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Aizvadīta saulaina Ģimenes diena

Sākta Lielās Līvu
ielas rekonstrukcija

Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste

Maijā uzsākti Lielās Līvu
ielas rekonstrukcijas darbi. Tos
plānots pabeigt septembrī.
Cēsu novada pašvaldībā
iecerēts ik gadu rekonstruēt
vienu vecpilsētas ielu. Šogad tā
ir Lielā Līvu iela.
Būvniecības darbi noritēs
posmos, lai iespējami mazāk
traucētu
iedzīvotāju
un
transportlīdzekļu
kustību.
Brīvdienās satiksme būs bez
ierobežojumiem.
Kā būvniecības materiāls
tiks izmantots vecpilsētai
raksturīgs
akmens
bruģa
segums, bet gājēju celiņš tiks
ieklāts ar sarkanā klinkera
iesegumu.
Aicinām
sekot
ierobežojošajām zīmēm un iepriekš
atvainojamies par iespējamām
neērtībām.
Darbus veic SIA „Kvinta
BCL”.

Maija vidū jau sesto gadu
Cēsīs norisinājās pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
un Cēsu novada pašvaldības
organizētā Ģimenes diena. Tajā
piedalījās 111 novada ģimenes
(355 dalībnieki).
Kā jau katru gadu, arī
šogad šajā dienā Cēsīs valdīja
īsti ģimeniska noskaņa. Ja
iepriekšējos gados ģimenes ar
bērniem tika aicinātas doties
pastaigā pa Latvijā vienīgo
Bērnu tiesību un pienākumu
taku,
piedaloties
dažādās
ģimeni saliedējošās aktivitātēs,
tad šogad pastaigu takas
maršruts bija jauns, ar mērķi
izzināt Cēsu pilsētu. Pastaigu
takas maršrutā bija iekļauti tādi
punkti kā Vidzemes koncertzāle
„Cēsis”, kur ģimenēm bija
iespēja ieskatīties koncertzāles
un A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas telpās, „Stāstu
tornis”, kur ģimenēm bija
iespēja samainīt vai atstāt
līdzpaņemto grāmatiņu.
Turpinot tradīciju, jau trešo
gadu norisinājās arī bērnu
ratiņu parāde. Šogad tajā
piedalījās astoņas ģimenes.
Pēc iedzīvotāju balsojuma 1.
vietu ieguva Agneses Rubīnas
meitiņas Alises ratiņi ar
eņģeļa tēlu. Visi ratiņu parādes
dalībnieki saņēma dāvanas no
veikala „Bēbis” un pirmo trīs

Attēlā: Tradicionālajā Ģimenes dienas bērnu ratiņu parādē šogad savu izdomu un
mākslinieciskos talantus demonstrēja astoņas ģimenes. Foto Anete Dreimane.
vietu ieguvēji saņēma veikala
„Bēbis” dāvanu kartes. Šogad
pirmo gadu tika piešķirta SIA
„Betas nams” simpātijas balva.
Simpātijas balvu šogad ieguva
Rauduļu ģimene ar puķu
ratiņiem.
Jau otro gadu Ģimenes
dienas
pasākuma
laikā
tika godināts Cēsu novada
pašvaldības krustbērns. Šogad
Cēsu
novada
pašvaldības
krustbērna
godu
ieguva
Sigitas Andersones un Raivja
Zvaigznes meitiņa Elza Lote
Zvaigzne. Atbilstoši ilggadējai
tradīcijai
pirmais
novada

bērns, kurš piedzimst sākoties
jaunajam gadam, kļūst par
Cēsu
novada
pašvaldības
krustbērnu.
Aģentūra saka lielu paldies
visiem lielajiem un mazajiem
cēsniekiem, kuri piedalījās
svētku svinēšanā, kā arī
ikvienam, kas palīdzēja rīkot
šos svētkus: maiznīcai “Solo”,
akciju
sabiedrībai
“Cēsu
alus”, reklāmas aģentūrai
“Kobalts”, veikalam “Bēbis”,
SIA
„Laurete
Candles”,
SIA „Betas nams”, Antrai
Ieviņai, Kolonna Hotel Cēsis,
sabiedriskās politikas centram

PROVIDUS, Z/S „Kliģēni”,
veikalam „Balonu pasaule”,
Nacionālo
bruņoto
spēku
Instruktoru skolai, Cēsu novada
pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
Cēsu pilsētas Mākslas skolai,
Cēsu novada Pašvaldības
policijai,
Valsts
policijas
Vidzemes reģiona pārvaldei,
A.Šmita fotosalonam, Cēsu
Profesionālajai
vidusskolai,
Cēsu Centrālajai bibliotēkai,
Cēsu Pieaugušo izglītības
centram, Vidzemes koncertzālei
“Cēsis”, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Vidzemes

reģiona brigādes Cēsu daļai,
A.Kalniņa
Cēsu
mūzikas
vidusskolai, Cēsu Bērnu un
jauniešu centram „Spārni”,
Cēsu pilsētas Sporta skolai,
Inai Aizgalei un popgrupai
„Hey”, Priekuļu kultūras nama
deju kolektīvam „Tūgadiņš”,
SDA Cēsu draudžu bērnu un
pusaudžu organizācijai „Ceļa
meklētāji”,
Cēsu
novada
Jauniešu
domei,
Latvijas
Sarkanā Krusta Jaunatnes Cēsu
nodaļai, Dienas centra “Saules
taka” jauniešiem, SIA „Cindulī
mūzika”, Aizgaļu ģimenei,
Raušu ģimenei.

efektīvāku
saikni
ar
novadniekiem ārzemēs. Tas
ļaus gan parādīt Cēsu novada
aktualitātes, gan prezentēt
Cēsis kā lielisku vietu, kur
atgriezties,”
uzsver
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, piebilstot,
ka “šāds pasākums parādīs
- ne tikai valsts ir ieinteresēta
reemigrācijas procesu veicināšanā, bet, ka tie ir vēl
vairāk svarīgi pašvaldībām,
no kurām šie cilvēki ir reāli
aizbraukuši”.
Atbalstu pasākuma norisei
jau izteikušas valsts augstākās

amatpersonas
–
Valsts
prezidents Andris Bērziņš un
premjerministre
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.

Kā veicināt novadnieku atgriešanos?
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Sākusies tiešsaistes reģistrācija
Cēsu
novada
pašvaldības
organizētajai
konferencei “Cēsis pasaulē”,
kas tiek rīkota Vispasaules
cēsnieku dienu gaitā ar mērķi
uzrunāt cēsniekus ārzemēs un
vadošos Latvijas speciālistus
jautājumos par to, kā veicināt
emigrācijā devušos novadnieku
atgriešanos mājās.
Konference, kas notiks

šā
gada
23.jūlijā,
tiek
rīkota ar mērķi noskaidrot
labākos novada sadarbības
modeļus ar diasporu, kā
arī
aicināt
aizbraukušos
cilvēkus iesaistīties novada
nākotnes veidošanā. Iepriekš
reģistrējoties,
dalība
bez
maksas.
Pasākuma atklāšanā tiks
apspriesta diasporas jautājuma
aktualitāte, esošā situācija
un plānotie pasākumi valsts
un
pašvaldību
mērogā.
Tam sekos paralēlās darba
sesijas, kurās tiks analizētas
galvenās problēmas diasporai

uzņēmējdarbībā,
izglītības,
ģimenes, tūrisma un kultūras
jomās, kā arī tiks meklēti to
risinājumi.
Tāpat konferences laikā
plānota paneļdiskusija “Mēs
Cēsīm, Cēsis mums”, kuras
rezultātā
tiks
apzinātas
atziņas potenciālam Cēsu
novada reemigrācijas plānam.
Noslēgumā paredzēta iepazīstināšana ar dzīves stāstiem
par dzīvi ārzemēs un atgriešanos
mājās.
“Ar šo pasākumu plānojam
uzrunāt diasporas cēsnieku
komūnas, lai nodrošinātu
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Ir tik daudz interesantu
ieceru…
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Maija
sākumā
neliela
pašvaldības delegācija devās
uz Lielbritāniju, kur bija trīs
tikšanās ar novadniekiem,
kuri tagad dzīvo un strādā šajā
valstī. Šķiet, Cēsu pašvaldība
ir pirmā valstī, kas parāda
šādu iniciatīvu un cilvēku
interese un atsaucība bija liela.
Vizītes mērķis nebija paņemt
kādu novadnieku pie rokas
un pa varītēm atvest mājās.
Stāstījām, kas ir izdarīts, kas
iecerēts novada attīstībai,
kādi speciālisti nepieciešami
novadā. Runājām reāli, jo nevar
solīt debesu mannu, vilināt
cilvēkus atpakaļ, lai pēc tam
viņi piedzīvotu vilšanos.
Tiekoties ar aizbraukušajiem
novadniekiem, pārliecinājos,
ka domās un sirdīs viņi ir
Latvijā, grib atgriezties mājās,
būt starp savējiem. Runāju
ar jauniem puišiem un viņi
atzina, ka pēc ciemošanās
reizēm Latvijā, lidostā gaidot
lidmašīnu uz Londonu, sajūta ir
ļoti, ļoti skumja. Taču pieņemt
lēmumu atgriezties nav viegli.
Cilvēkiem ir jāpalīdz, pirmkārt
jau informatīvi. Pašvaldībā ir
jābūt speciālistam, kurš spēj
sniegt izsmeļošas atbildes
uz aizbraukušo novadnieku
jautājumiem. Daudzus gadus
esot prom, viņi vairs nezina, pie
kā vērsties. Piemēram, vienā no
tikšanās reizēm jauna ģimene
interesējās par iespējām Cēsīs
īrēt telpas sava mazā biznesa
uzsākšanai. Svarīgi ir praktiskie
jautājumi – darba vietas,
atalgojums, sociālās garantijas.
Jūlijā
notiks
Vispasaules
cēsnieku dienas, kurās dialogu
ar emigrējušiem novadniekiem

