
Pabeigti Cēsu Viduslaiku pils jumta 
rekonstrukcijas darbi.

Apbalvoti novada skaistāko dārzu un košāko 
sētu saimnieki.

Lasiet 3. lpp
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Attēlā: Spēks un daile. Cēsu pilsētas svētkos vienlīdz plaši apmeklētas bija gan kultūras, gan sporta norises. Foto Valdis Sviķis.

Pabalsts jaunā mācību gada sākšanai

Cēsis svin ar vērienu!

Anita Zimele 
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūra  
“Sociālais dienests”

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā “Sociālais dienests” 
var pieteikties pabalsta 
saņemšanai mācību piederumu 
iegādei skolēniem.

Uz pabalsta saņemšanu 

var pretendēt ģimenes, kuras 
Sociālais dienests 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 skolnieks 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.

Aivars Akmentiņš 

Cēsu pilsētas svētki šogad 
apmeklētājus priecēja ar 
vairākiem jauninājumiem.

 Visus svētku notikumus 
varēja apmeklēt bez 
maksas,”FONO Cēsis” skatuve 
no Līvu laukuma pārcēlās uz 
Pils parku, pirmo reizi notika 
ielu mākslinieku svētki, un tika 
atjaunota nedaudz piemirsta 
tradīcija – svētku gājiens. Kā 
atzīst Cēsu Kultūras un tūrisma 
centra direktora vietniece Ilona 
Asare, jaunievedumi svētku 
norisē pilnībā attaisnojās, un 

šāds norišu scenārijs ir labs 
pamats Cēsu 810 gadu jubilejas 
svinībām nākamajā gadā.

“Svētki šogad pulcēja vairāk 
nekā 20 000 apmeklētāju, un 
tās ir ļoti piesardzīgas aplēses,” 
stāsta I. Asare. “Droši var 
teikt, ka šis ir apmeklētākais 
notikums, kopš Cēsu 800 gadu 
svinībām. Pils parks “FONO 
Cēsis” koncertu laikā bija 
pārpildīts. Klausītāji novērtēja 
iespēju baudīt populāru 
mūziķu lielisku sniegumu, 
turklāt – par brīvu. Sociālajos 
tīklos bija trāpīgs komentārs – 
tas pats “Positivus” tikai bez 
maksas. Labi apmeklēta un 

svētku noskaņā iederīga bija 
arī klasiskās un džeza mūzikas 
skatuve Pils laukumā. Cilvēki 
aktīvi iesaistījās piedāvātajās 
aktivitātēs. Gatavoja lukturīšus 
svētku gājienam, azartiski 
piedalījās orientēšanās spēlē 
“Iepazīsti Cēsu uzņēmumus!” 
Kā vienmēr lieliski bija pūtēju 
orķestri. Amatnieku tirdziņa 
piedāvājums šogad bija krietni 
plašāks, un tirgotāji strādāja 
līdz pat krietnam vakaram. Līdz 
ar to norises vecpilsētā bija 
visas dienas garumā līdz pat 
ielu mākslinieku festivālam un 
svētku gājienam ar lukturīšiem. 
Paldies visiem cēsniekiem, 

kuri piedalījās gājienā. Tā ir 
vienojoša tradīcija un, domāju, 
svētku gājiena īpašā atmosfēra 
iedvesmos arī tos, kuri šogad 
vēl nepiedalījās.” 

Cēsu svētki sākās 
piektdienas, 24. jūlija, vakarā 
un ilga līdz svētdienai, 
26. jūlijam. Pamanāmākais un 
skaļākais notikums noteikti 
bija “FONO Cēsis” lielkoncerts 
divu dienu garumā, taču svētku 
apmeklētājus priecēja arī 
amatnieku tirgus ar vairāk nekā 
240 tirgotāju  piedalīšanos.  

Cēsu koristi izcīnījuši 
lieliskus panākumus, tiekot pie 
četrām godalgām XI Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu 
un deju svētku Noslēguma 
koncerta Mežaparka Lielajā 
estrādē koru konkursa finālā.

Fināls kopumā pulcēja 
73 korus, kurus svētku goda 
virsdiriģents Jānis Erenštreits 
nosauca par elitāriem. Starp 
tiem arī četri Cēsu skolēnu 
kori.

Pie zelta diplomiem tika 
Cēsu 1. pamatskolas 5.-9. 
klašu koris “Con anima”, Cēsu 
Valsts Ģimnāzijas 7.-9. klašu 
koris “VOLANTE” un jauktais 
koris “Tomēr”. Savukārt 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas jauktais koris 
izcīnīja sudraba diplomus.

Kā pastāstīja Cēsu novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītāja Lolita Kokina, visi 
bērni esot apmierināti ar 
rezultātu un uzskatot, ka 
būtu varējuši uzstāties arī vēl 
labāk. Augstie rezultāti esot 
mērķtiecīga darba rezultāts, 
jo kori esot smagi strādājuši, 
lai maksimāli labi sagatavotos 
Dziesmu svētkiem.

Pēc Latvijas skolu jaunatnes 
Dziesmu un deju svētkiem 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
pulcējās bijušā Cēsu rajona 
svētku dalībnieku kolektīvu 
vadītāji, kuriem tika pasniegti 
Valsts izglītības satura centra 
diplomi.

Novadu pašvaldību vadītāji 
sirsnīgi pateicās pedagogiem 
par pašaizliedzīgo darbu, kas, 
neraugoties uz nebūšanām koru 
ģenerālmēģinājumā, tomēr 
bija skaists un neaizmirstams 
piedzīvojums.

Kā sacīja Amatas novada 
domes priekšsēdētāja Elita 
Eglīte, “Cēsu puse, diženā 
Vidzeme, kopā šos svētkus 
iznesām godam!”  Klātesošos 
priecēja jauno Cēsu 
akardeonistu priekšnesums.

Cēsu koriem 
augsts 
novērtējums

Turpinājums 8. lpp.



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Kārtīgs darbs rada 
skaistus svētkus

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Vispirms gribu pateikties 
pašvaldības darbiniekiem 
par labu darbu, kas paveikts, 
rīkojot nozīmīgus pasākumus. 
Latvijas jaunatnes Olimpiādes 
norise Cēsīs bija nopietns 
pārbaudījums  sporta 
koordinatorei Rasai Siliņai, 
viņa to izturēja godam. Daudz 
palīdzēja arī Komunikācijas, 
Komunālās, Izglītības nodaļu, 
pašvaldības policijas, Kultūras 
un tūrisma centra kā arī 
citi pašvaldības darbinieki. 
Atsauksmes par sacensību 
organizācijas līmeni ir 
cildinošas. Tiešām grandiozi 
izdevās arī pilsētas svētki. 
Vakarā lukturīšu gājienā 
sastapu daudz cēsnieku, kuri 
atzina, ka lepojas ar to, ka 
spējam sarīkot tik vērienīgus 
un skaistus svētkus. Paldies 
visiem, kuri piedalījās to 
gatavošanā un organizēšanā.

Jūlijā turpinājās remonta 
darbi novada izglītības 
iestādēs. Līdz Olimpiādei 
izdevās veiksmīgi pabeigt 
2. pamatskolas sporta zāles 
jumta nomaiņu. Apjomīgākie 
darbi rit topošās Cēsu Pilsētas 

vidusskolas korpusos, kur tiek 
rekonstruēts ēdināšanas bloks, 
klašu telpas, mācību kabineti. 
Darbus veic Valmieras 
būvuzņēmums “DDK Nami”, 
un tie norit pēc plāna. Mācību 
gadu jaunās skolas audzēkņi 
varēs sākt atjaunotās telpās. 
Savukārt Līvu pamatskolā 
notiek ieejas fasādes remonts.

Arī Smilšu laukuma 
rekonstrukcija notiek plānotajā 
tempā. Šķiet, auto vadītāji 
pieraduši pie tā, ka slēgts 
Noliktavas ielas posms un 
transporta kustība notiek caur 
Stacijas laukumu. Pašā Stacijas 
laukumā rudenī gaidāmas 
izmaiņas autobusu pieturu 
izvietojumā – par to detalizēti 
informēsim vēlāk. 

