruknere.
Cēsīs filmēšanas grupa
ieradusies praktiski uzreiz
pēc pirmās filmas daļas
pabeigšanas Tokijā, ko viņi
raksturo kā futūristisku patēriņa
sabiedrības
utopiju,
kurpretim Latvija un Cēsis
esot ļoti mierīgas – ar neskartu
dabu un ainavām, kādas neesot
Vācijā.
“Cilvēki šeit ir atvērti un
viesmīlīgi, turklāt kontrastā
ar Japānu – māk padarīt
sevi
laimīgus,”
stāsta
Amēlija Borosa, kā vienu
no
neaizmirstamākajiem
piedzīvojumiem Latvijā minot
īstu lauku pirti ar pēršanas
rituālu, kā arī biešu auksto
zupu, saules gaismas ilgumu
un kvalitatīvo Latvijas alu.
Taujāti, vai, viņuprāt, Pauls
Irbins ir gatavs misijai uz
Marsu, dokumentālisti visi kā
viens atbild apstiprinoši. “Kaut
arī filmējot emocijas pārņēma
mūs visus, zinām, ka Paula
mentālā sagatavotība un misijas
apziņa viņam ļautu spert šo
soli,” akcentē Bruknere.
Filmu
plānots
pabeigt
rudenī. Cēsu novada pašvaldība
arī paudusi gatavību filmas
pirmizrādi nodrošināt Cēsīs.

Aicinājums uzņēmējiem
Aicinām
Cēsu
novada
uzņēmējus
(juridiskās
personas), kuri līdz š.g. 1.
jūlijam vēl nav paziņojuši
savu
elektroniskā
pasta
adresi saziņai ar nodokļu
administrāciju,
iesniegt
iesniegumu ar nepieciešamo

informāciju
Cēsu
novada
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā vai Finanšu nodaļā.
Tālrunis
plašākai
informācijai: 64122586

05.06.2014. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Grozījumi
Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 27 ”Par topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” “
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 26.08.2010.saistošajos
noteikumos Nr. 27 ”Par
topogrāfiskās
informācijas
aprites kārtību Cēsu novadā”
šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
izdošanas tiesisko pamatojumu
šādā redakcijā:
“Izdoti
saskaņā
ar
Ģeotelpiskās
informācijas
likuma 13.panta sesto daļu un
Ministru kabineta 24.04.2012.
noteikumu Nr. 281 ”Augstas
detalizācijas
topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās
datubāzes noteikumi” 69.
punktu.
2. izteikt 4.,7.un 32. punktus
šādā redakcijā:
“4.
Atbildīgais
par
DATUBĀZES
izveidošanu,
uzturēšanu,
topogrāfiskās
informācijas
pieņemšanu,
pārbaudi, kā arī mērniecībai
nepieciešamo datu izsniegšanu
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā ir Cēsu novada
Būvvalde (turpmāk tekstā
pašvaldība).”
„7. Pašvaldība pieņem
tikai mērniecībā licencētu
vai
sertificētu
personu
topogrāfiskos vai ģeodēziskos
uzmērījumus
(tai
skaitā
izpildmērījumus
un
izpildshēmas),
kas
veikti
digitālā formā (*.dgn, *dwg,
*dxf
formātā)
LKS-92
koordinātu sistēmā un Baltijas
augstumu sistēmā, kas atbilst
Ģeotelpiskās
informācijas
likumā noteiktajām normām.
Plānam
jābūt
obligāti
saskaņotam
ar elektrības
un sakaru tīklu turētājiem
un citiem objektā esošo
komunikāciju turētājiem.”
„32. Pēc pozitīvas atbildes
saņemšanas
mērniecības
darbu
izpildītājs
iesniedz
pašvaldībā gatavo darbu papīra
formātā saskaņošanai vai pēc
pieprasījuma saņem uz gatavā
darba digitālo reģistrācijas
zīmogu.”
Atbilstoši
2012. gada
24. aprīļa
Ministru
kabineta noteikumu Nr. 281
„Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un
tās
centrālās
datubāzes
noteikumi” 69. punktam vie-

tējā pašvaldība nosaka tos
inženierkomunikāciju turētājus,
ar kuriem obligāti nepieciešams
saskaņot visus topogrāfiskos
plānus, kas izstrādāti attiecīgās
pašvaldības teritorijā.
Topogrāfiskie plāni, kas
izstrādāti
Cēsu
pilsētas
administratīvajā teritorijā, ir
jāsaskaņo ar šādiem inženierkomunikāciju turētājiem:
(Neskaidrību
gadījumā
lūdzam sazināties ar konkrēto
inženierkomunikāciju urētāju.)
OBLIGĀTI:
• AS „Sadales tīkls” (elektrības
kabeļi)
• SIA „Lattelecom” (telefona
kanalizācija, telefona kabeļi)

un citi objektā esošie:

