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Jaunumi pilsētas svētkos

Attēlā: Šovasar pilsētas svētkos atgriezīsies nedaudz piemirstais svētku gājiens. Tas notiks 25. jūlija vakarā un būs gājiens ar
lukturīšiem.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu pilsētas svētki šovasar
norisināsies trīs dienas no
24. jūlija līdz 26. jūlijam,
un to programma būs ierasti
daudzveidīga.

Par to, kādi jaunumi un
pārsteigumi sagaidāmi šīs
vasaras cēsnieku svētkos, stāsta
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra direktora vietniece Ilona
Asare.
Patīkams jaunums ir tas,
ka, pateicoties Cēsu novada
pašvaldības
un
uzņēmēju

atbalstam, visi pilsētas svētku
notikumi būs pieejami bez
maksas. Šogad “Fono Cēsis”
skatuve no Līvu laukuma
pārceļas uz mūziķiem un
skatītājiem ērtāku vietu – Pils
parka estrādi. Divu dienu
piesātinātā koncertprogrammā,
būs ko dzirdēt!

Šovasar gribam atjaunot
pēdējos
gados
piemirstu
pilsētas svētku tradīciju –
cēsnieku gājienu. Tas notiks
25. jūlija vakarā plkst. 22
(pulcēšanās gājienam Rožu
laukumā no plkst. 21.30).
Lai tas tiešām būtu atšķirīgs
un priecīgs cēsnieku gājiens,

aicinām tajā doties ar iedegtu
pilsētas simbolu – lukturīti. Tie,
kam mājās jau ir lukturis, var
doties gājienā ar to. Kam vēl
nav, varēs gaismekli izgatavot
paši ģimeņu darbnīcās Maija
parkā, vai nopirkt tirdziņā
Rožu laukumā. Gājiens no
Rožu laukuma pūtēju orķestra
pavadījumā pa Rīgas un Lenču
ielām dosies uz Pils parku, kur to
skanīgi sagaidīs “Fono Cēsis”.
Aicinu cēsniekus piedalīties,
lai gājiens ar lukturīšiem kļūtu
par skaistu un noturīgu mūsu
pilsētas svētku tradīciju.
Un vēl viens jaunums,
pilsētas svētkos šogad uzstāsies
ielu mākslinieki – mīmi, klauni,
ielu
vingrotāji.
Sestdien,
25. jūlijā, no plkst. 19 līdz
plkst.21 Rīgas ielā norisināsies
Latvijas ielu mākslinieku
svētki, kuros aktīvi iesaistīties
varēs arī skatītāji, vērtējot
un balsojot par labākajiem
priekšnesumiem.
Protams,
svētkos
būs
arī tradicionālas vērtības –
pasākumi un darbnīcas ģimenēm
Maija parkā, tirdziņi vecpilsētā,
etno-eko festivāls „Sviests” ar
amatnieku gadatirgu Pils dārzā.
Rožu laukumā visu dienu gaisu
tricinās Latvijas pūtēju orķestri,
bet vecajā tirgus paviljonā tiks
izcīnīts pūtēju orķestru kauss.
Pilsētas svētki noslēgsies
ar sporta dienu vecpilsētas
laukumos.
Detalizēta Cēsu pilsētas
svētku programma skatāma
laikraksta 7. lappusē.

Devītais Cēsu mākslas festivāls
Starptautiskais
mākslas
festivāls „Cēsis 2015”, notiks
no 3. jūlija līdz 9. augustam.
Festivāla programmā ietvertas
vairāk nekā 20 kultūras
norises.
Cēsu alus brūzī būs skatāma
izstāde
“Tālas
noskaņas
zilā vakarā” (kuratore Inga
Šteimane), kas plašam skatītāju
lokam piedāvās starptautisku
laikmetīgās mākslas kolekciju,
tematiski korelējot ar Raiņa un
Aspazijas 150. jubilejas gadu
un pievēršot uzmanību Raiņa
tēlu aktualizētas interpretācijas
iespējām. Izstādē piedalās 11
mākslinieki ar jauniem un jau
eksponētiem darbiem dažādās

tehnikās un materiālos
Koncertzāles
“Cēsis”
izstāžu zālēs tiks eksponēta
Ziemeļvalstu
laikmetīgās
arhitektūras izstāde “NORDIC
ID”. Ekspozīcija centīsies
sniegt atbildes uz jautājumiem:
ko šodien nozīmē ziemeļu
identitāte un kā tā atspoguļojas
arhitektūrā?
Īpaši padomāts par kino
cienītājiem, kuriem izcilā
kinozinātniece
Valentīna
Freimane atlasījusi Zviedrijas
kino klasikas dārgumus, kas
veidoti laikā no 1919. gada
līdz 1992. gadam. Savukārt
kinorežisors un kino pētnieks
Jānis
Putniņš
sarūpējis
avangarda filmu programmu