Dukuros atjaunots 
Latvijas Valsts ceļu pārziņā 
esošais brauktuves posms un 
iedzīvotāji interesējās, vai 
plānots sakārtot arī pašvaldības 
pārziņā esošo Pūpolu ielas 
posmu. Nesteidzām sākt 
remontdarbus, lai neradītu 
papildus sastrēgumus šajā ceļa 
posmā, taču augustā sāksies 
brauktuves atjaunošana arī 
Pūpolu ielā. Vēl šovasar esam 
paredzējuši rekonstruēt arī 
Meža ielas segumu.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Jūlijā plašas kultūras un 
sporta norises mūsu novadā 
mijās teju olimpiskā tempā. 
Mēneša sākumā kopā ar 
Valmieras kolēģiem rīkojām 
Latvijas jaunatnes Olimpiādi. 
Sporta svētki izdevās, un, 
kā atzina gan Olimpiskās 
komitejas, gan sporta federāciju 
pārstāvji – šī bija viena 
no vislabāk organizētajām 
olimpiādēm. Ne velti Cēsu 
sporta bāzes vairāku sporta 
veidu pārstāvji jau pasteigušies 
rezervēt pieaugušo olimpiādei 
nākamajā gadā.

Pirmo reizi Cēsīs un 
Latvijā notika sarunu 
festivāls “Lampa”. Šķietami 
garlaikojošas sarunas par 
politiku šajā festivālā noritēja 
tik aizraujoši un saturīgi, 
ka dzimusi jauna tradīcija, 
un “Lampa” būs Cēsīs arī 
nākamgad. 

Protams, centrālais mēneša 
notikums bija Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju 
svētki. Cēsu novada delegācija 
ar teju 700 dalībniekiem 
bija viena no kuplākajām 
svētkos. Paldies pedagogiem 
par mērķtiecīgu un prasmīgu 
darbu, gatavojot kolektīvus 
svētkiem. Paldies visiem 
dalībniekiem par azartu un 
izturību. Situācija ar Dziesmu 
svētku gājienu, bija darvas 
piliens kopīgajā noskaņā. Naktī 
pirms gājiena informācijas 
par bērnu veselības likstu 
iemesliem bija tika maz, un tā 
bija tik pretrunīga, ka nolēmām 
respektēt Izglītības ministres 
aicinājumu un gājienā neiet. 

Svarīgākais tomēr ir bērnu 
veselība. Bet noslēguma 
koncerts bija tik skaists un 
emocionāli piesātināts, ka 
iepriekš piedzīvotās likstas 
aizmirsās.

Noteikti gribu akcentēt 
arī Latvijas Baptistu draudžu 
dziesmu svētkus, kas Cēsīs 
un Vidzemē norisinājās pirmo 
reizi. Svētku dalībnieki ne 
tikai mēģināja un dziedāja, 
bet arī krietni pastrādāja, 
veicot dažādus sabiedriskos 
darbus pilsētā. Cēsnieki, 
kuri apmeklēja koncertu, 
bija patīkami pārsteigti, jo 
repertuārs un atmosfēra bija 
ļoti demokrātiska un sirsnīga.

Jūlija nogalē pilsētas svētku 
nedēļa sākās ar Kultūras 
ministrijas un Cēsu novada 
pašvaldības rīkotu konferenci 
par reemigrācijas jautājumiem. 
Tajā piedalījās 200 dalībnieku 
no dažādām iestādēm un 
organizācijām. Aktīvi strādāja 
darba grupas, kas sagatavoja 
priekšlikumus, ieteikumus, 
kā atvieglot mājup ceļu tiem, 
kuri vēlas atgriezties Latvijā. 
Svarīgas ir latviešu valodas 
mācības bērniem, kuri skolā 
iet ārvalstīs, un arī tiem, 
kuri ir atgriezušies. Ļoti 
būtisks ir mājokļu jautājums. 
Daudzi, kuri vēlas atgriezties, 
to nevar izdarīt, jo Latvijā 
viņiem vairs nav, kur dzīvot. 
Tātad nepieciešams mājokļu 
fonds, lai ģimenēm, kuras 
atgriežas, pirmajos mēnešos 
vai gados, kamēr dzīves 
situācija stabilizējas, būtu, 
kur apmesties. Konferencē 
atzinīgi novērtēja Cēsu 
novada pašvaldības pieredzi 
sadarbības veidošanā ar 
ārvalstīs dzīvojošajiem un 
strādājošajiem novadniekiem. 

Mēs braucam, veidojam 
personiskus kontaktus ar 
novadniekiem emigrācijā, 
stāstām, ko varam piedāvāt 
tiem, kuri grasās atgriezties. 
Tas ir daudz jēdzīgāk, nekā 
ražot virtuālus uzsaukumus un 
aicinājumus atgriezties. 

Svētku nedēļa noslēdzās ar 
pamatīgu kultūras, sporta un 
izklaides programmu trīs dienu 
garumā. Svētki izdevās, paldies 
rīkotājiem un cēsniekiem par 
līdzdalību. Ļaužu pieplūdums 
bija pārsteidzoši liels, un, 
spriežot pēc komentāriem 
sociālajos tīklos, cilvēki 
ir gandarīti un priecīgi par 
Cēsīs pavadīto nedēļas 
nogali. Noteikti jāturpina 
un jāpilnveido atjaunotā 
svētku gājiena tradīcija. 
Tie, kuri piedalījās, noteikti 
izjuta kopību un piederības 
sajūtu Cēsīm. Bet tie, kuri 
nepiedalījās, pēc gājiena nāca 
klāt un teica – darināšu lukturi 
un pēc gada noteikti būšu klāt! 

Bet nav tā, ka jūlijā tikai 
svinējām. 23. jūlijā tika 
likts pamatakmens viesnīcu 
kompleksam Gaujas ielā 88. Tas 
ir trīs miljonu eiro investīciju 
projekts, kas radīs jaunas darba 
vietas un paplašinās atpūtas 
iespējas novadā. Aktīvi notiek 
pieteikumu gatavošana Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
finansējuma saņemšanai. Tas 
ir ārēji nemanāms, bet ļoti 
svarīgs plānošanas un projektu 
saskaņošanas darbs. Ja to 
paveiksim labi, turpmākajos 
gados varēsim īstenot 
nozīmīgus, ES finansētus 
novada attīstības projektus. 

Svētku optimisms 
ikdienas darbos

Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada domes sēdē 16. 
jūlijā tika izskatīti 11 jautājumi.

• Apstiprināja Cēsu pilsētas 
Sporta skolas Attīstības plānu 
2015.-2018.gadam.

• Apstiprināja Cēsu novada 
domes saistošos noteikumus 
“Sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi”. Noteikumi stāsies 
spēkā pēc to saskaņošanas 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijā.

• Pieņēma lēmumu izveidot 
dienesta viesnīcu, kas darbojas 
laika posmā no 24.08.2015.-
30.06.2016. nedzīvojamās 
telpās Saules ielā 23.

• Apstiprināja ZAAO 
iesniegto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 

aprēķinu Cēsu novada 
pašvaldībai un noteica maksu 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā 11,66 EUR par 1m3 
atkritumu (bez PVN).

• Piešķīra līdzekļus 500 
EUR apmērā biedrībai 
“Latvijas Sarkanais Krusts” 
humānās palīdzības sniegšanai 
Ukrainas Čerņigovas apgabala 
kara hospitālim un ārstniecības 
iestādēm.

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.

Cēsu novada domes sēdē 16. jūlijā

Pārskats par paveikto 2014. gadā
Sagatavots Cēsu novada 

pašvaldības Publiskais 
pārskats par paveikto 
2014. gadā. Piedāvājam 
nelielu ieskatu par pērn 
īstenotajiem nozīmīgākajiem 
projektiem un pašvaldības 
budžeta prioritātēm. 

Ar Publiskā pārskata 
pilnu tekstu elektroniski var 
iepazīties novada pašvaldības 
mājas lapā www.cesis.lv, 
drukātā veidā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā Bērzaines 
ielā 5 un Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

Iedzīvotāju skaits 
novadā 2014. gadā ir 17 
241 (10.12.2014). No tiem 

Cēsu pilsētā dzīvo 15 828, 
savukārt Vaives pagastā 1413 
iedzīvotāji.

Pašvaldības darbību 
finanšu jomā 2014. gadā 
ietekmēja valsts īstenotie 
finanšu stabilizācijas un 
nodokļu politikas pasākumi, 
kā arī pašvaldībām noteiktie 
ierobežojumi attiecībā uz 
ilgtermiņa saistībām. 

Pērn, īstenojot ilgtermiņa 
finanšu vadības, stingru 
pašvaldības budžeta ieņēmumu 
un izdevumu kontroli un 
nodrošinot regulāru budžeta 
izdevumu tāmju uzraudzību, 
tika radīta pašvaldības 
finanšu resursu pietiekamība 
pašvaldības pamatfunkciju 

izpildei, attīstības plānu 
īstenošanai, kā arī tika 
saglabāts pietiekošs uzkrājums 
turpmāko gadu parādsaistību 
maksājumu segšanai.