turpināsim. Domāju, ka rudens
pusē brauksim tikties ar
novadniekiem Īrijā.
Maijā Cēsīs viesojās kultūras
ministre
Dace
Melbārde.
Vizīte bija ļoti produktīva,
viņa apmeklēja
reģionālo
koncertzāli „Cēsis”, Ruckas
muižu, veco alus darītavu,
Pils
kompleksu.
Ministre
atzina, ka Cēsis ir viena no
retajām pašvaldībām, kur
pamatā ir sakārtota tūrisma un
kultūras infrastruktūra, bet, kas
svarīgākais, Cēsīs ir cilvēki,
kuri spēj radīt kvalitatīvu
saturu šajā jomā. Runājām arī
par iespējām piesaistīt Eiropas
Savienības fondu līdzekļus
radošo industriju attīstībai.
Saņēmām atbalstu iecerei
Modernās mākslas centru
veidot Cēsīs.
Lai atrisinātu domstarpības
saistībā
ar
darbošanos
jaunajā koncertzālē, tikos
ar novada amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem
un
dalībniekiem. Visi jautājumi
ir atrisināmi, un pamatā
neizpratni un pārmetumus radīja
informācijas trūkums.
Amatiermāksla ir un būs
prioritāte novada kultūras
dzīvē, taču jaunajā koncertzālē
darbosies ne tikai pašdarbnieki.
Tajā strādā mūzikas skolas, ir
profesionālā skatuve, būs kino.
Visiem būs jāmācās sadzīvot,
dažkārt
piekāpjoties
un
pieciešot arī kādas neērtības.
Jāatceras, ka šī apjomīgā ēka
tiek uzturēta par visu novada
nodokļu maksātāju naudu,
tāpēc telpām jābūt piepildītām
un racionāli izmantotām katru
stundu.
Atgādināšu, ka 31.maijā
un 1.jūnijā būs divi krāšņi
jaunās koncertzāles atklāšanas
koncerti, kuros uzstāsies gan

pasaules līmeņa profesionālie
mūziķi, gan novada amatiermākslas kolektīvi. Mani priecē
tas, ka koncerti un izrādes
koncertzālē jau ir saplānotas
līdz pat gada beigām. Ir liela
interese arī par semināru un
biznesa konferenču rīkošanu.
Mūsu uzdevums ir piedāvāt
tādu saturu, lai interese nezustu
un reģionālās koncertzāles
statuss tiktu pilnībā attaisnots.
Bija
tikšanās
arī
ar
Labklājības ministru Uldi
Auguli. Sarunā akcentējām
to, cik ļoti birokratizēts kļuvis
sociālā dienesta speciālistu
darbs. Atskaišu, saskaņojumu,
pamatojumu lērums ir tāds, ka
speciālisti papīru rakstīšanai
spiesti tērēt vairāk laika, nekā
darbam ar cilvēkiem. Spriedām
arī par to, ka esošā sociālās
palīdzības sistēma veicina
pabalsta saņēmēju dzīvesveida
izplatību. Proti, cilvēki pārtiek
no pabalstiem un pat necenšas
meklēt pastāvīgu darbu, jo ir
garantēti ienākumi bez piepūles. Savukārt tiem, kas dien
dienā strādā, nereti ienākumi
ir tikai nedaudz lielāki vai
pat mazāki, nekā pabalstu
saņēmējiem.
Pārsteidzoši, bet ministru
vizītes un pašvaldības aktivitātes ir izraisījušas jautājumu
– vai es tādējādi nebruģēju
sev ceļu uz Saeimu? Atbilde
ir noteikti – nē! Pirmkārt,
gribu attaisnot novada vēlētāju
uzticību un paveikt to, ko solīju
pirms vēlēšanām pagājušajā
vasarā. Otrkārt, te ir tik daudz
interesantu
ieceru, iesāktu
svarīgu darbu, cilvēku, ar
kuriem ir prieks sastrādāties…
negrasos visu pamest un
pārcelties uz Rīgu.

Cēsu novada domes kārtējā sēdē 15.maijā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdē
15.maijā tika izskatīti
45
jautājumi.
• Nolēma atbalstīt VIII
Latvijas Baptistu draudžu
Dziesmu svētku rīkošanu
2015.gada 13.-19.jūlijā Cēsīs
un uzdot pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” direktoram organizēt
nepieciešamās darbības un
plānot nepieciešamo līdzfinansējumu
2015.
gada
kultūras pasākumu budžeta
projektā.

• Apstiprināja tirdzniecības
kioska Cēsu pils parkā nomas
tiesību
izsoles
rezultātus,
pamatojoties uz kuriem nomas
tiesības ieguva Oksana ZariņaJarohoviča, nosolot nomas
maksu EUR 22,49 par nomas
objektu mēnesī.
• Apstiprināja amatiermākslas kolektīviem lietošanā
nodoto telpu Raunas ielā
12, (Vidzemes koncertzālē
„Cēsis” ) ikmēneša uzturēšanas
izmaksu kompensācijas maksu
par konkrētām telpām, kas
vidēji mēnesī sastāda ap 12
tūkstoši eiro.
• Sakarā ar pilsētas svētkiem
atļāva organizēt publiskos
pasākumus šādos datumos un
laikos: Cēsu Pils parkā Nakts
balli no 2014. gada 26. jūlija
plkst. 22.00 līdz 27. jūlija plkst.

03.00; Līvu laukumā Fonokluba
pasākumu jauniešiem „Brīvā
skatuve” no 26. jūlija plkst.
15.00 līdz 27.jūlija plkst. 02.00;
Rožu laukumā I Starptautiskā
pūtēju orķestru izklaidējošās un
deju mūzikas konkursa „Cēsu
kauss pūtēju orķestriem 2014”
dalībnieku muzicēšana no 26.
jūlija plkst. 18.00 līdz 27.jūlija
plkst. 02.00.
• Pieņēma lēmumu nodot
atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē,
Cēsu
novada
pašvaldībai
piederošas cirsmas: Gaujaslīču
ielā 21, Smilšu ielā 8, Dzeguzes
ielā 1, Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, un
Rāmuļu grantsbedres, Rāmuļu
tautas nams, Vanadziņi, Vaives
pagastā. Izsole notiks 2014.
gada 12.jūnijā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs. Ar izsoles noteikumiem

Labas pārmaiņas stacijas
rajonā
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Cēsnieki jau būs pamanījuši,
ka ir uzsākta Cēsu profesionālās
vidusskolas jaunās praktiskās
apmācības ēkas būvniecība
Valmieras ielā 19. Bija plānots,
ka būvdarbi ilgs pusotru
gadu, bet ar celtniekiem esam
vienojušies, ka viņi strādās
ātri un, iespējams, jau šī gada
beigās ēka tiks pabeigta. Tas
iepriecina, jo ir pašvaldības, kur
Eiropas Savienības finansēto
profesionālo vidusskolu modernizācijas projektu īstenošanu
vēl nav izdevies uzsākt.
Domes
deputāti
ir
apstiprinājuši
pašvaldības
Komunālās nodaļas speciālistu
izstrādāto prioritāšu sarakstu
ielu, ietvju un apgaismojuma
tīklu atjaunošanai. Atbilstoši
tam ir veikts iepirkums un
jūnijā uzsāksim asfalta klājuma
atjaunošanu Dzelzceļa ielā,
kā arī Bērzaines ielas ietves
posma rekonstrukciju pie E.
Dārziņa ielas. Šie darbi tiks
veikti par aizvadītajā ziemā
ietaupītajiem ielu tīrīšanai
paredzētajiem
līdzekļiem.
Prioritāšu saraksts ir veidots,
izvērtējot ielu un ietvju
nolietojumu, kā arī transporta
un gājēju plūsmas intensitāti.
To atjaunošana notiks atbilstoši
pašvaldības budžeta iespējām
un prasmei saimniekot taupīgi.
Diemžēl ar Smilšu laukuma
rekonstrukciju nesokas tik raiti,
kā gribētos. Turpinās aktīvas
diskusijas ar projektētājiem, jo
svarīgi ir panākt, lai projekts
tiktu izstrādāts maksimāli
precīzi un būvdarbu laikā
nerastos neparedzēti papildus
izdevumi. Savukārt stadiona
rekonstrukcijas projekta iepirvar iepazīties www.cesis.
lv/izsoles, konkursi ; Cēsu
novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļas mežzinis, tālr.
26423320.
• Izdarīja grozījumus Cēsu
novada pašvaldības 2014.
gada budžetā: 15 990 euro
apmērā palielināti nodokļu un
nenodokļu ieņēmumi; 1 029 770
euro apmērā iekļauti saņemtie
valsts budžeta un pašvaldību
budžeta
transferti;precizēti

kumu izsludināsim jūnija
sākumā. Paredzēts, ka stadiona
atjaunošana notiks kārtās,
sākotnēji sakārtojot skrejceļu,
futbola un spēļu laukumus, pēc
tam pārējās būves.
Transporta komisijas sanāksmēs turpinām izvērtēt
iespējas
uzlabot
satiksmi
Cēsīs. Ir atceltas apstāšanās
aizlieguma zīmes, kur tās nebija
nepieciešamas.
Piemēram,
Uzvaras bulvārī, lai cilvēki arī
sestdienās, braucot uz tirgu,
varētu ērti novietot savu auto
un iet iepirkties. Stāvvietās
pie koncertzāles ierobežojumi
ir spēkā no pulksten 8.00 līdz
15.00, lai tie, kas dosies uz
mēģinājumiem, semināriem vai
kino, varētu bez raizēm novietot
savu auto ēkas tuvumā.
Centrālās
bibliotēkas
ēkas rekonstrukcija norit kā
plānots. Sakarā ar apkārtnes
labiekārtošanas darbu uzsākšanu
paplašinās
nožogotā
teritorija ap bibliotēku un
izmainīsies vairāku autobusu
pieturas vietas. Autobusi uz
Rīgu aties no pieturas Stacijas
laukumā pie „Fēniks” spēļu
zāles. Autobusi, kas uzņēma
pasažierus Raunas ielā, tagad
aties no pieturas pie Akmens
ligzdas, bet ielas pretējā
pusē būs pietura 9.maršruta
autobusam.
Neērtības
tas
radīs, taču pārmaiņas būs
nozīmīgas. Jau norit stacijas
ēkas un bibliotēkas ēkas
rekonstrukcija. Ceru, ka drīz
uzsāksim Smilšu laukuma
labiekārtošanu, nākošajā gadā
paredzēta Stacijas laukuma
atjaunošana. Kad šie darbi būs
pabeigti, stacijas rajons būs
īsta pilsētas vizītkarte, par ko
varēs priecāties gan cēsnieki,
gan mūsu viesi.

pašvaldības iestāžu ieņēmumi
un izdevumi un budžeta
ieņēmumu
un
izdevumu
klasifikāciju kodi.
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.