•
AS
„Latvijas
Gāze”
(gāzesvads)
• Cēsu pilsētas SIA „Vinda”
(ūdensvads, kanalizācija)
• SIA „Cēsu siltumtīkli”
(siltumtīkli)
• SIA „Spriegums” (apgaisme)
• VAS „Latvijas dzelzceļš”
(SCB kabeļi, sakaru kabeļi,
elektrības kabeļi)
• SIA „Elektrons” (televīzijas
kabeļi)
• VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs” (sakaru kabeļi)
• SIA „Tele2” (optiskie sakaru
kabeļi)
• SIA „Latvijas Mobilais
Telefons” (optiskie sakaru kabeļi)
• SIA Latvijas propāna gāze”
• AS „Augstsprieguma tīkls”

Vaives pagastā:
Obligāti:

• AS „Sadales tīkls” (elektrības
kabeļi)
• SIA „Lattelecom” (telefona
kanalizācija, telefona kabeļi)

un citi objektā esošie:

• Vaives pagasta komunālinženieris
• Valsts SIA Zemkopības
ministrijas nekustamie īpašumi
(meliorācija)
• VAS „Latvijas dzelzceļš”
(SCB kabeļi, sakaru kabeļi,
elektrības kabeļi)
• VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs” (sakaru kabeļi)
• SIA „Tele2” (optiskie sakaru
kabeļi)
• SIA „Latvijas Mobilais
Telefons” (optiskie sakaru kabeļi)
• AS „Augstsprieguma tīkls”.
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Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
02.08. plkst.14.00
Izrāde „Vēstule draugam
– Im un Oj”. Vilis Daudziņš,
Kaspars Znotiņš, Jēkabs
Nīmanis
Vienības laukumā 2
09.08. plkst.18.00
Viduslaiku dziedājumi
un dūdas. Ieva Nīmane
(dūdas), Guntars Prānis (rata
lira), vokālā grupa Schola
Cantorum Riga (vadītājs
Guntars Prānis)
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
10.08. plkst.18:00
Kanādas mūziķi un Latvijas
dzejnieki Cēsīs. Kanādas
pianista Jurija Meirovica
kalviervakars. Elzas Stērstes
dzeju lasa Anna Žīgure
Artura Alliksāra dzeju
atdzejojumā no igauņu
valodas lasa Guntars Godiņš
Cēsu Izstāžu nams
16.08. plkst.19.00
V.Plotņikovas un
K.Tatarinovas koncerts
par godu uzņēmuma
„Dzintars”165 gadu jubilejai
„Dzintars” sagatavotie
pārsteigumi no plkst.16:00
Cēsu Pils parkā
22.08. plkst.19.00
Koncerts „Greizajam
Ratiņam – 15”. Juris Hiršs,
Ivars Puga, Uldis Anže, Dace
Bonāte, Normunds Laizāns un
Valdis Zilveris
Cēsu Pils parkā
22.08. plkst.22.00
IĻĢI 33.dzimšanas dienas
nakts koncerts Tumša
nakte, zaļa zāle. Pēc koncerta
aizrautīga dejošana kopā ar
Rīgas Danču klubu
Cēsu Pils parkā
23.08. plkst.16.00
Ērģeļmūzikas koncerts
Ērģelniece Ērika Jonīte
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
23.08. plkst.17:30
Pasākums veltīts Baltijas
ceļa 25. gadskārtai
Plkst. 19.00 simboliska rokās
sadošanās
Vienības laukumā

Vēsturisko filmu skate

Šekspīra 450 gadu jubilejai
veltītā vēsturisko filmu skate
Cēsu viduslaiku pilī.
www.filmuskate.cesis.lv
08.08
15.00 Rozenkrancs un
Gildenšterns ir miruši
(Lielbritānija, 1990)
17.30 Venēcijas tirgotājs
(ASV, 2004) BEZ MAKSAS!