Iepriekš minēto pasākumu 
rezultātā budžeta (t.sk. 
ziedojumi un dāvinājumi) 
līdzekļu atlikums pārskata 
gada beigās sasniedza 2,842 
miljonus eiro, pašvaldības 
resursi izdevumu segšanai 
sasniedza 30,55 miljonus 
eiro, izdevumi – 27,708 
miljonus eiro. Budžeta līdzekļu 
atlikums izveidojās izdevumu 
mērķtiecīgas un efektīvas 
izlietošanas rezultātā.

Turpinājums 3. lpp.
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AKTUĀLI

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība 
teksts un foto

Rekonstrukcija kādreizējās 
slimnīcas teritorijā Gaujas ielā 
88, Cēsīs, notiks, atjaunojot 
vēsturisko ēku veidolu un 
radot viesnīcu, kur atgūt 
dvēseles mieru un prieku. Tā, 
iemūrējot kapsulu ar vēstījumu 
nākamajām paaudzēm 
kompleksa pamatos, sacīja 
izdevniecības “Santa” vadītāja 
Santa Anča.

Interese par ēku iegādi viņai 
radusies jau pirms astoņiem 
gadiem, kad viņa Cēsīs 
piedalījusies kāda TV šova 
filmēšanā, taču tā laika cena 
bijusi pārāk augsta. Tomēr 
pirms pāris gadiem, satiekot 
pašreizējo Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju Jāni 
Rozenbergu, Anča uzzinājusi, 
ka komplekss vēl arvien ir 
nopērkams, tādēļ nospriedusi, 
ka “šīs mājas mani gaida”.

Anča akcentē savu pietāti 
pret vidi un vēsturi, kā arī 
uzsver, ka sajūta, pēc kā 
viņa tieksies šajā vietā, būs 
mīlestība. “Lai arī varbūt tas 
izklausās banāli, visi cilvēki 
ilgojas pēc mīlestības, un to 
radīs cilvēki, kuri šeit strādās. 
Lai cilvēki, kuri šeit atbrauks, 
justos mīlēti”.

Ančas biznesa partneris 
Ivars Zariņš stāsta, ka Cēsis 
esot perspektīva pilsēta tuvu 
Rīgai, līdz ar to nav bijis 
uztraukumu par uzņēmuma 
līdzekļu ieguldīšanu šādā 
projektā. Lai arī esot skaidrs, 
ka investīcijas, kas ir ap trim 

“Santas rezidence” Cēsīs – dvēseles mieram un priekam

miljoniem eiro, pārskatāmā 
laika periodā būšot grūti atgūt, 
brīvos līdzekļus turēt bankā 
neatmaksājoties. “Un tad jau 
labāk investēt. Šis ir interesants 
projekts,” piebilst Zariņš.

Kā uzsver rekonstrukcijas 
arhitekte Iveta Cibule, pirms 
rekonstrukcijas sākšanas 
veikti rūpīgi mērījumi, lai 
ēkas atjaunotu to kādreizējā 
veidolā, tomēr to iekštelpās 
būšot “dialogs starp seno 
un moderno”. Arhitekte 
akcentē – “ēkas veidosim tā, 
lai atbraukušajiem ir sajūta kā 
vasaras brīvlaikā – vieglums un 
bezrūpība”.

“Esam priecīgi, ka esam 
atraduši labus saimniekus šai 
burvīgajai vietai, Cēsu vēstures 
daļai,” norāda Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 

Rozenbergs, piebilstot, ka “šis 
ir labs piemērs, kā pilsētas 
investīcijas infrastruktūrā – 
Vidzemes reģionālajā koncert-
zālē “Cēsis”, pils kompleksā, 
pilsētas vidē – sniedz pārliecību 
arī privātajiem investoriem 
par Cēsu kā perspektīvas un 
biznesam draudzīgas vietas 
statusu”.

Pēc viņa teiktā, ieguvēji 
būšot visi – gan cēsnieki, 
kuriem tiks radītas jaunas 
darbavietas, gan “Santas 
rezidence”, kurai apmeklētājus 
palīdzēs nodrošināt līdz šim 
paveiktais pilsētas sakārtošanā 
un popularizēšanā.

“Ja patlaban jau esam 
pārkāpuši pāri 400 000 Cēsu 
ikgadējo apmeklētāju skaitam, 
tad šādas izcilas vietas 
nākotnē ļaus mums pietuvoties 

apaļajai pusmiljona atzīmei,” 
pārliecināts ir Rozenbergs.

SIA “Santas rezidence” kā 
vienīgais pretendents bijušo 
slimnīcas kompleksu pērn 
pavasarī nosolīja izsolē par 211 
085 eiro. Izsoles uzvarētājam 
ir pienākums piecu gadu laikā 
atjaunot trīs vēsturiskās ēkas. 
Īpašumā jāinvestē vismaz 1,4 
miljoni eiro un tajā atļauts 
veikt tikai ar tūrismu, veselību, 
kultūru vai rekreāciju saistītu 
uzņēmējdarbību. Tāpat 
izsoles uzvarētājam jāsaglabā 
sabiedrības pieejamība 
nekustamajam īpašumam. 
Kopumā uzvarētājam piecu 
gadu laikā jārada vismaz 
desmit jaunas darbavietas.

Attēlā: Izdevniecības “Santa” vadītāja Santa Anča iemūrē topošā viesnīcu kompleksa pamatos 
kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

Šī gada pirmajos sešos 
mēnešos jaundzimušo Cēsu 
novada mazuļu skaits audzis 
par 12%, salīdzinot ar pirmo 
pusgadu pērn.

Cēsu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Iveta 
Gabrāne norāda, ka 
kopumā šogad piedzimuši 
110 mazuļi. Salīdzinot ar 
2013. gada pirmajiem sešiem 
mēnešiem, tas ir pat par 35 
jaundzimušajiem vairāk.

Vienlaikus jāpiebilst, ka 
pieaudzis arī slēgto laulību 
skaits – gada pirmajā pusē 
apprecējušies 73 pāri, kas 
divkārt pārsniedz novadā šķirto 
laulību skaitu – 36.

“Priecājamies par katru 
šādu atskaites punktu, kas 
iezīmē pozitīvas tendences 
Cēsu demogrāfijā,” stāsta 
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja, piebilstot, ka 
pamazām jūtama ekonomiskās 
krīzes gadu seku mazināšanās. 

Jau ziņots, ka Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
2014. gadā reģistrēti 230 
bērniņi, kas bija par 31% jeb 
54 jaundzimušajiem vairāk 
nekā 2013. gadā. Tas bija otrs 
lielākais reģistrēto bērnu skaits 
pēdējo 20 gadu laikā. Tāpat 
pērn reģistrētas 193 laulības  – 
lielākais reģistrēto laulību 
skaits pēdējo 20 gadu laikā, 
kas ir par 31% jeb 46 laulībām 
vairāk nekā 2013. gadā.

Vairāk 
jaundzimušo

Pabeigti Cēsu viduslaiku 
pils Rietumu torņa jumta 
rekonstrukcijas darbi, 
un tornis atkal ir atvērts 
apskatei. Apmeklētājiem 
pieejams pagrabs un pirmā 
stāva telpa, bet daļu no ceļa 
līdz torņa jumta stāvam var 
mērot pa vītņu kāpnēm, kuras 
apmeklētājiem līdz šim nebija 
pieejamas. Savukārt Mestra 
zālē turpinās konservācijas 
darbi, un tā būs aplūkojama 
pēc darbu noslēguma šoruden.

Rietumu torņa restaurācijas 
un rekonstrukcijas darbi 
tiek veikti projekta “Cēsu 
viduslaiku pils saglabāšana 
reģiona sociālekonomiskai 

attīstībai” gaitā par Eiropas 
Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumenta programmas 
“Kultūras un dabas mantojuma 
saglabāšana un atjaunināšana” 
neliela apjoma grantu 
shēmas “Kultūras mantojuma 
saglabāšana” finanšu 
līdzekļiem. Projekta mērķis 
ir nodrošināt valsts kultūras 
pieminekļa, Cēsu viduslaiku 
pils, autentisku saglabāšanu un 
pieejamību reģiona kultūrvides 
dažādošanai. Projekta plānotais 
budžets ir 276 695 eiro, no 
kuriem 90,21% ir Eiropas 
Ekonomiskās zonas finanšu 
instrumenta ieguldījums.