3

Cēsu Vēstis, 2014. gada 29. maijs

AKTUĀLI
Apciemojot novadniekus Lielbritānijā
Aleksandrs Abramovs
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas jaunākais
speciālists
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
ar Attīstības nodaļas vadītāju
Laini Madelāni un šo rindu
autoru maija sākumā devās
apciemot
novadniekus
Lielbritānijā, lai iepazītos
ar cēsnieku dzīvi ārzemēs,
izprastu iespējamās sadarbības
iespējas, pastāstītu par pēdējos
gados paveikto Cēsīs, par
iespējām attīstīt mazo biznesu,
uzņēmējdarbības
atbalsta
programmām, kā arī personīgi
uzaicināt
uz
Vispasaules
cēsnieku dienām, kas tiek
rīkotas Cēsīs jūlija beigās.
Piektdien, 2. maijā, delegācija devās pie Vispasaules
cēsnieku dienu kontaktpersonas
Lielbritānijā Anitas Rulles,
lai tiktos ar Ruļļu ģimeni un
citiem cēsniekiem. Tikšanās
norisinājās neformālā, brīvā
gaisotnē, attīstot konstruktīvu
un
savstarpēji
tik
ļoti
nepieciešamo
diskusiju.
Būtiskākie sarunas ieguvumi ir
iepazīšanās ar paveikto pēdējos
gados un kontaktu apmaiņu,

Attēlā: Latvijas vēstnieks Lielbritānijā Andris Teikmanis, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Komunikācijas
nodaļas jaunākais speciālists Aleksandrs Abramovs un
Attīstības nodaļas vadītāja Laine Madelāne apspriež to, kā
veicināt novadnieku atgriešanos.
lai varētu uzturēt regulāru
informācijas plūsmu.
Sestdienas rītā notika nākamā
darba
tikšanās
Londonā.
Šoreiz devāmies pie Latvijas
vēstnieka Lielbritānijā Andra
Teikmaņa, lai tuvāk iepazītos
ar aizbraukušo ikdienu no
vēstnieka skatu punkta. Novērtējot Cēsu novada vēlmi
uzrunāt savus cilvēkus, kuri
patlaban
veido
diasporu
ārvalstīs, vēstnieks uzsvēra, ka
tā ir unikāla un pirmā iniciatīva

Novada pašvaldība
izsludina konkursu
„DARI CĒSĪM”
Juris Čeičs
Cēsu novada pašvaldības
Speciālists komercdarbības
attīstības jautājumos
No 16.maija līdz 16.jūnijam
visi pretendenti, kas atbilst
konkursa nolikumam, ir aicināti
iesniegt savus pieteikumus
konkursam „DARI CĒSĪM”,
ko organizē Cēsu novada
pašvaldība. Konkursa kopējais
naudas fonds - EUR 9000. Viena
projekta īstenošanai maksimāli
var saņemt līdz 3000 eiro.
Konkursa mērķis ir iedvesmot
aktīvai rīcībai un atbalstīt
radošas iniciatīvas, kas balstītas
mākslā un kultūrā, risina
sociālos jautājumus un atbilst
ilgtspējīgas uzņēmējdarbības
pamatprincipiem, kā arī atrodas
Cēsu Vecpilsētā.
Konkurss „DARI CĒSĪM”
norisinās pirmo reizi, lai gan
līdzīgs atbalsts jaunajiem un
potenciālajiem uzņēmējiem jau
tika sniegts arī pagājušā gadā,
kad finansējumu saņēma 4
projekti. Šogad plānots atbalstīt
vismaz tikpat projektus.
Iesniegto projektu atlase

norisināsies divās kārtās –
visas iesniegtās idejas vērtēs
pašvaldības izveidota žūrija,
kura labākos projektus izvirzīs
otrajai kārtai, savukārt otrajā
kārtā norisināsies
prezentācijas/intervijas ar projektu
autoriem, kurās bez žūrijas
locekļiem var tikt pieaicināti
arī eksperti.
Par
konkursu
„DARI
CĒSĪM” vairāk var uzzināt
Cēsu
novada
pašvaldībā
Bērzaines
ielā
5,
pie
Attīstības nodaļas speciālista
komercdarbības
attīstības
jautājumos
Jura
Čeiča,
sazinoties pa tālruni 29393403
vai e-pastu: juris.ceics@dome.
cesis.lv, kā arī, visa informācija
- konkursa nolikums, idejas
pieteikuma
anketa
un
nepieciešamie pielikumi būs
pieejama mājas lapā www.
cesis.lv sadaļā Uzņēmējiem
→Atbalstaprogrammas
→
Pašvaldības atbalsts →”DARI
CĒSĪM”, kā arī pie aktualitātēm
uzņēmējdarbībā.

no kādas pašvaldības.”Man
prieks par iedvesmojošajām
idejām, kas nāk no Cēsīm”,
sacīja Andris Teikmanis.
Latviešu svētku ieskandināšanas pasākumā Pīterboro
notika pēdējā Cēsu novada
pašvaldības
delegācijas
tikšanās
ar
Lielbritānijas
cēsniekiem. Vizītes rezultāts –
vērtīga informācijas apmaiņa,
jauni kontakti un būtiskākais
- ir uzzināti tautiešu nākotnes
plāni. Un, jāsaka, iezīmējas

interesantas un daudzsološas
perspektīvas.
Vairāki jaunieši Liebritānijā
jau ir ar “dzīvu” biznesa
ideju, lai vien uzkrātu kapitālu
un pēc laika uzsāktu mazo
komercdarbību Cēsīs. Uzzinot
par uzņēmējdarbības atbalsta
mehānismiem, kā atzīst paši
jaunieši, to pārliecība arvien
vairāk pieaug, ka Cēsis var un
Cēsīs var! Lai izdodas!
Jānis
Rozenbergs
bija
gandarīts,
ka
ir
ielikts
pamatakmens tautiešu apzināšanai Lielbritānijā, jo tikai
uzturot regulāru informācijas
apmaiņu, var panākt draudzīgas
un
abpusēji
izdevīgas
attiecības, kas arī bija viens
no šīs vizītes mērķiem. Tāpat
priekšsēdētājs
uzaicināja
visus
satiktos
cēsniekus
un
vēstnieku
piedalīties
„Vispasaules cēsnieku dienās”,
kas norisināsies jūlija beigās
Cēsīs, kā arī pieteikt savu
dalību 23.jūlijā notiekošajai
konferencei „Cēsis Pasaulē”.
Šīs konferences galvenais
mērķis
būs
noskaidrot
labākos sadarbības modeļus
novadam ar diasporu, kā arī
aicināt aizbraukušos cilvēkus
iesaistīties novada nākotnes
veidošanā.

Sveic seškārtējos
Latvijas čempionus

Attēlā: Florbola komanda “Cēsu Alus/Lekrings” pēc sestā
Latvijas čempiona titula izcīnīšanas. Foto Jānis Vīksna.
Novērtējot
seškārtējo
Latvijas florbola čempionu
komandas “Lekrings” sniegumu, 16.maijā notika viņu
sveikšana un godināšana,
kurā piedalījās Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs un AS “Cēsu alus”
pārstāvji.
Kā norādīja “Cēsu alus”
sabiedrisko attiecību vadītāja
Agita Baltbārde, uzņēmums
meklējis sporta komandu, ko
atbalstīt, un lēmums sponsorēt
“Lekringu” komentārus neprasot. “Šīs ir mūsu mājas,
šī ir pilsēta, kas mūs vieno,”
uzsvēra Baltbārde.

Arī
Jānis
Rozenbergs
akcentēja, ka katrs atbalsts ir
no svara, tāpēc iepriecināja
“Lekringu” ar ziņu, ka Cēsu
novada
dome
vienbalsīgi
lēmusi par 5000 eiro piešķiršanu komandas atbalstam
oktobrī gaidāmajai Pasaules
kausa izcīņai florbolā Šveicē.
“Cēsu Alus / Lekrings”
treneris
Artis
Malkavs
norādīja, ka patlaban komanda
koncentrējas un gatavojas
Pasaules čempionu kausa
izcīņai, kam tikšot veltīta visa
vasara. “Latiņa ir uzstādīta
augstu - to nevar nolaist,”
piebilda treneris.