“Ziemeļi”. Festivāla kino
programmā
31. jūlijā
būs
skatāma arī režisora Dhīradža
Akolkara 2012. gadā veidotā
dokumentālā filma “Līva un
Ingmars. Mīlas stāsts. Sāpīgās
saites”.
Festivāla
teātra
programmā
– ciklā Grand
Prix - iekļautas četras izcilas
Latvijas labāko profesionālo
teātru izrādes. Šī festivāla
lielais
piedāvājums
ir
unikālais vasaras skaņas un
gaismas notikums – Gustava
Mālera Trešās
simfonijas
atskaņojums Cēsu pils parkā
17. jūlijā, kurā piedalīsies
Oļesja Petrova (mecosoprāns),
Rīgas Doma zēnu koris, Cēsu

Mākslas festivāla sieviešu
koris un Latvijas Nacionālais
simfoniskais
orķestris.
Diriģents
Andris
Poga,
videorežisors Dāvis Sīmanis.
Savukārt Festivāla muzikālo
programmu
sāks
koklētājas Laimas Jansones,
sitaminstrumentālista
Arta
Oruba un basista Andra Gruntes
koncertprogramma
“Laima
Jansone un Zarbugans” Cēsu
pils dārzā.
Mūzikas programmā – arī
talantīgie brāļi Oskars un
Raimonds Petrauski, kuri
koncertā “Sax Voyage” muzicēs
kopā ar Vācijā dzīvojošo jauno
armēņu saksofonistu Airapetu
Arakeljanu un Rīgā dzimušo

jauno pianistu Gļebu Koroļovu.
Orķestris Sinfonietta Rīga
Normunda Šnē vadībā Cēsu
Mākslas festivāla vēsturē
vairākkārt ierakstījis nozīmīgas
lappuses. Šogad programmā
Žana Sibēliusa (dz. 1865) Trešā
simfonija. Kora mūzikas interesentus iepriecinās Strasbūras
filharmoniskā orķestra koris
diriģentes Katrīnas Bolcingeres
vadībā. Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
kora
izpildījumā
skanēs
Johannesa Brāmsa, Antona
Bruknera, Morisa Diriflē un
Frānsisa Pulenka skaņdarbi.
Kā ik gadu, koncertu un
izrāžu laikā vecākiem būs
iespēja savus bērnus uzticēt
Radošajai bērnistabai.
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Strauja vasara
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūnija sākumā bija ilgi gaidīts
notikums, atjaunotās dzelzceļa
stacijas
ēkas
atklāšana.
Būvdarbi veikti kvalitatīvi,
un cēsnieki un pilsētas viesi
tagad varēs izmantot plašas,
gaišas un labiekārtotas telpas.
Paldies, Satiksmes ministrijas
un „Latvijas Dzelzceļa” vadībai
un speciālistiem par šo darbu.
Iedzīvotāji to ir novērtējuši,
apmeklē šo objektu, jo
atjaunotajā
stacijas
ēkā
darbojas arī „Latvijas Pasta”
nodaļa, tūrisma informācijas
punkts un „Narvesen” kiosks.
Ceru ka pašvaldībai nākošajā
gadā izdosies veikt arī Stacijas
laukuma rekonstrukciju.
Jūnijā godinājām komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņu. Latvijas okupācijas
dienā, 17.jūnijā, Pils ielā 12.
atklājām piemiņas plāksnes
politiskajās
represijās
bojāgājušajiem bijušā Cēsu
apriņķa iedzīvotājiem. Paldies
Latvijas Politiski represēto
apvienības
Cēsu
nodaļas
dalībniekiem par iniciatīvu
un aktīvu darbu šīs ieceres
īstenošanā. Gribu pateikties

arī tuvējo novadu pašvaldībām
par atbalstu šīs piemiņas vietas
izveidē.
Jūnijs bija arī trauksmains
eksāmenu un izlaidumu laiks
devīto un divpadsmito klašu
audzēkņiem. Ģimnāziju un
vidusskolas
absolventiem
novēlu
izdošanos,
viņu
turpmākajās studiju un darba
gaidās un ceru, ka viņi nekad