Apjumts Viduslaiku 
pils Rietumu tornisNozīmīgākie projekti, 

kuru īstenošana pabeigta 
2014. gadā:

• Daudzfunkcionālā centra 
“Vidzemes mūzikas un kultūras 
centrs” izveide;

• Cēsu pilsētas tranzītielas – 
Gaujas ielas – rekonstrukcija;

• Elektromobiļu iegāde Cēsu 
novada pašvaldībā;

• Saņemta un projektēšanas 
darbiem izlietota valsts 
mērķdotācija Cēsu pilsētas 
stadiona rekonstrukcijas 
1.,2.,3., kārtai Valmieras ielā 6.

Projekti, kuru īstenošana 
turpinājās 2015. g.: 

• Cēsu centrālās bibliotēkas 
ēkas renovācija un pieejamības 
nodrošināšana.

• Cēsu Profesionālās 
vidusskolas kompleksa 
attīstība;

• Cēsu viduslaiku 
pils saglabāšana reģiona 

sociālekonomiskai attīstībai;
• Publisko interneta punktu 

attīstība Cēsu novadā;
• Gaujas Nacionālā parka 

teritorijas kā starptautiskā 
tūrisma galamērķa 
atpazīstamības veicināšana. 

Atbalstot sabiedriskās 
aktivitātes un iedzīvotāju 
līdzdalību apkārtējās vides 
veidošanā un sakārtošanā, 
2014.gadā pašvaldība īstenoja 
divas iedzīvotāju iniciatīvu 
atbalsta programmas:

• “Sabiedrība ar dvēseli”, 
kuras gaitā tika īstenoti deviņi 
iedzīvotāju iniciēti un īstenoti 
projekti;

• Atbalsts daudzdzīvokļu 
dzīvojamo ēku energo-
efektivitātes uzlabošanai. 
2014.gadā atbalstīta sešu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes uzlabošana.

• Atbalsts uzņēmējdarbības 
sākšanai – grantu konkurss 
“Dari Cēsīm”, 2014.

gadā atbalstītas četras 
uzņēmējdarbības iniciatīvas.

Cēsu novada pašvaldības 
desmit vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs 2013./2014.
mācību gadā pamatizglītības un 
vidējās izglītības programmas 
apguva 2711 skolēni, kas ir 
par 89 skolēniem mazāk nekā 
2012./2013. mācību gadā. 
Skolēnu skaita samazinājums 
izskaidrojams ar izmaiņām 
demogrāfiskajā situāciju 
novadā – samazinājusies 
dzimstība, pieaug to skolēnu 
skaits, kas kopā ar ģimenēm 
izbrauc uz dzīvi ārpus valsts. 
Cēsu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes 
un grupas apmeklēja 936 
pirmsskolas vecuma bērni. 
Cēsu 2.pamatskolā iekārtota 
un atvērta jauna pirmsskolas 
vecuma bērnu grupa

Pārskats par paveikto 2014. gadā
Turpinājums no2. lpp.
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Radošo ideju konkursa 
“Cēsis - pēc 50 gadiem” 
uzvarētājas, Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 11. a klases 
skolnieces Baibas Teteres, 
darbs uzgleznots uz SIA “Cēsu 
siltumtīkli” katlumājas fasādes 
Turaidas ielā 7, padarot 
ievērojami pievilcīgāku tuvējo 
apkaimi.

Ar gleznošanas darbu 
pabeigšanu noslēdzies pēdējais 
posms konkursam, ko šā gada 
pavasarī rīkoja SIA “Enerģijas 
Risinājumi” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību un SIA 
“Cēsu siltumtīkli”.

Glezniecības darbus 
izpildījušas mākslinieces Elīna 
Mekša un Elīna Balode. Baibas 
Teteres darbs iekomponēts 
attēlā, kas piemērots gandrīz 
100m2 lielajai katlumājas 
sienai un sasaucas ar apkārtējo 
vidi.

Māksliniece E.Mekša 
darbu sauc par monumentālās 
glezniecības paraugu, kas 
nav ne grafiti, ne ielu māksla, 
kaut arī izpildījums veikts 
ar aerosolkrāsu uz sienas. 
Par darba tapšanas gaitu 
E.Mekša stāsta, ka “ēka, kuru 
ikdienā redz apkārtējie Cēsu 
iedzīvotāji, ir konkrētā laika 
posma arhitektūras paraugs 
ar noteiktu funkciju, ķieģeļu 
struktūru un savu vietu pilsētā, 
tādēļ darba veikšanas procesā 
apzinājāmies savu atbildību 
pret iedzīvotājiem, kuriem 
būs jāsadzīvo ar jaunizveidoto 
fasādes krāsojumu. Attēlotajā 
darbā ir izteikti romantiski 

Katlumājas siena romantiskās noskaņās

Attēlā: Cēsu Valsts ģimnāzijas skolnieces Baibas Teteres darbs uzgleznots uz katlu mājas fasādes 
Turaidas ielā. Foto Aivars Akmentiņš.

sievišķīgs sižets -  meitene ar 
Cēsu pilsētas simbolu vainagu 
galvā.”

Pati zīmējuma autore 
B.Tetere savu ideju apraksta: 
“Cēsīs pēc 50 gadiem būs 
moderni laukumi bērniem, 
koki ar gaisa attīrītājiem, 
debesskrāpji. Taču būs 
saglabājies arī veclaicīgais- 
baznīca, gulbji, vecā laika 
laternas u.t.t. Tas viss ir manā 
galvā, tāpēc attēloju šīs domas 
uz meitenes galvas.”

Konkursa rezultātu 
pozitīvi vērtē arī Cēsu novada 
pašvaldības arhitekts Jānis 
Zlaugotnis: “Prieks, ka SIA 
“Enerģijas Risinājumi” un 
SIA “Cēsu Siltumtīkli” turpina 
aizsākto programmu - Cēsu 

katlumāju apgleznošana un 
tik industriāls objekts kā 
katlumāja ir ieguvis pavisam 
jaunas, mūsdienīgas nokrāsas. 
Tāpat man prieks, ka konkursa 
uzvarētājas Baibas Teteres 
ideja, akcentējot pilsētas 
pamatvērtības, sasaucas ar Cēsu 
novada pašvaldības nostāju, 
ka visas attīstības pamatā 
ir cilvēks ar viņa pasaules 
redzējumu, zināšanām, 
attieksmi, emocijām un 
rīcību. Mākslinieču realizētais 
sienas gleznojums  lieliski 
papildina apkārtējo pilsētvidi 
un rosina turpināt šis teritorijas 
labiekārtošanas darbus.”

Lai esošo rezultātu vēl 
paspilgtinātu, tiek plānots 
katlumājas apkārtni arī 

apzaļumot.
Radošo ideju konkursā 

“Cēsis - pēc 50 gadiem” 2. vietu 
ieguva Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
10. b klase ar Kalvja Kaļvas 
zīmējumu, savukārt 3. vietu 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas 10. a klase ar 
skolnieces Lauras Vitenburgas 
radošo redzējumu.

Jāpiebilst, ka šī jau ir 
otrā apgleznotā SIA “ Cēsu 
siltumtīkli” kaltu māja Cēsīs. 
Rūpniecības ielas 13 katlumāju 
jau vairāk nekā divus gadus rotā 
skolnieces Annas Vīndedzes 
zīmējums ar nosaukumu 
“Grigers”. 

Klaida bērni Latvijas sajūtu rod Cēsīs

Latvijas skolu reitingā 
starp lielajām skolām Cēsu 
Valsts ģimnāzija novērtēta kā 
piektā labākā valstī, liecina 
Ata Kronvalda fonda publicētā 
informācija.

Savukārt Draudzīgā Aici-
nājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 
starp 80 skolām ierindojusies 
22. vietā.

Pirmā piecinieka 
augšgalu veido Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija, Daugavpils 
Krievu vidusskola - licejs, 
Siguldas Valsts ģimnāzija un 
Āgenskalna Valsts ģimnāzija.

Abas Cēsu ģimnāzijas 
sacentās ar pārējām Latvijas 
skolām, kurās vidusskolēnu 
skaits pārsniedz 100.

Augsts 
novērtējums

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība 

Jūlija nogalē 50 bērni 
vecumā no septiņiem līdz 15 
gadiem no deviņām valstīm 
viesojās Cēsīs, Gaujaslīčos, 
kur notika diasporas bērniem 
veltīta vasaras nometne.

Lielākā daļa, 26 bērni, 
ieradušies Cēsīs no ārzemēm, 
un pārstāvēto valstu diapazons 
ir ģeogrāfiski plašs – Krievija, 
Lielbritānija, Īrija, Grieķija, 
Vācija, Norvēģija, Zviedrija 
un Kanāda. Tomēr nometnes 
koncepts veidots tā, lai 
diasporas bērniem būtu iespēja 
satikties un sadraudzēties arī ar 
Latvijas bērniem.