Cēsīs jaunas
ceļa zīmes

Lauku ielas rajonā uzstādītas
ceļa zīmes Nr. 528 „Dzīvojamā
zona”.
Sākot no zīmju uzstādīšanas
vietām ir spēkā Ceļu satiksmes
noteikumu prasības, kas nosaka
satiksmes kārtību dzīvojamās
zonās.
Tāpat šādas zīmes uzstādītas
Dārzniecības ielā un Draudzīgā
aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas apkārtnē. Šo ceļa
zīmju ievērošanu atbilstoši
satiksmes noteikumiem kontrolēs ceļu policija.

Uzvaras
bulvārī
atļauts stāvēt
Uzvaras bulvārī posmā
no Noliktavas ielas līdz
Jāņa Poruka ielai gar Smilšu
laukumu un tirgu noņemtas ceļa
zīmes „ apstāties aizliegts”.
Tā kā, sākot ar pavasara
mēnešiem, strauji aug tirgus
apmeklētāju skaits, bieži ir
grūtības novietot auto kādā
no tuvējiem stāvlaukumiem.
Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk,
aizliegums apstāties ir atcelts.
Plānots, ka šāds režīms
saglabāsies līdz šā gada
1.oktobrim.

Cirtīs kokus
elektrolīniju
aizsargjoslās
Cēsu novada pašvaldība
informē, ka šovasar jūlijā un
augustā notiks koku ciršana
elektrisko tīklu gaisvadu līniju
aizsargjoslās pilsētas teritorijā:
Gaujaslīču ielā 21
Bērzaines ielā 34
Smilšu ielā 8
Cepļu ielā 4
Dzeguzes ielā 1
Dzeguzes ielā 4
Koku ciršana notiks arī,
izveidojot Dzeguzes ielas trasi.
Mežizstrādes darbu veikšanai
pašvaldība organizēs cirsmu
izsoli.
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VIZĪTES, SPORTS
Novērtē Cēsu kultūras potenciālu
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas nodaļas
vadītājs
Cēsīs ir visi
priekšnoteikumi tam, lai pilsētu
varētu droši saukt par Latvijas
kultūras galvaspilsētu, tikšanās
laikā ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu sacīja kultūras ministre
Dace Melbārde.
Iepazīstoties ar pašvaldības
un privātpersonu plāniem
pilsētas
kultūras
dzīves
kapacitātes
palielināšanā,
D. Melbārde atzina, ka “esat
savākuši lieliskus radošās
industrijas spēkus un iniciatīva,
ko demonstrējat kā pilsēta, ir
izcila.”
Pēc viņas teiktā, pašlaik
Cēsīs ir gan infrastruktūra, gan
cilvēkresursi, gan politiskā
griba, lai kultūra pilsētā
attīstītos.
Tieši cilvēku kapacitāti
ministre aicināja izmantot,
rakstot projektus, piemēram,
radošajiem inkubatoriem, kāds,
piemēram, ir Andrejosta Rīgā,
kā arī projektus, kas saistīti ar
dabas un kultūras mantojuma
objektu
apgūšanu.
Tiem
nepieciešami biznesa plāni,
kādus cēsnieki, viņasprāt, spētu
uzrakstīt.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Komunikācijas speciāliste

Attēlā: Topošajā Radošajā rezidencē Ruckas muižā Kultūras ministre Dace Melbārde (attēlā no
labās) tikās ar radošo industriju pārstāvjiem Evelīnu Ozolu un Tomu Kokinu. Ruckas muižas
pārtapšanu atbalsta arī Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Foto Anete
Dreimane.
Ar pilsētas vadību ministre
pārrunāja arī reģiona kultūras
un
nacionālās
identitātes
attīstību
un
koncertzāles
“Cēsis” nozīmi. Sprieda par
Ārzemju latviešu mākslas
muzeja plānoto izveidi Cēsīs
un laikmetīgās mākslas muzeju
tapšanu reģionos.
Ministre viesojās Vidzemes
reģionālajā
koncertzālē
“Cēsis”, kur tika iepazīstināta
ar telpām, koncertzāli, ama-

tieru kolektīvu iespējām un
Cēsu Alfrēda Kalniņa mūzikas
vidusskolas
darbu.
Tam
sekoja vizīte topošajā radošajā
rezidencē Ruckas muižā, kur
ministre tikās ar Ievu Gobu
un Tomu Kokinu, runājot par
radošajām industrijām un
radošu cilvēku piesaisti Cēsīm.
Turpinājumā ministre devās
uz Cēsu veco alus darītavu, kur
tagad izveidota mākslas telpa,
kā arī viesojās Cēsu Sv.Jāņa

baznīcā, kur tikās ar draudzes
mācītāju Didzi Kreicbergu
un draudzes pārstāvjiem, kuri
pastāstīja par to, kas darāms
vēsturiskās ēkas atjaunošanā.
Vizīti
noslēdza
Cēsu
viduslaiku pils apmeklējums,
kur ministre tikās ar pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” pārstāvjiem,
spriežot par pils kompleksa
stāvokli un nepieciešamo
atbalstu tā saglabāšanai.

Pavasara ieskrējiens lieliem un maziem
Rasa Siliņa
Cēsu novada pašvaldības
sporta koordinatore
Maija vidū gan lieli, gan
mazi sportot gribētāji pulcējās
Cēsu Pils parkā, lai reģistrētos
un pieteiktos skrējienam –
nūjošanas pārgājienam „Cēsu
pavasaris 2014”.
Šogad pasākums bija veidots
tā, lai katrs dalībnieks varētu
atrast sev piemērotu distanci,
neraugoties
uz
sportisko
meistarību.
Pašus mazākos (pirmsskolas
vecuma) bērnus sagaidīja
sportiskais vilks un atraktīvais
suns, kuri kopā ar mazajiem
sportistiem
kopīgi
veica
distanci. Dažiem no viņiem tas
bija pirmais sacensību skrējiens. Šajā distancē uzvarēja
katrs dalībnieks un balvā
saņēma mazu saldo balviņu.
Skolas
vecuma
bērni,
atbilstoši vecuma grupām,
varēja startēt 500 m, 1000 m,
1500 m un 2000 m distancēs,
bet paši drosmīgākie varēja
piedalīties atklātajās S un V
grupās, pēc izvēles veicot 4 km
vai 9 km distanci.
Arī pieaugušajiem sportistiem tika piedāvātas izvēles

Labklājības
ministra
vizīte
Piektdien, 23. maijā, Cēsīs
ieradās Labklājības ministrs
Uldis Augulis. Darba vizītes
laikā ministrs tikās ar Cēsu
novada domes priekšsēdētāju
Jāni
Rozenbergu,
domes
deputātiem, kā arī sociālajiem
darbiniekiem.
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
direktore Iveta Sietiņsone
iepazīstināja
ministru
ar
dienesta veikumu 2013. gadā.
Tāpat
sociālie
darbinieki
runāja
par
galvenajām
problēmām sociālajā jomā, ar
kurām sastopas darba ikdienā:
likumdošanas
nepilnības,
personu datu bāzes, sociālo
dienestu izglītība, kā arī
pabalstu saņēmēju motivēšanu
līdzdarboties.
Uldis
Augulis
atzinīgi
novērtēja Cēsu novada plānu
par atskurbtuves izveidošanu
slimnīcas teritorijā un uzsvēra,
ka labs rezultāts sagaidāms
sadarbojoties dažādām iestādēm, neuzliekot šo nastu tikai
sociālajiem darbiniekiem.
Pēc sarunas ar deputātiem
un sociālajiem darbiniekiem
ministrs devās tikties ar novada
nevalstisko
organizāciju
pārstāvjiem.

Mākslinieki
baznīcai

distances, veicot 4 km vai 9 km.
Jāatzīmē, ka tomēr nedaudz
vairāk dalībnieku izvēlējās
savus spēkus pārbaudīt 4 km
distancē, atzīmējot, ka pavasarī
fiziskā forma vēl nav attīstīta
individuālo spēju augstākajā
līmenī.
Ar kopēju startu 3 km
distancē bez laika kontroles
devās arī nūjotāji. Jāatzīmē,
ka pēc pirmā kopējā nūjošanas
koptreniņa 1. maijā Cēsīs ir
izveidojusies nūjotāju grupa,
kas domā aktīvi piedalīties
arī turpmākajos pasākumos.

Ceram, ka mūsu nūjotāju
grupai pievienosies arvien
vairāk dalībnieku! Jāatzīmē,
ka pašvaldība iespēju robežās
nodrošina interesantus arī ar
nepieciešamo inventāru.
Cienījamākais dalībnieks,
kurš veica distanci, drīz sasniegs 75 gadu vecumu, bet
jaunākais dalībnieks savu
distanci veica, guļot bērnu
ratiņos.
Pasākumu atbalstīja SIA
Venden,
sniedzot
iespēju
sportistiem veldzēt slāpes
pēc skrējiena. Uzņēmēji no

„Rakšiem” trim ģimenēm, kas
viskuplākajā skaitā piedalījās
pasākumā, dāvināja dāvanu
kartes brīvdabas zoo apskatei,
pārgājienam ar lamām, izjādēm
ar kamieli, savukārt „STUDIO
PIZZA” dāvināja iespēju atgūt
spēkus, picērijā baudot garšīgās
picas vēl trijiem skrējiena
dalībniekiem.
Paldies atbalstītājiem un
dalībniekiem! Cienot tradīcijas,
tiksimies Jāņu skrējienā 23.
jūnijā!