20.00 Meklējot Šekspīru
(Lielbritānija, 2004)
21.30 Hamlets (PSRS, 1964)
09.08
17.00 Šekspīrs – animētie
stāsti (Lielbritānija, 1992–
1994)
18.00 Meklējot Šekspīru
(Lielbritānija, 2004)
19.30 Otello (ASV, 1952)
21.30 Anonīms (ASV, 2011)
10.08.
14.00 Šekspīrs – animētie
stāsti (Lielbritānija, 1992–
1994)
15.00 Henrijs V
(Lielbritānija, 1989)
18.00 Pusnakts zvani
(Francija, 1965)
21.30 Romeo un Džuljeta
(Itālija, 1968)

Viduslaiku diena
09.08.
10.00 Veras pils vārti. Sāk
darboties bērnu aktivitāšu
laukums, viduslaiku krogs,
mednieku skola, amatnieku
darbnīcas un tirgotavas
10.30 Svētku gājiens cauri
Cēsu pilsētai
11.00-14.00 Cīņa ar
kaitēkļiem. Žurku vīrs un
Zāļu sieva sniedz padomus
11.00-15.00 Paleofutbola
turnīrs pieredzējušiem
viduslaiku bumbas spēles
meistariem
11.00-11.30 Pils dārzu
pieskandina vīru kopa Vilki
11.30-12.30 Viduslaiku
rotaļlietu radošā darbnīca
12.00-16.00 Zooterapija.
Livonijas prasmīgākais
ārsts pieņem sirdzējus,
lai tos dziedētu ar dēlēm
un dzīvnieku dziedzeru
uzlējumiem
12.00-13.00 Mūziķu
apvienība Gravrost
no Gēteborgas sniedz
priekšnesumu pils pagalmā
12.30-15.00 Viduslaiku
dzīvnieku nopēdoto
ķieģeļu izstāde un ķieģeļu
gatavošanas darbnīca
12.30-14.30 Viduslaiku
pavārmākslas meistarklase
13.00-14.00 Bruņinieciskā
izklaide –kaujas uz pils tilta
13.00-13.30 Pils pagalmā
uzstājas senās mūzikas
ansamblis Gaurata Gaura

13.30-14.30 XIII gadsimta
zvēru eposs par blēdīgo
lapsu Reinardu stāstnieka
un mūziķa Edgara Lipora
uzvedumā bērniem

PASĀKUMI

Izstādes

Sports

13.30-15.00 Kā skanēja
viduslaiki? Saruna ar seno
mūzikas instrumentu meistaru
Raiti Jeleviču

16.04.-31.10.
Izstāde „Jānis Cimze
Vidzemē un Eiropā.
Skolotājam un komponistam
200”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zāle

02.08. Ultra maratons
Hagberg Cēsis ECO Trail
Starts plkst. 5.00 80km
distancē, plkst. 11.00 30 un 15
km distancē Vienības laukumā

14.00-15.00 Zooarheoloģija.
interaktīvs arheologa
Oskara Ušpeļa stāstījums
par uzturā lietoto dzīvnieku
sugu noteikšanu pēc
izrakumos atrastajiem kauliem

15.08.-30.09.
Modra Svilāna un Kristiana
Brektes pinhole fotogrāfijai
veltīta izstāde “Negatīvs”
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē

14.30-15.30 Mākslinieces
Astras Reines kaligrāfijas
darbnīca

09.08. – 14.09.
Andris Eglītis „Iespējama
vieta”
Cēsu Izstāžu namā

15.00-16.00 Jaunākie
arheoloģijas un dabas
zinātņu atklājumi par
neredzamajiem viduslaiku
cilvēku „kaimiņiem” – zarnu
parazītiem, biologa Viestura
Eglīša stāstījumā
15.00-16.00 Viduslaiku deju
mūzika Gravrost un Gaurata
Gaura izpildījumā; deju soļu
apguve
17.00 Vēsturisko filmu
skate piedāvā: animācijas
filmu programma bērniem pils
Rietumu tornī
18.00 Koncerts „In
Principio” Cēsu Svētā Jāņa
baznīcā

Cēsu Mākslas festivāls
11.07.-09.08.
Izstāde Jons Meks.
Retrospekcija
Izstāde Artūrs Punte. Dzeja
interjerā
Izstāde Kaspars Podnieks &
Krišs Salmanis. North by
Northeast
Cēsu alus brūzī
11.07.-09.08.
Izstāde Kristaps Ģelzis.
Mākslīgais miers IV
Cēsu pils klētī
03.08. plkst. 20.00
Valentīnas Freimanes
kinomūziklu zelta
izlases atklāšanas senass
“Amerikānis Parīzē” (1951)
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
05.08. plkst. 20.00
Valentīnas Freimanes
kinomūziklu zelta izlases
atklāšanas senass “Lietus
dziesmiņa” (1952)
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