Nezinu, kādu
temperatūru jūlijā
sola meteorologi,
bet lielu un
skanīgu notikumu
ziņā šis mēnesis
Cēsu novadā būs
ļoti karsts.
neaizmirsīs savu skolu un
dzimto novadu.
Pirms Jāņiem pieminējām
mūsu valsts neatkarībai tik
nozīmīgās
Cēsu
kaujas.
Šogad Renārs Sproģis ar
domubiedriem bija izveidojis
kauju restaurācijas uzvedumu.
Tas ir jauns un patriotisks
akcents Cēsu kauju atceres

Iedzīvotāji – novadam!
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldības
rīkotā iedzīvotāju pašiniciatīvas
konkursa
„Sabiedrība
ar
dvēseli” žūrija
izvērtējusi
pieteikumus un
šī
gada
budžeta ietvaros pieejamais
finansējums 4500 EUR ir
pietiekošs
sešu projektu
līdzfinansēšanai.
Kopumā
konkursā iesniegti 19 projekti.
Ņemot vērā, ka pieteikumi
bija saturīgi, lūdzām palielināt
līdzfinansējuma
summu
no
pašvaldības
budžeta.
Pozitīva lēmuma gadījumā
līdzfinansējums tiks piešķirts
vēl trīs projektiem.
Konkursa žūrijas komisija
apstiprinājusi finansējuma piešķiršanu šādiem projektiem:
1. Bērnu rotaļu laukuma un
brīvdabas mācību laboratorijas
izveide Cēsīs, Saules ielas 19a
nama iekšpagalmā.
2.
Ruckas
parka
iedzīvināšana Cēsu pilsētvidē.
3. Bērnu rotaļu laukumi
Krīvu ciemā.
4. Pop-up mobilie grāmatu
“Lasāmrati”.
5. Cēsis glezno.

6. Cīrulīšu dabas takas vieta atpūtai dabā.
7. Ar velo pa Vaivi.
8. Tuvāk.
9. Golfs Cēsīs.
Projektu „Zaļie Pastariņi
cēsniekiem”
līdzfinansēs
“Olympic Casino Latvia”,
kas no visiem iesniegtajiem
projektiem izvēlējās atbilstošāko un, viņuprāt, interesantāko.
Projekti tika vērtēti, ņemot vērā
to sabiedrisko nozīmīgumu un
ieguvumu apkārtējiem.
Konkursa mērķis ir uzlabot
Cēsu novada iedzīvotāju dzīves
kvalitāti ar pašu iedzīvotāju
iniciatīvu gan infrastruktūras,
gan sociālajā jomā. Projektu
īstenošanas beigu termiņš ir
2015. gada 30. septembris.
Mēneša laikā pēc projektu
pabeigšanas žūrija apmeklēs,
izvērtēs visus projektus un
tiksies ar projekta grupu
kontaktpersonām.
Balvas
un pateicības par veiksmīgu
projektu ieviešanu pasniegs
Cēsu
novada
pašvaldības
svētku pasākumā 2015. gada
novembrī.

pasākumu norisē un prieks,
ka to noskatījās tik daudzas
cēsnieku ģimenes ar bērniem.
Varam tikai lepoties ar
to, ka Cēsīs Jāņi no ēšanas,
dzeršanas
un
mazliet
dziedāšanas svētkiem, kļuvuši
par dziesmotiem un sportiskidemogrāfiskiem svētkiem, kas
sākas ar skrējieniem „Jānis un
Jānītis” un noslēdzas… nākošā
gada februārī un martā, kad
pasaulē nāk mazie Jāņubērni.
Šogad Jāņubērnu birums Cēsu
slimnīcas dzemdību nodaļā bija
iepriecinoši liels! Tā turpināt!
Nezinu, kādu temperatūru
jūlijā sola meteorologi, bet
lielu un skanīgu notikumu ziņā
šis mēnesis Cēsu novadā būs
ļoti karsts. Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiāde, demokrātijas
festivāls „Lampa”, Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki, Cēsu mākslas festivāls,
pilsētas svētki… un tas vēl nav
viss. Pilsētas svētkiem jūlija
nogalē sagatavota plaša un
interesanta programma. Ceru,
ka to novērtēs daudzi jo daudzi
cēsnieki, kā arī viesi. Šogad
svētkos jaunā veidolā atdzims
nedaudz piemirsta tradīcija,
gājiens, kurā dosimies, nesot
Cēsu simbolu - lukturīšus.
Aicinu visus tajā piedalīties!