Jau
otro
gadu
Cēsu
mākslinieki – kā lieli, tā
mazi, ar savu radošo veikumu
atbalsta Cēsu Sv. Jāņa baznīcas
restaurācijas projektu. Labdarības akcija ,,Cēsu lielie
un mazie mākslinieki Cēsu
Sv. Jāņa baznīcas torņa
restaurācijai” aizsākās pagājušā
gada pavasarī, kad Izstāžu
nama vadītāja Nata Livonska
organizēja ,,Mākslas dienu
tirdziņu”. Atsaucās 30 autori,
kuri pēc pašu ieskatiem atvēlēja
darbus labdarībai. Kopumā
mākslinieki labdarībai ziedoja
642 latus.
Arī šogad, kad dievnams
svin savu 730 gadu jubileju,
mākslinieki ir aicināti atbalstīt
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas
restaurācijas projektu. Ziedojumam novēlētie darbi jānogādā Cēsu Izstāžu namā, no
kurienes tie tupinās savu
ceļu uz Sv. Jāņa baznīcu, kur
cilvēki tos varēs apskatīt un
iegādāties.
Būsim pateicīgi par katru
atbalstu!
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DAŽĀDI
Somi skatījās uz mums vardes acīm
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu profesionālās vidusskolas trešā galdnieku kursa
audzēknis Einārs Jurjāns šajā
pavasarī prakses apmaiņas
programmas
“Leonardo
da Vinci” ietvaros gandrīz
mēnesi
pavadīja
Somijā.
Ikalaines pilsētas mākslas un
dizaina koledžā viņš kopā
ar kursabiedru bija mācību
praksē. Būtiskākā atziņa, kas
gūta, strādājot Somijā – Cēsu
profesionālās
vidusskolas
audzēkņu praktiskās iemaņas
un darba spējas ir augstā līmenī.
Latviešu puišu spēja strādāt
ātri, precīzi un radoši somiem
bija pārsteigums.
Par
praksē
gūtajiem
iespaidiem stāsta E. Jurjāns:
„Mūsu prakses vadītājs
bija viens no šīs koledžas
audzēkņiem, kurš jau iepriekš
bija strādājis ar praktikantiem
no Latvijas. Pirmais mums bija
pārbaudes darbs. Senlaicīgai
galda virsmai bija jāuztaisa
balsta karkass un kājas ar piecu
grādu izvirzījumu ārpus virsmas
laukumam. Strādājām ar rokām,
griezām, kalām ar kaltiņiem
un trīs dienās šo uzdevumu
izpildījām. Prakses vadītājs

Attēls: Kā atzīst Cēsu profesionālās vidusskolas 3. kursa
galdnieks Einārs Jurjāns, amatnieku sagatavošana Cēsīs ir
Eiropas līmenī.
novērtēja mūsu prasmes un no astoņiem rīta līdz sešiem
uzticēja ko nopietnāku - somu vakarā frēzēt, ēvelēt, zāģēt…
logu izgatavošanu. Uztaisījām Viņi no rīta sanāk, iedzer kafiju,
no A – Z sešpadsmit logus. papļāpā, tad pastrādā un tad jau
Strādājām
tempā,
garas laicīgi sāk rūpīgi uzkopt darba
stundas, bet prakses beigās vietu. Laika posmā, kurā mēs
visi logi bija gatavi un vēl arī uztaisījām sešpadsmit logus,
nogruntēti. Somiem tas bija dažs vietējais students bija tik
liels pārsteigums, jo viņu darba vien, kā uztaisījis krēsla kājas.
stils ir krietni rāmāks nekā
Kā jau minēju, mūsu
mums.
praksi vadīja viens no skolas
Protams, gribējās jau arī audzēkņiem,
pasniedzējs,
parādīt, ko latviešu amatnieki kurš bija atbildīgs par mūsu
spēj, un tas arī izdevās! Somi praksi. Viņš necik daudz ar
skatījās uz mums vardes mums nekontaktējās, taču
acīm un nesaprata, kā var mūsu darbošanos vēroja. Viņš

Sveic skolēnus un pedagogus
Biruta Dambīte
Cēsu novada pašvaldības
izglītības nodaļas metodiķe
Par izciliem sasniegumiem
izglītībā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs ielūdzis uz pieņemšanu
pedagogus un skolēnus - Cēsu
novada pedagogu „Inovatīvs
labās
prakses
piemērs”
konkursa uzvarētājus, valsts
mācību priekšmetu olimpiāžu
godalgoto vietu ieguvējus un
viņu skolotājus.
Pedagogu
konkursa
„Inovatīvs labās prakses
piemērs” galvenās balvas
saņēmējs:
•
autoru
kolektīvs
Sarmīte
Dreijalte,
Agrita
Bartušēvica, Inita Kriškāne,
Reinis Lazdiņš, Ilmārs Siliņš
no Cēsu Valsts ģimnāzijas.
Inovācijas nosaukums - „Valsts
ģimnāziju dabaszinātņu dienas
konkurss”.
Pedagogu konkursa veicināšanas balvas saņēmēji:
• Cēsu 2. vidusskolas
autoru kolektīvs - Olga
Kosolapova,
Melita
Železcova, Lienīte Rogoļeva,
Dace
Baikovska,
Boriss
Cibankovs, Ingars Babahins.
Inovācijas
nosaukums
„Ārpusstundu pasākums -

VIDEOKONKURSS”
• Cēsu 2. vakara (maiņu)
vidusskolas skolotāja Sarmīte
Birziņa. Inovācijas nosaukums
- „Jauns mācību priekšmets
„Multimēdiju
un
tīmekļa
tehnoloģijas” Cēsu 2.vakara
(maiņu) vidusskolas izglītības
programmās”
Atzinība tiks izteikta:
• Cēsu 2. vidusskolas autoru
kolektīvam Ineta Lāce
– Sējāne, Aija Sīmane, Zita
Rainska. Inovācijas nosaukums
- „…nakts”
• Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas
autoru kolektīvam - Iveta Daiga, Inga
Jurgena, Sandra Klaucāne,
Lidija
Vilnīte.
Inovācijas
nosaukums - „Avotu ielejas
parka resursu izmantošana
integrētā brīvdabas pedagoģijas
stundā”
• Cēsu pilsētas pamatskolas
skolotājām Ērikai Siliņai un
Inesei Kukainei. Inovācijas
nosaukums
„Ķīmijas
eksperiments
–
izziņas
darbības veicinātājs formālā,
informālā
un
neformālā
izglītībā kā vecāku, skolēnu un
skolotāja sadarbības pasākumu
kopums”.
Par skolēnu sagatavošanu
valsts mācību priekšmetu
olimpiādēm
un
Latvijas
skolēnu zinātniskajai konfe-

rencei godināti tiks 16
pedagogi - Reinis Lazdiņš,
Diāna Siliņa, Laila Ruķe, Inita
Kriškāne, Sarmīte Dreijalte,
Selga Goldmane, Solveiga
Upīte, Agrita Bartušēvica,
Lūcija Silva Suhanova, Inguna
Gaile un Inese Sīmane no
Cēsu Valsts ģimnāzijas; Dace
Eglīte, Elita Rozīte, Edgars
Sūnākslis, Modrīte Sņegoviča
un Ārija Vilkaste no Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas.
Par
sasniegumiem
valsts mācību priekšmetu
olimpiādēs uz pieņemšanu
aicināti 22 skolēni - Pēteris
Pakalns,
Krišjānis
Artis
Čeksters, Artūrs Jānis Pētersons, Marta Rudzīte, Jēkabs
Kokars, Klāvs Linde, Edgars
Klētnieks, Pauls Valdovskis,
Anita Ilze Gulbe, Sabīne Anete
Vasina, Sabīne Zolte, Ance
Pavasare,
Rihards Eglītis,
Diāna Griezne, Ilze Kornete
un NikolaSerģe no Cēsu Valsts
ģimnāzijas; Elīna Valdmane,
Karīna Veitnere,
Elīna
Moroza, Laura Zālīte, Karīna
Žiganova un Adele Grunte no
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas.
Pateicībā par ieguldīto darbu
pedagogi un skolēni saņems
Cēsu
novada
pašvaldības
naudas balvas.

bija diezgan skeptisks, jo mēs
mazāk izmantojām tehniku,
vairāk strādājām ar rokām.
Taču beigās, kad viņš pārmērīja
un redzēja, ka visi salaidumi
un diagonāles ir precīzas,
saņēmām uzslavas. Prakses
pēdējās dienās skolas direktors,
pasniedzēji, audzēkņi nāca
mums klāt, sita uz pleca un
teica atzinīgus vārdus. Katrā
ziņā, mēs spējām parādīt,
ka Cēsu skolā sagatavotības
līmenis ir augsts”.
Un kāds Somijā ir prakses
darba vietu aprīkojums?
„Kā jau skandināvu zemē,
ļoti labs. Modernas mašīnas,
ērta strādāšana, bet, kad mūsu
skolai uzbūvēs jauno mācību
ražošanas korpusu, Cēsīs būs
tāpat, ja ne labāk. Manuprāt,
mums ir labāk sasaistīta teorija
ar praksi, tāpēc varējām ātri
apgūt un strādāt ar moderniem
darba galdiem. Bet, ja kaut kas
ir jāuztaisa ar rokām, latvieši ir
pārāki. Somi paši atzina – „mēs
nezinām, kā jums tas izdodas,
bet jūs strādājat labāk”...
Profesionālo izglītību tur
apgūst jau pēc vidusskolas un
audzēkņu vecums ir 23 – 25
gadi. Bija viens puisis, kurš
bija izmācījies par ārstu, bet
nolēmis tomēr skalpeli mainīt

pret kaltu. Daudz ir meiteņu,
kuras mācās
galdniecību.
Sākumā bija neierasti skatīties,
ka meitenes staipa dēļus,
gribējās iet palīdzēt, bet nē,
viņas pašas tiek galā.
Students, kurš vadīja mūsu
praksi, gatavojas dibināt savu
uzņēmumu. Piedāvājām vasarā
atbraukt un mēnesi pastrādāt
pie mums. Viņš atsmēja, ka
mēs tā raujam, ka viņš mums
nespēs samaksāt. Arī logi, kurus
gatavojām, bija pasūtījums
ar termiņu, kas dega, tāpēc
puisis priecājās, ka ir divi traki
latvieši, kuri rauj bez kafijas
pauzēm. Vakaros, kad strādājām
ilgāk, viņš veda mums ēdienu
un gādīgi apvaicājās, vai
neesam piekusuši un negribam
iet mājās”.
Vai esi jau izlēmis, ko
darīsi pēc mācībām Cēsīs?
„Vēl
jābeidz
ceturtais
kurss un tad domāju iet studēt
uzņēmējdarbību. Gribu dibināt
savu uzņēmumu un apvienot tā
vadīšanu ar praktisku galdnieka
darbu. Negribētu kļūt par
tipisku priekšnieku, kurš sēž
krēslā, audzē vēderu un bubina
uz padotajiem. Man patīk koks,
gribu ar to strādāt, bet pats savā
uzņēmumā. Tāpēc ir jāmācās”.