Tā, piemēram, Kārlis 
no Pastariņa pamatskolas 
Cēsīs ir vienā istabiņā ar 
puišiem no Īrijas, Grieķijas 
un Lielbritānijas. Turklāt, kas 
interesanti, nometnē saticis 
bijušo klasesbiedru, kurš tagad 

ar ģimeni dzīvo ārzemēs.
Nometnes audzinātājas 

norāda, ka nometnes valoda ir 
latviešu – ir gan īpašas valodas 
nodarbības, un ar bērniem 
strādā arī logopēdi. Diviem 

bērniem esot problēmas ar 
vārdu krājumu latviešu valodā, 
bet viņiem “pieslēdzas” un 
palīdz citi bērni, pārtulkojot 
nepieciešamās frāzes vai 
terminus. Bez valodas 

apguves, bērniem ir arī sporta 
nodarbības, rokdarbi, talantu 
vakars, radošās darbnīcas, 
izbraukumi – uz “Rakšiem”, 
ekskursija pa Cēsīm, bērnu 
zinātnes centra “Z(in)oo” 

izzināšana u.tml. Bērni arī 
piedalījās diasporai veltītajā 
konferencē, sniedzot radošu 
priekšnesumu, kā arī pārstāvēja 
nometni Cēsu svētku gājienā 
pa vecpilsētu 25. jūlijā.

Elīza, kura piedzimusi un 
aug Kanādā, stāsta, ka Latvija 
viņai neesot nekas jauns, jo 
katru vasaru viesojoties pie 
vecmāmiņas. Viņai patīkot visa 
nometne – gan tās vieta, gan 
nodarbes. Arī bērni savā starpā 
labi satiekot. Viņa izbauda 
to, ka Latvija, salīdzinot ar 
Kanādu, ir vēsturiskāka. 
Vienīgā lieta, kas pietrūkstot 
nometnē – internets.

Arī Kristaps no Lielbritānijas 
nometni vērtē pozitīvi un 
stāsta, ka uz Latviju vienmēr 
esot patīkami atbraukt. Puisis 
ir vienā istabiņā ar zēniem 
no Krievijas, Lielbritānijas 
un Norvēģijas, un, ja kādam 
nepieciešama palīdzība, šo to 
pārtulko, jo angļu un latviešu 
valodas pārvalda vienlīdz labi.

Attēlā: Bērni no deviņām pasaules valstīm nometnē Gaujaslīčos satikās, sadraudzējās un iepazina 
Cēsis. Foto Zigita Baldone.

Sestdien, 1.augustā, 
notiks lauku labumu 
tirdziņš Cēsu novada 
Vaives pagasta Kaķukrogā. 
Aicināti pieteikties zemnieki, 
mājražotāji un amatnieki. 
 
Pieteikšanās:

dace.cerkesova@novads.
cesis.lv

tel.64122100 un 26376980, 
Dace Čerkesova.

Lauku labumu 
tirdziņš Vaivē
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Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldība

Šogad konkursam “Par 
skaistāko Cēsu novada dārzu 
un sakoptāko teritoriju” tika 
pieteikti 25 pretendenti Cēsīs 
un Vaives pagastā. Četri 
īpašnieki savu dalību konkursā 
atsauca, un četras adreses ir 
pagājušā gada laureāti, kas 
šogad netika vērtēti. 

Pilsētas svētkos, 25. jūlijā, 
tika sumināti konkursa 
uzvarētāji. Nominācijā 
skaistākais Cēsu dārzs atzinību 
saņēma – Aleksandrs un Inita 
Bimbiruļi, Dainis un Ludmila 
Leimaņi, Liesma un Uģis 
Lasmaņi (jāpiebilst, ka visi 
trīs skaistie dārzi lūkojami 
Briežu ielā), Gatis un Anita 
Lecīši, Sandra un Zigmunds 
Rutkovski, Aivis Romka, 
Zeltīte Rozentāle, Viktorija 
Kūla, Vilmārs Tomsons, Jānis 
Ozoliņš, Ludmila Tura. Salvis 
Zēla par konkursa laureātu 
kļuva arī pērn. 

Nominācijā skaistākā Vaives 
pagasta lauku sēta laureātu gods 

Skaisti dārzi, tīras ietves

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba sveic Vaives pagasta 
skaistākās sētas “Bajāri” saimniekus Maiju un Juri Dančauskus. Foto Aivars Akmentiņš.

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsis ir atzītas kā labās 
prakses piemērs kopā ar 
69 citām Eiropas kultūras 
lielpilsētām, kurās veiksmīga 
pilsētu un reģionu attīstība 
bijusi balstīta tieši kultūrā.

Pēc Eiropas Komisijas 
pasūtījuma veiktais 
apkopojums ierindo Cēsis 
līdztekus Amsterdamai, 
Madridei, Lisabonai, 
Liverpūlei, Vīnei, Boloņai, 
Barselonai u.c. Kopumā tika 
iesūtīts 181 labās prakses 
pieteikums. Eiropas Komisijas 
eksperti atlasīja 70 spēcīgākos, 
to vidū arī Cēsis.

“Cēsīm ir būtiski būt to 
Eiropas pilsētu vidū, kas, 
ieguldot kultūrā, panākušas 
labus rezultātus vispārējā 
pilsētas attīstībā. Cēsis ir 
piemērs, kā, mērķtiecīgi 
strādājot, arī salīdzinoši neliela 
pašvaldība var gūt starptautiski 
nozīmīgus panākumus. 
Mēs turpināsim mācīties no 
labajiem piemēriem Eiropā un 
priecāsimies, ja kādam noderēs 
Cēsu pieredze,” norāda Cēsu 
Kultūras un tūrisma centra 
vadītāja vietniece Ilona Asare.

Projektā īpaši tiek izcelts 
fakts, ka, pateicoties Cēsu 
iedzīvinātajai kultūras 

Cēsis - Eiropas kultūras lielpilsētu pulciņā

“Bajāru” saimniekiem Maijai 
un Jurim Dančauskiem un 
“Rūķīšu” saimniekiem Valdai 
un Ernestam Ikauniekiem.

Par sakoptākajām paš-
valdības iestāžu teritorijām 
atzītas pilsētas pansionāts un 

Cēsu centrālā bibliotēka.
Nominācijā Sakoptākā 

iestādes teritorija Cēsu novadā 

atzinību saņēma Septītās 
dienas adventistu Cēsu draudze 
Līgatnes ielā, Cēsu kristiešu 
draudze “Prieka Vēsts” Gaujas 
ielā un “Glūdas grava” Glūdas 
ielā.

Šogad, tāpat kā pērn, par 
košākajām daudzdzīvokļu 
mājām atzītas Lenču 42 
(Dzintra Griezne) un Lapsu 28 

(Mārīte Folkmane). 
Notika arī konkursa “Tīrākā 

ietve Cēsu novadā” uzvarētāju 
sveikšana. Konkursam tika 
saņemti 14 iedzīvotāju 
pieteikumi. Izvērtējot pietei-
kumus, par 2015. gada Cēsu 
novada pašvaldības konkursa 
“Tīrākā ietve Cēsu novadā” 
uzvarētājiem kļuva:

Privātmāju grupā:
Ernests Mednis – Ceriņu 

iela 17
Biruta Pole – Bērzaines 

iela 2 (nekustamā īpašuma 
īpašniece Irisa Madžule)

Līga Truce – Bērzaines 
23 - Bērzaines iela 22 – 2 
(nekustamā īpašuma īpašnieks 
Edvīns Berners)

Pašvaldības teritoriju 
kopēji:

Raisa Borščika – Pils parkā
Jeļena Leimane-Lielmane – 

Rožu laukumā
Senda Silicka – Muzeja 

dārzā
Gundega Mežciema – strādā 

pilsētas parkos un skvēros 
Sandis Skrastiņš – 

pašvaldības īpašumu kopšana
Daudzdzīvokļu namu 

grupā:
Ruta un Genādijs Rasa – 

Akmens iela 3
Gunta Viržbicka – Pils iela 8
Sabiedrisko ēku grupā:
“Cēsu klīnika” – Ludmila 

Povetkina un Artis Jirgens
VAS “CATA” – Ludmila 

Konstantinova

No 1. jūlija līdz 30. sep-
tembrim Valmieras un Cēsu 
Tūrisma informācjas centri  
sadarbībā ar Kocēnu, Burtnieku 
un Beverīnas novadiem aicina 
ikvienu  – individuālu ceļotāju, 
ģimenes ar bērniem, draugu 
kompānijas, tūristu grupas – 
piedalīties aizraujošā tūrisma 
akcijā “22 vasaras krāsas”.