26.05. – 30.09.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi olu
temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden
zālē
28.06.-30.12.
Pasaules latviešu mākslas
centra galerija – emigrējušo
latviešu mākslinieku darbi
L.Skolas iela 6

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
1.- 29.08. Konservēšanas
laiks ir klāt!”
1.-29.08. “Norvēģu
rakstniekam Knutam
Hamsunam – 155 (18591952)”
1.-29.08. “Piedzīvojumi
vasaras brīvlaikā”
1.-29.08. “Bērnu un jauniešu
žūrija 2014”
1.-29.08. “Pirmā
lasāmgrāmata”
1.-29.08. “Rakstniecei Tūvei
Jansonei – 100”
1.-29.08. “Spēlēsim spēles”
1.-29.08. “Ceļojums senatnē.
Senā Japāna”
4.-29.08. “Augusts ceļojumu
laiks. Apceļo Latviju!”
4.-29.08. “Novadniekam,
komponistam Alfrēdam
Kalniņam – 135”
21.,22.08. Jauno grāmatu
izstāde
21.07.-29.08. Informatīvā
izstāde “Cēsnieki pasaulē”

05.08. plkst. 17.00
Cēsu novada čempionāta
pludmales volejbolā 8. posms
Pūces 2
05.08.
Orientēšanās kluba
„Meridiāns” sacensības
sacensības
Starts no plkst. 16.00-19.30
Vecsaulītes, Cēsu – Kārļu ceļš
10.08. SEB MTB maratons
2014 6. posms
Vienības laukumā
12.08. plkst. 17.00
Cēsu novada čempionāta
pludmales volejbolā 9. posms
Pūces 2
12.08
Orientēšanās kluba
„Meridiāns” sacensības
sacensības
Starts no plkst. 16.00-19.30
Strīķi
17.08. plkst. 9.00
VIII Cēsu velomaratons
Starts Pils dārzā
19.08. plkst. 17.00
Cēsu novada čempionāta
pludmales volejbolā
10.posms
Pūces 2
19.08.
Orientēšanās kluba
„Meridiāns” sacensības
sacensības
Starts no plkst. 16.00-19.30
Krustkalni
23.08. Velobrauciens
„Baltijas ceļam 25”
26.08.2014. plkst. 17.00
Cēsu novada čempionāta
pludmales volejbolā
noslēdzošais posms
– Cēsu pludmales „Karaļi”
Pūces 2
26.08.
Orientēšanās kluba
„Meridiāns” sacensības
sacensības
Starts no plkst. 16.00-19.30
Dimdas, pagrieziens uz
Raiskumu
30.-31.08.
Latvijas
atklātā čempionāta 3. posms
motokrosā
Mototrase “Ezerkalni”

8

Cēsu Vēstis, 2014. gada 31. jūlijs

INTERESANTI
Karstie svētki
Turpinājums no 1. lpp.

↑ Pils dārza apmeklētāji varēja vērot un apbrīnot rokdarbnieču
veikumu, kā arī apgūt no viņām amata zinības pamatus.

→ Mazos

svētku
dalībniekus
sagaidīja
un pavadīja
smaidīgi,
runīgi un
amizanti
gidi.

↑ Visapmeklētākā vieta karstajā

dienā, protams, bija strūklaka Rožu
laukumā. Tajā veldzējās gan lieli, gan
mazi.

→ Maija parkā ģimenēm bija iespēja
piedalīties dažādos pārbaudījumos.
Tikt uz priekšu visiem kopā uz vienām
slēpēm - tur vajag saskaņu.

„Zīmē Cēsis” Jauniešu mājā!
Cēsu novada pašvaldība ir
saņēmusi finansiālu atbalstu
un jaunieši ir uzsākuši
īstenot projekta „Sālsmaize”
aktivitātes „Jaunatnes politikas
valsts
programmas
2014.
gadam” apakšsadaļas „Atbalsts
jauniešu
centru
darbības
nodrošināšanai
pašvaldībās
ar mērķi īstenot neformālās
mācīšanās aktivitātes visiem
jauniešiem” ietvaros.
Aicinām apmeklēt radošos
vakarus Rožu laukumā un

Jauniešu mājā Rīgas ielā 23:
1.augustā - Zīmē Cēsis!
Tikšanās un Info punkts Rožu
laukumā
no
plkst.15:00.
Var ierasties ar savām krāsu
paletēm un mīļākajām otām.
Lai piedalītos, nav jābūt
profesionālam māksliniekam,
jauniešu amatieru plenēra
ideja ir parādīt, cik dažādi mēs
redzam to, kas ir mums apkārt!
3.augusts – Galda spēļu
vakars
Jauniešu
mājā
plkst.18:00.