Poliklīniku no Palasta ielas
pārcels uz Cēsu klīniku

Lai nodrošinātu veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanu vienuviet un saimnieciskāk
izmantotu finansējumu, līdzšinējā ambulatorā nodaļa Cēsīs,
Palasta ielā, tiks pārcelta uz
Cēsu klīniku Slimnīcas ielā.
Kā norāda Cēsu klīnikas
valdes priekšsēdētāja Ingūna
Liepa, tas, ka pakalpojumu
sniegšana līdz šim notikusi
divās dažādās vietās, pērn
vien radījis 100 000 eiro
zaudējumus, ko citkārt varētu
novirzīt telpu labiekārtošanai
vai aprīkojuma iegādei.
Turklāt
telpas
Palasta
ielā, saskaņā ar Veselības
inspekcijas
slēdzienu,

neatbilst vides pieejamības
prasībām pacientiem ar kustību
traucējumiem.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pauž cerību, ka iedzīvotāji
novērtēs to, ka turpmāk
veselības aprūpes pakalpojumi
būs pieejami kompakti. “Ar šo
soli noslēdzam vairāku gadu
projektu, kas ļauj slimnīcā
koncentrēt visus diagnostikas
pakalpojumus, ļaujot cilvēkam
lieki nebraukāt un visus
nepieciešamos izmeklējumus
veikt vienuviet,” piebilst Jānis
Rozenbergs.
Ingūna Liepa atzīst, ka,
iespējams, daudzi pacienti
varētu būt pieraduši pie telpām
Palasta ielā, tomēr, ņemot
vērā sabiedriskā autobusa
satiksmi, nokļūšanai Cēsu
klīnikā
nevajadzētu
būt
problemātiskai.
Tāpat plānots, ka, sākoties
rudenim, pacientu ērtībai varētu
tikt norīkoti papildus autobusi,
kas kursētu maršrutā līdz Cēsu
klīnikai.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, DARBS
Nodarbinātības aģentūra aicina skolēnus vasaras darbā
Nodarbinātības
valsts
aģentūra vasaras brīvlaikā
piedāvās darbu skolēniem,
kuri iegūst izglītību vispārējās,
speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs. Plānotais
iesaistāmo skaits Cēsu filiālē ir
309 skolēni.
Kas
var
piedalīties
pasākumā?
Skolēns vecumā no 15
līdz 20 gadiem*, kurš mācās
vispārizglītojošā,
speciālā
vai profesionālajā izglītības
iestādē.
Kad
pasākums
tiks
organizēts?
No 2014.gada 2.jūnija līdz
29.augustam

Kas
skolēnam
tiek
nodrošināts?
• darba alga vismaz valstī
noteiktās minimālās darba
samaksas apmērā
• kvalificēts darba vadītājs,
kurš vada ne vairāk kā 10
skolēnu darbu
•
nelaimes
gadījumu
apdrošināšana
• apmaksātas obligātās
veselības pārbaudes skolēnam
(ja tās paredzētas normatīvajos
aktos par obligātajām veselības
pārbaudēm)
Kāds ir skolēna darba
laiks?
• skolēns tiek nodarbināts ne
ilgāk kā 4 stundas dienā un ne

15.05.2014. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījumi Cēsu
novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Cēsu novada pašvaldības
2014.gada budžetu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un
5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014.gadam ieņēmumos 18
746 685 euro apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014.gadam izdevumos 29 021
075 euro apmērā saskaņā ar

pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2014.gadam ieņēmumos 903
254 un izdevumos 971 230 euro
apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu , galvojumu un
citu saistību pārskatu saskaņā
ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2014.gada budžeta
grozījumiem.”

vairāk kā 20 stundas nedēļā, ja
skolēns vēl nav sasniedzis 18
gadu vecumu un turpina iegūt
pamatizglītību
• skolēns tiek nodarbināts
ne ilgāk kā 7 stundas dienā
un ne vairāk kā 35 stundas
nedēļā, ja skolēns ir ieguvis
pamatizglītību un turpina
mācības vispārējās, speciālās
vai profesionālās izglītības
iestādē
Kā pieteikties pasākumam?
• elektroniski, aizpildot
pieteikuma anketu no 2014.
gada 15.maija
Skolēnu reģistrācija plānota
atbilstoši filiālei noteiktajam

ieskaitāmo skolēnu skaitam
(pamatsastāvs) un papildus
skolēnu skaitam, ja kāds no
skolēniem atsakās piedalīties
pasākumā (rezervisti).
Reģistrācijai
nepieciešamie dokumenti:
•
personu
apliecinošs
dokuments
(pase
vai
identifikācijas karte)
• ārsta izziņa par medicīnisko apskati (jāuzrāda,
saņemot norīkojumu dalībai
pasākumā.
Ārsta izziņa
iesniedzama darba devējam,
uzsākot darba attiecības)
• apliecinājums par skolēna
nodarbināšanu (ja skolēns ir
vienojies ar darba devēju par

dalību pasākumā)
Informāciju par pieteiktajām
darba vietām meklējiet filiāles
mājas lapā (www.nva.gov.
lv, izvēlnē - 28 NVA filiāles
Latvijā) sadaļā aktualitātes,
skolēnu vasaras darbs.
* ar izmaiņām Ministru
kabineta 2011.gada 25.janvāra
noteikumos Nr.75 „Noteikumi
par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba
samazināšanas
pasākumu
organizēšanas un finansēšanas
kārtību un pasākumu īstenotāju
izvēles principiem” grozījumu
apstiprināšanas, kuras paredzēts apstiprināt 2014.gada
maijā.

27.03.2014. Saistošie noteikumi Nr. 5
“Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 10.10.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes
vai
atsevišķi
dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” šādu grozījumu: izteikt
21. punktu šādā redakcijā: „21.

Maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statuss Cēsu novada
pašvaldībā
tiek
piešķirts
ģimenēm (personām), kuru
ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz
255,00 euro. Maznodrošinātas
ģimenes (personas) statuss tiek
piešķirts pēc risku izvērtēšanas

un
darbspējīgo
ģimenes
(mājsaimniecības)
locekļu
iesaistīšanās sociālo prasmju
atjaunošanas un saglabāšanas
atbalsta grupā.”
2. Šie saistošie noteikumi
stājas
spēkā
2014.gada
01.maijā.

Paskaidrojuma raksts un Cēsu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par „Grozījumiem Cēsu novada domes 23.01.2014.
saistošajos noteikumos Nr. 2 ”Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””
Budžeta
grozījumi
veikti atbilstoši iestāžu un
programmu budžeta izpildītāju
iesniegtajiem priekšlikumiem,
atbilstoši Cēsu novada domes
pieņemtajiem lēmumiem un
Valsts kases norādījumiem
precizēti kodi budžeta ieņēmumiem un izdevumiem,
kā rezultātā Finanšu nodaļa
apkopojusi šādus budžeta
grozījumu priekšlikumus:
• 15 990 euro apmērā
palielināti
nodokļu
un
nenodokļu ieņēmumi;
• 1 029 770 euro apmērā
iekļauti
saņemtie
valsts
budžeta un pašvaldību budžeta
transferti;
• precizēti pašvaldības
iestāžu ieņēmumi un izdevumi
un budžeta ieņēmumu un
izdevumu klasifikāciju kodi.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu izmaiņas
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi prognozēti 18 746
685 euro apmērā, par 1 043 539
euro vairāk nekā apstiprinātajos
saistošajos noteikumos Nr.2

”Par Cēsu novada pašvaldības
2014.gada budžetu”.
Ņemot
vērā
budžeta
izpildītāju iesniegtos priekšlikumus budžeta programmu
grozījumiem, tika veiktas
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumu prognožu izmaiņas:
• par 6 500 euro palielināti
ieņēmumi
no
nekustamā
īpašuma nodokļa;
• par 8 000 europalielināti
ieņēmumi
no
azartspēļu
nodokļa;
• par 1 490 europalielināti
nenodokļu ieņēmumi;
• par 1 021 610 europalielināti
valsts
budžeta
transfertu
ieņēmumi, t.sk. par 55 185 euro
precizēti ieņēmumu kodi Valsts
budžeta transfertu ieņēmumiem
(dotācija mācību grāmatu
un līdzekļu iegādei, LRKM
Cēsu Vēstures un Mākslas
muzeja krājumu saglabāšanai
– aprīkojuma iegādei), par
948 625 euro palielināti Valsts
budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti pašvaldībām ārvalstu finanšu palīdzības

projektu īstenošanai („Zivju
resursu
pavairošana
un
atražošana Mazuma ezerā” -800
euro, „Elektromobiļu iegāde
Cēsu novada pašvaldībai” un
„Elektromobiļu ātrās uzlādes
stacijas uzstādīšana Cēsīs”68 300 euro, „Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”
-74882 euro, „Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas renovācija un
pieejamības
nodrošināšana”
-125749
euro,
„Cēsu
profesionālās
vidusskolas
kompleksa izveide”- 670853
euro, Leonardo daVinciproj.
Kultūras mantojuma speciālistu
prakse
Eiropas
valstīs
(gala maksājums) – 1295
euro, „Gribam zināt!” (gala
maksājums) –993 euro), par
20193 euro palielināti ieņēmumi
VKKF līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai un par
4200 euro palielināti projekta
„Comenius” ieņēmumi;
• par 8 160 euro palielināti
ieņēmumi
no
pašvaldību
budžetu transfertiem;