Lai piedalītos akcijā, 
interesentam jādodas pēc 
akcijas bukleta uz Cēsu TIC, 
Valmieras TIC, kādu no 
apkārtnes tūrisma informācijas 
punktiem vai akcijā 
iesaistītajiem uzņēmumiem un 
apskates objektiem. Pēc tam 
trīs mēnešu laikā jāapmeklē 
vismaz deviņi no 22 objektiem, 
viesojoties katrā novadā kaut 
vienu reizi un izmantojot 
to piedāvātos tūrisma 
pakalpojumus. 

Kad iegūtas vismaz deviņas 
uzlīmes, līdz 17.oktobrim 
aizpildītais akcijas buklets 
jāaiznes vai jānosūta pa pastu 
uz Valmieras TIC Rīgas ielā 
10 (Valmiera) vai uz Cēsu TIC 
Pils laukumā 9 (Cēsis).

Akcijas noslēguma pasā-
kums plānots 30. oktobrī, kad 
15 ceļotāji izlozes kārtībā 
saņems balvas no tūrisma akcijā 
iesaistītajiem uzņēmumiem 
un galveno balvu – tūristu 

klases velosipēdu – no 
Valmieras pilsētas pašvaldības, 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs” un 
“Aktīvā tūrisma centra EŽI”.

Tūrisma akciju “22 
vasaras krāsas” atbalsta: 
Valmieras muzejs, Gaujas 
Stāvo krastu Sajūtu parks, 
3D kinoteātris “Gaisma”, 
kempings “Jaun-arāji”, ZS 
“Abullāči”, ZS “Vildēni”, 
atpūtas kompleksi “Avoti” 
un “Mazais Ansis”, šķirnes 
trušu audzētava “Mežiņi”, 
“Valmiermuižas alus” darī-
tavas, restorāns “Izsalkušais 
Jānis”, aktīvās atpūtas centrs 
“Supervāvere”, drosmes tornis 
“Vells”, Valmieras drāmas 
teātris, “Aktīvā tūrisma centrs 
EŽI”, šokolādes ražotne “R 
CHOCOLATE”, Beverīnas 
koka skulptūru labirinti ZS 
“Arāji”, Burtnieku muižas 
parks, Vaidavas keramikas 
ražotnes, SIA “Medus 
kāre”, bērnu zinātnes centrs  
“Z(in)oo”.

Akcijas mērķis ir veicināt 
Latvijas iepazīšanu un atklāt 
daudzas nezināmas, skaistas 
vai viesmīlīgas vietas tepat 
mums blakus. Plašāka 
informācija par akciju vortālos  
visit.valmiera.lv un  
www.turisms.cesis.lv.

 

stratēģijai 2008-2015 
un Eiropas Reģionālas 
attīstības fondam, pilsētā 
izdevies rekonstruēt vai 
atjaunot svarīgāko kultūras 
infrastruktūru – viduslaiku 
pili, Jauno pili, kurā izvietota 
muzeja ekspozīcija, pils 
dārzu un parku, bibliotēku 
un Vidzemes reģionālo 
koncertzāli.

“Ambīcijas un lepnums 
Cēsis raksturojušas vienmēr. 
Savulaik, piesakoties Eiropas 
kultūras galvaspilsētas 
godam, bijām mazākā jebkad 
kandidējusī pilsēta, taču tas 
mūs neatturēja. Un, kaut arī 
titulu ieguva Rīga, Cēsis ar 
savu radošo potenciālu un 
pēdējos gados paveikto kultūras 

infrastruktūrā pelnīti sevi ir 
pieteikušas kā Latvijas kultūras 
galvaspilsētu,” stāsta Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, vienlaikus 
piebilstot, ka “šāds Eiropas 
Komisijas novērtējums kalpo 
kā vēl viens apliecinājums 
tam, ka Cēsis ir uz pareizā ceļa 
un var stāvēt līdzās pasaules 
līmeņa lielpilsētām kultūras 
piedāvājuma ziņā”.

Eiropas Komisija iniciatīvu 
“Culture for cities and regions” 
veido sadarbībā ar aģentūru 
“KEA European Affairs” un 
Eiropas reģionu pētniecības 
un inovāciju tīklu. Projektu 
finansē programma “Radošā 
Eiropa”.

Tūrisma akcija - “22 vasaras 
krāsas” !
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SPORTS, KAĶUKROGA STĀSTI
Spraigi aizvadīta jaunatnes Olimpiāde
Līga Tarbuna 
Valmieras Kultūras centrs

Jūlija sākumā Cēsīs un 
Valmierā norisinājās Latvijas 
Jaunatnes vasaras olimpiāde, 
kurā piedalījās 2637 sportisti 
no 83 pašvaldībām. Medaļu 
kopvērtējumā pirmajā vietā 
Rīga, otrajā vietā ierindojās 
Daugavpils komanda (29 
zelta, 31 sudraba un 28 
bronzas medaļas), bet trešo 
vietu ieņēma Jūrmalas jaunie 
sportisti (15 zelta, 16 sudraba 
un 15 bronzas medaļas). 
Mājinieki – Valmieras sportistu 
komanda – ar 20 medaļām (6 
zelta, 6 sudraba un 8 bronzas) 
ierindojās 8. vietā. Cēsu 
novads ierindojās 21.vietā ar 4 
medaļām – divas zelta medaļas 
lodes grūšanā un diska mešanā 
tika Aleksandram Volkovam, 
savukārt puišu basketbola 
komanda izcīnīja otro vietu, 
bet puišu pludmales volejbola 
komanda – trešo.

Trīs dienas, no 3. jūlija līdz 

5. jūlijam, Latvijas labākie 
jaunie sportisti Latvijas 
Jaunatnes olimpiādē cīnījās par 
236 medaļu komplektiem 26 
olimpiskajos sporta veidos – 
riteņbraukšanā, triatlonā, 
badmintonā, basketbolā, 
galda tenisā, boksā, futbolā, 
vieglatlētikā, vingrošanā, 
regbijā, jātnieku sportā, 
handbolā, džudo, svarcelšanā, 
šaušanā, taekvondo, loka 

šaušanā, smaiļošanā un kanoe, 
airēšanā, burāšanā, cīņā, 
paukošanā, peldēšanā, tenisā, 
volejbolā un golfā.

Olimpiādes noslēguma 
ceremonijā Latvijas Olimpiskās 
komitejas prezidents Aldonis 
Vrubļevskis atzina, ka 
sacensības tika organizētas 
augstākajā līmenī un pateicās 
olimpiādes organizatoriem un 
atbalstītājiem.

Attēlā: Cēsu novada jauno sportistu delegācija olimpiādes 
atklāšanas gājienā Valmierā. Foto Ance Saulīte.

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 18.07.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.18 “Cēsu 
novada pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 13.2.3. 
apakšpunktu;

1.2. Svītrot 13.2.7. 
apakšpunktu;

1.3.  Papildināt ar 13.2.10.
apakšpunktu šādā redakcijā:

“13.2.10. Cēsu Pilsētas 
vidusskola”;

1.4. Papildināt ar 20.6. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“20.6. Gaujas ilgtspējīgas 
attīstības biedrība”;

1.5. Papildināt ar 20.7. 
punktu šādā redakcijā:

“20.7. Biedrība “Reģionālo 
attīstības centru apvienība”.

2. Šo noteikumu 1.1., 1.2., 
1.3.  apakšpunkti stājas spēkā 
ar 01.09.2015.

02.07.2015. Saistošie 
noteikumi Nr.7 “Cēsu 
novada pašvaldības 
nolikums”

Vaives pagasta svētki “Kaķukroga stāsti” 1.augustā

Plānots, ka tarifu politika 
visā valstī tiks vienādota 
trīs gadu laikā, un pirmās 
izmaiņas tiks ieviestas šā 
gada septembrī. Ieviešot 
vienotu tarifu aprēķināšanas 
metodiku, iedzīvotāji par 
braucienu sabiedriskajā 
transportā – reģionālo 
maršrutu autobusos – maksās 
pēc vienādiem principiem, 
kā arī būs iespējams izstrādāt 
lojalitātes programmas, 
lai regulārie pasažieri par 
braucienu maksātu lētāk. 
Pašreizējie tarifi ir atšķirīgi 
katrā reģionā, tādēļ paredzams, 
ka to izlīdzināšanas procesā 
atsevišķos novados biļetes 
cena samazināsies, citos – 
paliks nemainīga vai nedaudz 
palielināsies.