8.augusts – Radošo darbu
„Zīmē Cēsis” izstādes atklāšana
plkst. 14:00 Rīgas ielā 23.
Projekta „Sālsmaize” mērķis
ir,
izmantojot
neformālo
mācīšanos, attīstīt jauniešiem
jaunas kompetences pasākumu
organizēšanā, motivēt jaunām
iniciatīvām, mācīt vadību,
organizēšanu un projektu
īstenošanu, veicināt jauniešu
līdzdalību
un
nostiprināt
Jauniešu
mājas
lomu
pašvaldībā.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
skan kāda dziesmiņa no
Imantdienām, atsaucot atmiņā
vakardienas jauko koncertu
Cēsīs!

Priecīgie čivinātāji

Jānis Ziediņš @J_Ziedinch
Cēsīs ļoti patīkama atmosfēra.
Daudz viesu un mākslas
mīļotāju.

Madara Cērūze @maducis
Kaut visu laiku būtu tik
skaistas Cēsis, kādas tās ir
tagad, mākslas festivāla laikā,
romantiskas, ar dažnedažādām
izstādēm, rotājumiem u.c.

Lelde
Leimane
@Lelde_
Leimane
#cesis Mūzikas vidusskola
piešķir zināmu šarmu pilsētas
centram - tagad te starp auto
skaņām dzirdamas arī vijoles,
pūtēji, melodijas

Agris Pobiaržens @Pobiarzens
Vēl šodien ik pa laikam galvā

Melisa. @melanijajaa_
pilnas ielas, mūzika uz katra

stūra, smaržas, garšas, salūts
un dejas. Paldies par tik
skaistiem @Cesis_lv svētkiem.
Skaistākie.

Dusmīgie čivinātāji
iveta1975 @ivero32
@VINDA_CESIS ..jau otro
nedēļu Valmieras ielas rajonā
ūdens smird
pēc dūņām
...neriskēju vairs dzert!!!...
oktaavs juulijs @oktaavs
Cēsīs
nekas
interesants
nenotiek, jābrauc atpakaļ uz
valmieru.

Laista klajā grāmata
“Cēsu pils”
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs laidis klajā Gundara
Kalniņa grāmatu “Cēsu pils”.
Šis ir pirmais plašam lasītāju
lokam domātais izdevums,
kurā vispusīgi aplūkota Cēsu
Viduslaiku pils vēsture un
jaunāko
pētījumu
gaismā
skaidrotas dažādu pils daļu
kādreizējās
funkcijas.
Ar
vairāk nekā 100 attēliem
skaisti ilustrētajā grāmatā
iekļautas
vēsturiskas
un
mūsdienu fotogrāfijas, seni
plāni un gleznas, kā arī
īpaši šim izdevumam radīti

rekonstrukcijas
zīmējumi.
Grāmatas autors dzīvi apraksta
ne
vien
dramatiskākos
notikumus pils vēsturē, bet arī
sniedz ieskatu pils ikdienas norisēs un tās agrāko iemītnieku
sadzīvē. Izdevums lieliski
kalpos arī kā praktisks ceļvedis,
dodoties izglītojošā pastaigā
pa vienu no skaistākajiem
un iespaidīgākajiem Latvijas
kultūras pieminekļiem.
Gundara Kalniņa grāmatas
atvēršanas pasākums notiks
8.augustā plkst. 14:00, Cēsu
Viduslaiku pils pagalmā.

Mēneša sportiste
Kristīne Bertuka
Jūnijā nominācijai Mēneša
sportists
pēc
iedzīvotāju
ieteikumiem tika izvirzīti trīs
kandidāti. Vislielāko balsu
skaitu ieguva Kristīne Bertuka.
Kristīne izcīnīja 1. vietu
Baltijā lielākajās daudzdienu
orientēšanās sacensībās “Kāpa
2014” spēcīgajā un prestižajā
W21L grupā.
Otrajā vietā pēc komisijas
balsojuma izvirzījās Valters

Kaminskis, kurš ieguva 3. vietu
Eiropas čempionātā rogainingā
MIX grupā un 1. vietu senioru
grupā.
Trešā vieta Mārim Urtānam,
kurš Eiropas vieglatlētikas
čempionātā komandām izcīnīja
3. vietu.
Sveicam Kristīni un Mēneša
sportista nominācijai izvirzītos
kandidātus! Vēlam panākumus
turpmākajā sportiskajā karjerā!