Gružu maisiņi zaļā
pilsētā
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs
Cēsis ir zaļa pilsēta, tāpēc
jūnijā bija krietni jāstrādā, lai
appļautu visus zālājus un koptu
apstādījumus. Rezultāts ir labs.
Gribu atgādināt īpašniekiem,
kuru teritorijā ieviesušies
latvāņi, ka šis kaitēklis noteikti
jānopļauj pirms izziedēšanas,
pretējā gadījumā var nākties
maksāt sodu.
Vairākkārt nācies uzklausīt
iedzīvotāju pārmetumus par
pārpildītām atkritumu tvertnēm
vecpilsētā un sabiedriskās
vietās. Publiskās atkritumu
tvertnes nav paredzētas sadzīves
atkritumiem, bet diemžēl tās
tiek pārpildītas tieši ar gružiem
no mājām vai dzīvokļiem.
Piemēram,
jūnijā
tika
labiekārtota autobusu pietura
Bērzainē un uzstādīta jauna
atkritumu tvertne. Jau nākamās
dienas rītā tā bija pārpildīta ar
sadzīves atkritumu maisiņiem!
Pašvaldības policija skaidros,
kurām mājsaimniecībām nav
noslēgti līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu, un vērsīsies

pret pārkāpējiem. Ceru, ka
vecpilsētā situācija uzlabosies
pēc
pazemes
atkritumu
konteineru uzstādīšanas.
Plānotajos termiņos turpinās
Smilšu laukuma rekonstrukcija,
kaut arī grunts slānis jāmaina
lielākā apjomā, nekā sākotnēji
paredzēts. Noliktavas iela
posmā pie Smilšu laukuma
ir slēgta satiksmei (atļauta
tikai sabiedriskā transporta
kustība). Apbraukšana notiek
pa Raiņa ielu, bet Uzvaras
bulvārī, posmā no Noliktavas
līdz J. Poruka ielai, atjaunota
divvirzienu kustība.
Jūnijā
sākti
remonta
darbi Pilsētas pamatskolas
ēkās, kur septembrī darbu
sāks jaunizveidotā Pilsētas
vidusskola.
Savukārt
2.pamatskolas sporta zāles
jumta remonts jau noslēdzas.
Jūlijā Cēsīs būs daudz
kultūras, sporta un izklaides
pasākumu,
tātad
gaidām
liels
cilvēku
pieplūdums,
un
apkalpošanas
sfērā
strādājošajiem,
kā
arī
pašvaldības darbiniekiem būs
spraigs darba cēliens.

Īsteno sociālos projektus
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
aprīlī izsludināja projektu
konkursu
nevalstiskajām
organizācijām
(NVO)
līdzfinansējuma saņemšanai
sociālajā
jomā.
Projektu
konkursa
mērķis
bija
iesaistīt nevalstisko sektoru
inovatīvās aktivitātēs sociāli
mazaizsargāto
personu
grupu sociālās integrācijas
veicināšanai.
Kopumā
projektu realizācijai pieejamais
līdzfinansējums bija 3500
EUR.
Kopā iesniedza astoņus
projektu
pieteikumus
–
Latvijas kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrība
ar projektu „Senioru veselībai
un dzīvespriekam”, Latvijas
Neredzīgo biedrības Cēsu
teritoriālā
organizācija
ar
projektu „Brīvsolis”, biedrība
„Brīnummāja” ar projektu
„Iespēju vasara”, Latvijas
politiski represēto Cēsu rajona
biedrība ar projektu „Ar
mīlestību, ar vārdu siltumu
mēs ceļam saprašanās tiltu”,

Cēsu invalīdu biedrība ar
projektu
„Domā,
kusties,
dari un tu dzīvosi!”, biedrība
„Cēsu pensionāri” ar projektu
„Spīganu deja ezera atspulgā”,
biedrība „Sieviešu resursu
centrs „PRIEKS”” ar projektu
„Sieviešu vasaras nometne
„Prieks-12””,
biedrības
„Latvijas Sarkanais Krusts”
Cēsu komiteja ar projektu
„LSK Cēsu komitejas veselības
istabas brīvprātīgo darbinieku
un padomes locekļu pieredzes
apmaiņas brauciens uz Valkas
SK
komiteju”.
Kopējais
pieprasītais līdzfinansējumu –
4857 EUR.
Komisija nolēma atbalstīt
visus projektus. Trīs visaugstāk
novērtētos
projektus
atbalstīja,
piešķirot
visu
pieprasīto
līdzfinansējuma
apmēru. Atbalstīto projektu
saraksts publicēts mājas lapā
www.cesis.lv.
Lielākajai
daļai
no