Pēdējo gadu laikā Vidzemes 
reģionā braukšanas maksa 
bijusi augstāka nekā cituviet 
Latvijā, tādēļ plānots, ka nelielu 
cenu kāpumu izjutīs tikai 
atsevišķu teritoriju iedzīvotāji, 
piemēram, Madonas un Valkas 
novadu centros, bijušajā Cēsu 
rajonā. Autobusa biļetes cena 
pieaugs no pieciem līdz 15 
eiro centiem. Cēsu pilsētā, 
Alūksnē un Gulbenē autobusa 
biļetes cena nemainīsies. 
Lielākajā daļā Vidzemes 
reģiona teritorijas, braucot 
garākas distances, braukšanas 
maksa samazināsies. Tarifu 
izlīdzināšana būs īpaši izdevīga 
iedzīvotājiem, kuri sabiedrisko 
transportu izmanto ikdienā, 
jo, iegādājoties abonenta 
biļeti, liela daļa pasažieru par 
braucienu maksās mazāk nekā 
patlaban.

Vienoto braukšanas 
tarifu plānots veidot divās 
daļās – braucienam līdz 33 
kilometriem vidējā maksa par 
katru brauciena kilometru būs 
0,0569 eiro, bet, braucot ar 
sabiedrisko transportu garākos 
ceļa posmos, biļetes cena 
tiks aprēķināta pēc formulas 
0,71 eiro plus 0,0356 eiro par 
katru nobraukto kilometru. 
Savukārt minimālo braukšanas 
maksu plānots diferencēt 
atkarībā no attīstības centra 
līmeņa – galvaspilsētā 
minimālā braukšanas maksa 
nebūs mazāka par 0,80 eiro; 
republikas nozīmes pilsētās – 
0,60 eiro, reģionālās nozīmes 
centros – 0,50 eiro, pārējā 
valsts teritorijā – 0,40 eiro. 
Reģionos, kur jau vēsturiski 
minimālā braukšanas maksa 
bijusi ļoti zema, ir panākta 
vienošanās ar pašvaldībām 
par starpposma ieviešanu 
minimālās braukšanas maksas 
vienādošanā.

Mainīsies maksa  
par sabiedriskā  
transporta  
pakalpojumiem
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PASĀKUMI


Pasākumi
01.-02.08.
Cēsu pils viduslaiku dienas 
“Vēstures garša”
Programma:  
viduslaikudienas.cesis.lv 
Cēsu Pils dārzā

01.08. plkst.09.30
Vaives pagasta svētki 
“Kaķukroga stāsti” 
“Kaķugrogā” Vaives pagastā

01.08. plkst.18.00
Kinorežisora Jāņa Putniņa 
veidotās avangarda filmu 
programmas “Ziemeļi” 
seansi. CMF 2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

01.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Liepājas 
teātra izrāde “1984”. 
CMF 2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

01.08. plkst.22.00
DJ Z:le (funk, breaks)
Fonoklubā

02.08. plkst.17.00
Ciklā Grand Prix: Liepājas 
teātra izrāde “1984”. 
Papildizrāde. CMF 2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.08. 18.00
Āfrikas perkusiju deju 
grupas “SEMBE” koncerts
Rožu laukumā

07.08. 18.00
Teātra izrāde “Tagad. Šeit”
Piedāvā britu teātris 
Shakespeare Link (angļu 
valodā)
Mākslas telpā “Mala”

07.08. 19.00
Izrāde-dziesmu spēle 
“Kāzas, kāzas...”
Cēsu Pils parkā

07.08.plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

07.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Jaunā 
Rīgas teātra izrāde 
“Ziedonis un Visums” CMF 
2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.08. 
Kapu svētku svētbrīži Vaives 
pagasta kapos:
Plkst.12.00 Veismaņu kapos
Plkst.16.00 Rāmuļu kapos

08.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Nacionālā 
teātra izrāde “Antigone”. 
CMF 2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.08. 20.30
Teātra izrāde “Zinātne 
debesīs”
Piedāvā britu teātris 
Shakespeare Link (angļu 
valodā)
Cēsu Pils dārzā

08.08. plkst.22.00
DJ MārcisŠ
Fonoklubā

09.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Dailes 
teātra izrāde “Equus”. CMF 
2015
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

13.08. plkst.18.00
Jauniešu Domes jauno 
grupu konkurss
Fonoklubā

14.08. plkst.22.00
DJ Uldis Rudaks
Fonoklubā

14.08.-16.08.
Rokfilmu festivāls
Festivāls veltīts filmām 
par un ap rokmūziku un 
rokmūziķiem, pašu mūziķu 
veidotam kino, koncertfilmām, 
mūzikas video un citiem roka 
dzīvesstilu raksturojošiem 
darbiem. 
Festivāla programma: 
rockfilmfestival.lv
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, 
Mākslas telpa “Mala” Cēsu 
Centrālā bibliotēkā

15.08. 19:00
Amigo Dzintara dziesmu 
vasaras tūres koncerts un 
balle
Cēsu Pils parkā

15.08. plkst.22.00
DJ Ai-Va (Ritma institūts)
Fonoklubā

21.08. plkst.22.00
DJ Kārlis Ķilkuts
Fonoklubā

22.08. plkst.22.00
Goran Gora & LNSO stīgu 
kvartets. DJ Dub:ra
Fonoklubā

28.08. plkst.22.00
Comedy Latvia (stand-up 
comedy)
Fonoklubā

29.08. plkst.17.00
Koncerts “Bahs un latvieši”
Kristīne Adamaite /ērģeles/, 
Artis Sīmanis /saksofons/, 
Jolanta Strikaite /soprāns/
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

29.08. plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā

30.08. plkst.16.00
Vidzemes reģiona mūzikas 
skolu laureātu koncerts 
“Vidzemes talanti 2015”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

31.07. plkst.22.00
Digital Digital (Igaunija, live 
electro), DJ Winamp
Fonoklubā

Kino
No 07.08. 
Neiespējamā misija: Slepenā 
nācija / Mission: Impossible - 
Rogue Nation (2015) Žanrs: 
Trilleris, piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

No 21.08. 
Draiskule / Trainwreck  
(2015) Žanrs: Komēdija. Līdz 
16 g.v. - neiesakām

Fantastiskais četrinieks / 
Fantastic Four (2015) Žanrs: 
Fantastika, asa sižeta filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Vīrs no U.N.C.L.E. / The 
Man from U.N.C.L.E. (2015) 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
komēdija, asa sižeta filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 28.08.
Mēs esam tavi draugi / We 
Are Your Friends (2015) 
Žanrs: Drāma, muzikāla filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Kreilis / Southpaw (2015) 
Žanrs: Drāma, asa sižeta 
filma. Līdz 16 g.v. - neiesakām

Hitman: Aģents 47 / Hitman: 
Agent 47 (2015) Žanrs: Asa 
sižeta filma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

Izstādes
01.08. - 31.08
Izstāde “Mantojums” 
Vidzemes gleznotāju plenēra 
darbi olu temperas tehnikā
Viesnīcas KOLONNA Wenden 
zālē

01.08.-31.12. 
Izstāde “Pulcējaties zem 
latviešu karogiem”
Ruckas muižā

līdz 16.08. 
Gleznotājas Zanes Tučas 
darbu izstāde “Laiks”
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

līdz 18.08. 
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu darbi
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

03.08.-31.08. 
Manas Cēsis. Guntas 
Romanovskas fotogrāfijas
Cēsu Centrālā bibliotēkā

04.08.-06.09. 
gleznotājas Zīles Ziemeles 
darbu izstāde
Cēsu Centrālā bibliotēkā

20.05.-30.10.
Vidzemes bruņniecība 
Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats 
vācbaltu kultūras un vēstures 
mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zāle

07.08.-20.09.
Cēsnieks Kārlis Johansons 
(1892-1929) - viens no 
pirmajiem 20. gs. avangarda 

māksliniekiem
Cēsu Izstāžu namā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
03.08.-31.08. 
Dabas dziedinošais spēks

03.08.-31.08.
Jauniešu un vecāku žūrijas 
2015 grāmatu kolekcija
 
03.08.-31.08. 
Ceļo droši!