• par 2 221 euro tiek
samazināti budžeta iestāžu
ieņēmumi.
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu izmaiņas
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumi plānoti 29 021 075 euro
apmērā.Izdevumi, salīdzinot
ar 2014.gadā apstiprināto
budžetu, ir palielināti 1 017
173 euro apmērā. Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumos
paredzēts papildus finansējums
šādiem pasākumiem:
• 51 334 euro finansējums
KPFI projekta „Elektromobiļu
iegāde Cēsu novada pašvaldībai” realizācijai (t.sk. 14334
euro pašvaldības finansējums);
• 44 286 euro finansējums
KPFI projekta „Elektromobiļu
ātrās
uzlādes
stacijas
uzstādīšanai Cēsīs” realizācijai
(t.sk. 12986 euro pašvaldības
finansējums);
•
968 euro finansējums
projekta
„Zivju
resursu
pavairošana un atražošana
Mazuma ezerā” realizācijai
(t.sk. 168 euro pašvaldības

finansējums);
• 5 000 euro līdzfinansējums
tautas mākslas kolektīvu dalībai
starptautiskos konkursos un
pasākumos (“Raitais Solis”,
„Randiņš”, „Dzirnas” un „Cēsu
Pils koris”);
• 5 800 euro līdzfinansējums
florbola komandai „Lekrings”
dalībai Šveices florbola turnīrā
„ChampionsCup”;
•
415
euro
atbalsts
skeitborda biedrībai pasākuma
„Sabraukāšanās ar G-Tiim”
organizēšanai;
• 3 676 euro papildus
finansējums Rīgas ielas 23
ēkas uzturēšanai;
• 3 000 euro arhīva telpas
ierīkošanai Bērzaines ielā 5;
• 125 749 europalielināts
finansējums ERAF projekta
„Cēsu Centrālās bibliotēkas
ēkas renovācija un pieejamības
nodrošināšana” realizācijai;
• 74 882 eurofinansējums
projekta „Cēsu viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
Turpinājums 7.lpp.
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Pasākumi Cēsīs jūnijā
Pasākumi
02.06. plkst.19:00
,,Klaviermūzikas meistari”
Armands Ābols (Čīle),
klavieres
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
06.06. plkst.19:00
Dailes teātra pirmizrāde
Kaspara Rogas dramatiskā
komēdija “Skudru sprints”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
06.06. plkst. 22.00
DJ DUB:ra
07.06. plkst.22:00
Elektroniskās mūzikas
koncerts „Arms and
Sleepers” (ASV)
„KafēRīga” Rīgas ielā 27
08.06. plkst.16:00
Cēsu deju apriņķa tautas
deju kolektīvu koncerts
,,Kad Jasmīns Piedurknēs”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
13.06. plkst.12.00
Bērnu rīts. Iespēja pirms
skolas vecuma bērniem kopā
palasīt grāmatiņas un jautri
pavadīt laiku
Cēsu Centrālā bibliotēka
13.06. plkst.19:00
Pirmoreiz Latvijā
– komponists Gabriels
Prokofjevs! Simfoniskās
mūzikas koncerts.
Laikmetīgās dejas izrāde
“Kauciens”, Nonclassical
Clubnight
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
13.06. plkst. 22.00
JAGER ON TOUR
- SUMMER. DJ Artis
Dvarionas, DJ Artis Volfs,

DJ All-Viss
Fonoklubā
14.06. plkst.14:00
Piemiņas brīdis veltīts 1941.
gada komunistiskā terora
deportācijās cietušajiem
cēsniekiem
Pie piemiņas akmens Cēsu
dzelzceļa stacijā
14.06. plkst.14:00
Koncerts - „Suitu sievas”
„KafēRīga” Rīgas ielā 27
15.06. plkst.15:00
Mācamies svinēt Jāņus
– vainagu pīšana, sieru
siešana un līgošana
Cēsu Pils dārzā

27.06. plkst.19:00
Džeza koncerts –
saksofonists Zintis Žvarts
un pianiste Keiko Borjeson
(Japāna)
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

28.05.-22.06.
Foto mirkļi Telavivā. Izraēlas
fotožurnālista Ziva Korena
izstāde
Cēsu Izstāžu namā, Mazajā
zālē

27.06. plkst. 21:00
Mūzika saulrieta stundā
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

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

28.06. plkst.12:00
Koru mūzikas svētki „Jānim
Cimzem 200”
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
28.06. plkst.17:00
Pasaules Latviešu Mākslas
centra atklāšana
Lielā Skolas iela 6

21.06. plkst.16.00
Ģertrūdes ielas teātris
“Dzīvot dzīvi”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

28.06. plkst.21:30
Latvijas Līnijdejotāju
koncerts
Rožu laukumā

21.06. plkst.18.00
,,Latviešu kino mūzikas
koncerts”
Vidzemes kamerorķestris.
Diriģents Andris Veismanis
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

28.06. plkst. 21.00
The Lowest (Polija) + Oghre
Fonoklubā

21.06. plkst.21:00
Dokumentālā piedzīvojumu
filma ,,Jukonas skartie”
Režisors, operators Sandris
Jūra
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
21.06. plkst.22:00
Jāņu ielīgošanas koncertuzvedums „Kad balti mākoņi
līgo”
Cēsu Pils parkā
22.06. plkst.11:00
Cēsu kaujām – 95. Parāde
un atceres brīdis
Vienības laukumā

PASĀKUMI

29.06. plkst.11:00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcas 730
gadu jubilejas dievkalpojums
ar arhibīskapu Jāni Vanagu
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

Izstādes
28.05.-15.06.
Cēsu Mākslas skolas
absolventu diplomdarbu
izstāde
Cēsu Izstāžu namā
18.06. – 06.07.
Igaunijas mākslinieku
izstāde. Udo Vool – Grafika.
Dag Vool – Metāls. Rotas.
Cēsu Izstāžu namā

17.05.-04.06.
Kaspara Kurcena
fotogrāfijas „Cēsu ielu
stāsti”
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē
06.06.-29.06.
Izstāde Cēsu kauju 95 gadu
atcerei „Ar sauli karogā”
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
02.06-16.06.
“Bez tiesībām un brīvības”.
14. jūnijs – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas
diena
02.06-30.06.
“Dzejniekam Jānim Peteram
– 75”
02.06-30.06.
„Novadniecei, rakstniecei,
Angelikai Gailītei – 130”
02.06-30.06.
“Stāsti miedziņam”

Paskaidrojuma raksts un Cēsu novada domes priekšsēdētāja ziņojums par „Grozījumiem Cēsu novada
domes 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr. 2 ”Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu””
Turpinājums no 6.lpp.
sociālekonomiskai attīstībai”
realizācijai;
•
993
eurofinansējums
projekta
„Gribam
zināt!”
N r. LV- 1 2 - E 1 3 1 - 2 0 1 2 - R 3
realizācijai;
• 1 295 eurofinansējums
ES mūžizglītības programmas
Leonardo daVinci projekta
Kultūras mantojuma speciālistu
prakse
Eiropas
valstīs
realizācijai;
• 20 193 euro iekļauts
finansējums VKKF, KM, ES
un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības projektu realizācijai
(Ilustrētās grāmatas „Cēsu
Jaunā pils” izdošana 4000 euro,
„Cēsu muzeja ekspozīcijas

papildināšana ar unikāliem
arheoloģiskiem atradumiem”
800 euro, „Mākslas un mūzikas
notikumi Cēsu Pils kompleksā”
6000euro, „Cēsu Vēstures
un Mākslas muzeja krājuma
saglabāšana – aprīkojuma
iegāde” 932euro, „Bērniem
draudzīgs muzejs Cēsu Jaunajā
pilī” 5200euro, „Deju kolektīva
„Randiņš” dalība 14.Latviešu
Dziesmu svētkos Kanādā”
1800euro, „Vēsturisko filmu
skate” 750euro, „Par Cēsu
Vēstures un Mākslas muzeja
saņemto finansējumu Raunas
viduslaiku pils arheoloģisko
atradumu konservācijas darbu
veikšanai” 711euro);
• 4 000 euroiekļauts

finansējums
Vidzemes
koncertzāles „Cēsis” atklāšanas
pasākumam;
• 23 376 euro pirmsskolas grupas izveidošanai
un
uzturēšanai
Cēsu
2. pamatskolā;
• 20 900 euro skolēnu dienesta
viesnīcas izveidošanai;
• 3 000 euro konteinera iegādei
pie Cēsu 2.vidusskolas;
• 54 253 euroizglītības
iestādēm mācību līdzekļu
un grāmatu iegādei (valsts
dotācija);
• 8 590 euro palielināts
finansējums izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai (no
iestāžu atlikumiem);
• 793 euro palielināts

finansējums Cēsu Profesionālās
vidusskolas dienesta viesnīcas
tehniskā projekta izstrādei;
• 780 853 euro projekta „Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
kompleksa izveide” realizācijai
(t.sk. 7155 euro pašvaldības
finansējums);
• 8 057 euro apmērā
palielināts finansējums PA
„Sociālais dienests” Caunas 7
ventilācijas remonta izmaksu
segšanai (Gjensedige).