03.08.-31.08.
Rakstniekam Aleksandram 
Grīnam – 120
 
03.08.-31.08. 
Tāpēc, ka mīlu dzīvniekus. 
Bērnu grāmatu autorei Dz. 
Rinkulei–Zemzarei 95

03.08.-31.08. 
Māris Rungulis – spilgtākais 
rakstnieks bērnu 
oriģinālliteratūrā

21.08.-31.08. 
Jauno grāmatu izstāde

Sports
04.08. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 9.posms
DACVĢ volejbola laukumos

09.08.
“Vivus.lv” Cēsu velo 
maratons
Cēsu pilsētā

11.08. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 
10.posms
DACVĢ volejbola laukumos

13.08.-16.08.
Baltijas čempionāts lidošanā 
ar motoparaplānu BOPC 
2015
Pie viesu nama “Laso”

22.08.-23.08. 
Latvijas čempionāta posms 
motokrosā
Mototrasē “Ezerkalni”

No 14. augusta līdz 
16. augustam Cēsīs norisi-
nāsies Rokfilmu festivāls, 
kas veltīts filmām par un ap 
rokmūziku un rokmūziķiem, 
pašu mūziķu veidotam kino, 
koncertfilmām, mūzikas video 
un citiem roka dzīvesstilu 
raksturojošiem darbiem.

Festivāls tiks atklāts ar 
Latvijas filmu sērijas “Savējie 
sapratīs!” pirmās daļas 
pirmizrādi “Sešdesmitie”. 
Sākums un turpināsies ar 
pasaulslavena kino seansiem 
par tādām leģendām kā 
Kurts Kobeins, “The Rolling 
Stones”, Dženisa Džoplina, 

somu supergrupa “Lordi”. 
Metālmūzikas cienītājiem būs 
veltīts īpašs video kolekcijas 
seanss, kā arī leģendārās lat-
viešu metālgrupas “Huskvarn” 
25 gadu jubilejas un atvadu 
koncerta filmas prezentācija. 
Festivālā gaidītas arī ģimenes 
ar bērniem, jo padomāts par 

īpašiem kino seansiem un 
aktivitātēm arī pašai jaunākajai 
paaudzei.

Pasākumi notiks Cēsu 
pilsētas robežās vairākās vietās: 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, 
kafejnīcās, parkos un ielās, bet 
naktsmieru par ļoti draudzīgām 
cenām varēs baudīt īpaši tam 

paredzētās vietās telšu pilsētiņā 
vai skolas sporta zālē.

Vairāk informācijas par 
programmu un norisēm 
sekos drīzumā mājas lapā 
rockfilmfestival.lv un oficiālajā 
festivāla Facebook lapā – Rock 
Film Festival.

Rokfilmu festivāls Cēsīs
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SVĒTKI

Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

Līva Pērkone @Liva  
Ļoti sen nebija būts Cēsīs, 
pozitīvs kultūršoks: tik daudz 
ko redzēt un darīt, skaista vide, 
lieliska gaisotne, dzīve virmo. 
Braukšu biežāk!

daniela k @bergmanee  
iemīlējos cēsīs. skaista pilsēta, 
skaisti svētki un tikpat skaisti 
pavadīts weekends

Reinis Klāvsons @Reinis_KK  

Viens no labākajiem 
pasākumiem vasaras mēnešos 
noteikti ir @Cesis_lv svētki! 
Prieks un lepnums dzīvot šeit!

alise apsīte @aliseapp  
Cēsu pilsētas svētki ar katru 
gadu kļūst aizvien labāki/
grandiozāki. un aizvien 
skumjāk braukt prom, jo  
Cēsis

Egons Reiters @EgonsReiters  
Tik daudz un bez maksas var 
dabūt tikai Cēsīs. Paldies par 
svētkiem!

Annija Cauce @AnnyC_97  
Pirmo reizi izmēģināju golfa 
spēli;) Un vispār kopumā 
jautri pavadīta nedēļas nogale;) 
#cesis…

Cēsis svin ar vērienu!

▲ Attēlā: Lukturīšu gājiens 
šogad pulcināja vairāk nekā 
800 dalībnieku. Gājiena 
priekšgalā - Cēsu svarīgākais 
lukturis Jāņa Gobas un 
Kārļa Pota rokās. Foto Valdis 
Sviķis.

Vienlaikus par svētku 
baudījumu rūpējās arī etno-
eko festivāls “Sviests”, 
klasiskās un džeza mūzikas 
skatuve Pils laukumā, Cēsu 
kauss pūtēju orķestriem un 
zaļumballe. Savukārt ģimenes 
varēja izpriecāties Maija 
parka, kur bija koncerti un 

Turpinājums no 1. lpp.

Kapu svētku svētbrīži  Vaives 
pagasta kapos notiks  8.augustā. 
 
Veismaņu kapos plkst.12.00.
Rāmuļu kapos plkst.16.00.

Kapu svētki Vaivē

Līdz pat 15. oktobrim 
“Pasaules latviešu mākslas 
centra” (PLMC) izstāžu zālē 
Lielajā skolas ielā 6 cēsnieki 
un pilsētas viesi varēs skatīt 
diasporas latviešu mākslas 
darbu izstādi.

Kā norāda izstādes kuratore 
Lelde Kalmīte (Čikāga), 
atšķirībā no iepriekšējās 
izstādes šoreiz skatāmi vairāki 
trīsdimensiāli darbi, kurus 
radījuši mūsdienu mākslinieki. 
No Jaunmeksikas štata ASV uz 
Cēsīm atceļojušas Jāņa Mintika 
lielformāta metāla instalācijas.

No jauniegūtajiem 
kolekcijas darbiem izceļams 
arī Jana Senberga pastelis, 
kuru pazīstamais Austrālijas 
latviešu izcelsmes mākslinieks 
ziedojis PLMC kolekcijai.

Kopumā iestādē pārstāvēti 
30 diasporas latviešu 
mākslinieki.

Izstādē apskatāmi L. 
Mieriņa, (Lielbritānija), L. 
Dombrovskas - Larsenas, 
H. Norīša (Austrālija), V. 
Reinholda, A. Leimaņa, V. 
Oestreicher, Y. Vaar (Kanāda), 
R. Grendzes, G. Grīnberga, A. 
Annusas Hagenas (ASV) u.c. 
mākslinieku darbi.

PLMC mērķis ir 
nodrošināt ārpus Latvijas 
tapušas mākslas kolekcijas 
kvalitatīvu un ilglaicīgu 
glabāšanu un pieejamību 
plašai sabiedrībai Latvijā un 
ārvalstu apmeklētājiem, kā arī 
rūpēties, lai diasporas latviešu 
mākslinieku devums kļūtu 
par Latvijas kultūras dzīves 
integrētu sastāvdaļu.

Lai izveidotu galeriju Cēsu 
novada pašvaldības lietošanā 
piešķirtajās telpās Cēsu 
vecpilsētā, PLMC veikusi 
vērienīgus remontdarbus.

Vērienīga emigrācijas latviešu mākslinieku 
darbu izstāde

Nākotnē plānots atvērt Cēsīs 
otru galeriju, kā arī ārzemju 
latviešu mākslas darbu krātuvi 
un pētniecības centru.

No latviešu diasporas mītņu 
zemēm uz Cēsīm jau nogādāti 
vairāk nekā 300 mākslas 
darbi, kas tapuši latviešu 
diasporas sākuma gados pēc 
Otrā pasaules kara, kā arī 
mākslas darbi, kurus veidojuši 
mūsdienās ārzemēs dzīvojoši 
latviešu mākslinieki.

rotaļas, radošās darbnīcas, 
vizināšanās ar lamām, bērnu 
drošības skoliņa, piepūšamās 
atrakcijas. Savukārt Cēsu 
skeitparkā notika DYNAMI:T 
JAM ekstrēmo sporta veidu - 
BMX, inline un skateboard - 
sacensības. Bet nedēļas nogali 
noslēdza Cēsu sporta svētki un 
sacensības “Zelta mopēds”.

Cēsu svētki skaitļos: 
Vairāk nekā 240 gadatirgus dalībnieki, 40 ielu 

mākslinieki, 17 senioru deju kolektīvi, 13 grupas un 
seši dīdžeji uz “FONO Cēsis” skatuves, astoņi pūtēju 
orķestri un kamerorķestris, piecas akadēmiskās mūzikas 
apvienības, četras etno grupas, divas lamas, viens zirgs 
un vēl neapzināts skaits suņu. Kopumā svētkos savāktas 
vairāk nekā 20 tonnas atkritumu.

► Attēlā: 
Mākslas 
darbi rodas... 
arī bez 
mokām, ar 
viegliem otas 
triepieniem 
uz sejas. 
Foto Aivars 
Akmentiņš.

▲ Attēlā: Cēsu svētku kulminācija, krāšņs salūts Pils parkā 
FONO Cēsis faniem un visiem svētku apmeklētājiem par prieku. 
Foto Aivis Riekstiņš.

◄ Attēlā: “Zelta mopēda” 
nostalģiskais azarts vienoja 
dažāda vecuma, svara 
kategorijas un tehniskā 
brieduma braucējus. Foto 
Valdis Sviķis.