02.06-30.06.
“Nāc nākdama, Jāņu diena”
02.06-30.06.
“Ceļojums senatnē.
Amerikas pirmiedzīvotāji
– indiāņi”
02.06.-29.08.
“Piedzīvojumi vasaras
brīvlaikā”
02.06.-29.08.
Literatūras izstāde “Bērnu
un jauniešu žūrija 2014”
09.06-25.06.
“Sanāciet, Jāņu bērni,
sagaidiet Jāņu dienu!”
16.06-25.06.
“Vasaras saulgrieži“

Sports
03.06. plkst.17:00
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
Pūces iela 2
07.06. plkst.10:00
„Beachball” pludmales
volejbola sacensības
Pūces iela 2
10.06. plkst.17:00
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
Pūces iela 2
17.06. plkst.17:00
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
Pūces iela 2
27.06 - 29.06.
Starptautiska florbola
vārtsargu nometne
„Blindsave”
Peibalgas iela 18

Atklāšanas koncerts
Rožu laukumā
Cēsu novada iedzīvotājiem
un viesiem būs iespēja Vidzemes reģionālās koncertzāles
“Cēsis” atklāšanas koncertu
31.maijā vērot pilsētas centrā
uz lielā ekrāna.
Cēsu novada pašvaldība
sadarbībā ar koncertzāli un
“Samsung” tehnisko atbalstu
piedāvās koncerta tiešraidi
skatīties uz četrus reiz četrus
metrus liela ekrāna Rožu
laukumā.
Tiešraide sāksies plkst.19
un ilgs līdz plkst. 22. Rožu
laukumā tiks nodrošinātas
100 sēdvietas, taču iedzīvotāji
aicināti ņemt līdzi arī savus
krēslus un pledus.
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INTERESANTI
Izgaršot viduslaikus
Cēsu pils kompleksā

Attēlā: Cēsu pils viduslaiku aktivitāšu centrs interesentiem piedāvās aizraujošu iespēju apgūt
viduslaiku dejas. Foto Aivars Akmentiņš.

Andra Magone
Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas centra vadītāja
Pēc ziemas pārtraukuma
31.maijā plkst. 16:30 tiks atvērts Cēsu pils Viduslaiku
Aktivitāšu
centrs.
Tāpat
kā pagājušā gadā, visas
vasaras garumā Pils dārzā
nedēļas nogalēs (piektdienās,
sestdienās, svētdienās) pils
darba laikā tiks piedāvātas
dažādas viduslaiku aktivitātes,
kas dos iespēju Pils kompleksa
apmeklējumu bagātināt ar
izklaidējošām un izzinošām
nodarbēm.
Ikviens pils apmeklētājs
tiks aicināts konkrēto vēstures
laika posmu iepazīt caur
garšu, smaržu, sajūtām un
kustībām – uzlaikojot apģērbu
un bruņas, spēlējot viduslaiku
spēles, nogaršojot neparastus
ēdienus un dzērienus, apgūstot

deju soļus un iesaistoties citās
nodarbēs.
Šīs sezonas jaunums būs
viduslaiku
pavārmākslas
meistarklases, kas apmeklētājiem ļaus iepazīt viduslaiku
kulinārijas noslēpumus un
izpratni par veselīgu uzturu,
kā arī izzinoša aktivitāte par
galvassegām, to pielietojumu
un dažādību viduslaikos, ar
iespēju apgūt neparastākos
galvas lakatu siešanas veidus
un,
pielaikojot
dažādas
galvassegas, iejusties pils
kalpotāju ādā.
Aktivitāšu centra darbības
ietvaros tiks organizētas arī
tematiskas dienas, kas būtu
veltītas dažādiem viduslaiku
sadzīves aspektiem, tradīcijām,
amatiem un prasmēm ar
tematiskām
lekcijām
un
aktivitātēm.
Aktivitāšu centra vadītāja
Ieva Kalniņa skaidro: ”Jau

pagājušajā
gadā
nedēļas
nogalēs Viduslaiku pils apmeklētājiem paralēli apskatei
piedāvājām
iesaistīties
viduslaiku spēlēs un aktivitātēs.
Atsaucība bija liela, cilvēki
– aktīvi, un pieredze rāda,
cik ļoti vēlamas ir šāda veida
aktivitātes, lai bagātinātu pils
kompleksa
apmeklētājiem
piedāvāto produktu klāstu.
Tādējādi viesi iegūst pozitīvas
emocijas un labas atmiņas par
piedzīvoto Cēsīs. ”
Lai apmeklētu Cēsu Pils
viduslaiku aktivitāšu centru,
nepieciešams iegādāties ieejas
biļeti Cēsu Viduslaiku pilī.
Par darbošanos atsevišķās
aktivitātēs tiks piemērota
papildus maksa sākot no
EUR 1,50, bet būs arī īpaši
piedāvājumi
ģimenēm
ar
bērniem.

atrodoties sērijā iedzinējos
ar 1:2 „Cēsu Alus/Lekrings”
spēja atspēlēties un panākt sev
labvēlīgu rezultātu 3:2 sērijas
izskaņā.
Pārspējot „Ķekavu”, ar 3:0
pusfināla sērijā tika apspēlēta
titulētā
„RTU/Inspecta”
komanda.
Finālā, pulcējot ap 1000
skatītājiem uz katru spēli un

Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
ainavu arhitekte
Cēsu novada pašvaldība jau
tradicionāli rīko konkursu „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu
un sakoptāko teritoriju”
Konkursa mērķis ir apzināt
Cēsu novada skaistākos dārzus
un
sakoptākos
īpašumus,
radīt interesi Cēsu novada
iedzīvotājos un motivēt tos
piedalīties novada sakopšanā,
skaistākas pilsētvides veidošanā,
popularizēt
labāko
pieredzi.
Konkursam var pieteikt
Cēsu pilsētā un Vaives pagastā
esošus īpašumus – privātmājas,
lauku
sētas,
uzņēmumu,
iestāžu, pašvaldības teritorijas.
Jau tradicionāli tiks izvēlēts
arī skaistākā „gaisa dārza”
īpašnieks. Godalgu saņems
„vērīgais
skatītājs”,
kurš
būs ieteicis citu īpašumu,
kas konkursa
noslēgumā
saņems godalgu. Pieteikumus
konkursam var iesniegt fiziskas

vēl ap 5000 pie TV un datoru
ekrāniem, „Lekrings” izcīnīja
savu sesto čempiona titulu
Latvijas florbola virslīgā.
CSK “Ferrum”
sportists
Edgars Juriksons ir izcīnijis
2 zelta medaļas brīvajā cīņā
mēneša laikā starptautiskās
sacensībās zēnu grupā svaru
kategorijā līdz 42 kg.

un juridiskas personas, norādot
objekta adresi, īpašnieku,
kontakttālruni, kā arī pieteicēja
vārdu,
uzvārdu/nosaukumu,
kontakttālruni.
Konkursa
termiņš
ir
1.
augusts,
pieteikumu
apkopošanas un izvērtēšanas
termiņš - 1. septembris.
Pieteikumus
var
iesniegt
mutiski,
rakstiski
vai
elektroniski Cēsu novada
pašvaldībā, Komunālajā nodaļā Raunas ielā 4, Cēsīs, vai
iedzīvotāju apkalpošanas centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, vai
Vaives pagasta administrācijā
„Kaķukrogā”.
Konkursa
noslēgums
un uzvarētāju apbalvošana
notiek Latvijas Republikas
proklamēšanas
dienas
sarīkojumā 18. novembrī.
Iepazīties
ar
konkursa
nolikumu iespējams interneta
vietnē www.cesis.lv
Aicinām
atbalstīt
un
piedalīties!

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
ginta spulle @gincisgincis
karstums satuvina - autobusā
Cēsis-Rīga jauni puiši ar vecām
tantēm mīļi apspriedās par
šausmīgo svīšanu un spiedīgo
sauli

Priecīgie čivinātāji

Mēneša sportisti - “Cēsu Alus/Lekrings”
un Edgars Juriksons
Mēneša sportists aprīlī
komandu vērtējumā - florbola
komanda „Cēsu Alus /
Lekrings”,
individuālajā
vērtējumā - cīņas kluba
„Ferrum” sportists Edgars
Juriksons!
„Cēsu Alus / Lekrings”
seškārtējs Latvijas čempions!
Nedaudz paklūpot ceturtdaļfinālā pret „Ķekavu” un

Skaisto dārzu konkurss

Kristaps
Ročāns@
KristapsRocans
Super! Ar @Cesis_lv jauno
koncertzāli pilsētā beidzot
atgriežas
kinoteātris!
#MuzejuNakts

zilaa gos @AnitraTooma
Āpāc, kā man patīk Cēsis!
Liekas, pēdas kņud, pa Gaujas
ielu ejot :))))

Dusmīgie čivinātāji
Helvijs Skrastins @Aivixxx
Cēsīs uz ielas bīstami turēt
mašīnu :(

Dzintars @DzinDziss
Skatos @lnt_lv raidījumu Top
10, sižets par @Cesis_lv ideju,
kā atsaukt atpakaļ emigrējošos
cēsiniekus, izcila ideja un, arī,
reklāma Cēsīm!

Zane Pokkere @ZPmellaa
Nekur neesmu redzējusi,ka
ceļu remontu veic tik briesmīgi
un haotiski kā Cēsīs Gaujas
iela! #Cēsis #gaujaskalns

SaivaD @saiva_d
Super ideāla diena Cēsīs, vnk
ideāls laiks #atpūta

Rodas sajūta, ka izmirušās
Cēsis vasarā izmirst pavisam..
#kurpazudcilveki

Kristīne Poļakova @Kristine_P_