līdzfinansējuma saņēmējiem
plānotās aktivitātes jau sākušās.
Vieni no pirmajiem, kuri sākuši
apgūt piešķirto līdzfinansējumu,
ir biedrība „Cēsu pensionāri”,
kuri maijā devās savā pirmajā
ekskursijā.
Līdzfinansējums
palīdzēja
nosegt
daļējas
transporta izmaksas, līdz ar to
biedrības biedriem brauciens
izmaksāja ievērojami lētāk.
Savas aktivitātes sākusi arī
biedrība „Brīnummāja”, kur
ar līdzfinansējumu palīdzību
nodrošinātas
vairāk
nekā
desmit vietas vasaras nometnēs
Sociālā
dienesta
klientu
bērniem. Latvijas politiski
represēto Cēsu rajona biedrība
par piešķirto līdzfinansējumu
nesen
apmeklējusi
divus
savus biedrus, kuriem ir
ierobežotas
pārvietošanās
iespējas, sagādājot viņiem
nelielus pārsteigumus ikdienas
kvalitātes uzlabošanai.

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI
Paplašināta
Atjaunota dzelzceļa stacija
pieeja
internetam

Māris Ozols
“Latvijas dzelzceļš” mediju
attiecību vadītājs
Jūnijā atklāta atjaunotā Cēsu
dzelzceļa stacija, kas, apvienota
ar autoostu un kļuvusi par
vienotu transporta mezglu.
Stacijas telpās būs pieejamas
arī “Latvijas pasta” nodaļa,
“Narvesen” kiosks, kā arī
Cēsu autoosta un tūrisma
informācijas centrs.
Atklājot ēku Satiksmes
ministrs Anrijs Matīss uzsvēra
“Rekonstruētā Cēsu dzelzceļa
stacijas ēka, cieši sadarbojoties
“Latvijas Dzelzceļš” (LDz) un
Cēsu novada pašvaldībai, ir
pārtapusi par daudzfunkcionālu
pasažieru
pārvadājumu
mezglu vilcienu un autobusu
pasažieriem. Tas ir labs piemēra
kā veidot vienotu sabiedriskā
transporta sistēmu Latvijā, kurā
efektīvi sadarbojas dzelzceļš
un
autobusi,
nodrošinot
kvalitatīvus
sabiedriskā
transporta pakalpojumus.”
“LDz ir izveidojusies ļoti
veiksmīga sadarbība ar vairākām
pašvaldībām dzelzceļa staciju
modernizēšanā, un atjaunotā
Cēsu stacija ir ļoti veiksmīgs
šādas sadarbības piemērs.
Esam gandarīti, ka kopā ar
pašvaldību varam izveidot tik
veiksmīgu transporta, tūrisma
un citu pakalpojumu risinājumu
sabiedrībai,” secināja
LDz
prezidents Uģis Magonis.
Cēsu
novada
domes

Attēlā: Atjaunoto Cēsu dzelzceļa stacijas ēku atklāj Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs (no kreisās), Satiksmes ministrs Anrijs Matīss un AS “Latvijas Dzelzceļš” prezidents
Uģis Magonis. Foto Ance Saulīte.
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs: “Stacija ir pilsētas
vārti - pirmais iespaids par
Cēsīm
daudziem
pilsētas
viesiem, tāpēc esam gandarīti,
ka nu ikvienam būs pieejamas
ne tikai funkcionālas un
skaistas telpas, bet stacija kļūs
arī par aktīvu pakalpojumu
centru.
Turklāt
atjaunotā
stacijas ēka lieliski papildinās
jaunizveidoto
Cēsis-RīgaCēsis ekspresreisu, tādējādi
nostiprinot dzelzceļu kā ērtu
pārvietošanās veidu reģionā.
Esam gandarīti par sadarbību

ar “Latvijas dzelzceļu.”
Stacijas ir ēkā atjaunota
uzgaidāmā zāle, nokrāsotas
telpu sienas, atjaunoti griesti,
veikta grīdās seguma nomaiņa,
uzstādīti
jauni
apgaismes
ķermeņi,
nomainīti
logi
un durvis. Sienas krāsotas
baltā krāsā, panākot plašas
un mājīgas telpas, kā arī
uzstādīti apkures radiatori, kas
nodrošinās siltumu stacijas
ēkā aukstajā periodā. Ēkā
izbūvētas tualetes. Dzelzceļa
stacija un peroni ir pielāgoti
ērtai lietošanai ik vienam

Septembrī sāksies mācības jaunajā Cēsu
Pilsētas vidusskolā
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
No šī gada 1. septembra
pēc Cēsu 2. vidusskolas un
Cēsu pilsētas pamatskolas
apvienošanās darbu sāks jaunā
Cēsu Pilsētas vidusskola, un
jau šobrīd topošā skola aicina
pieteikties jaunos audzēkņus
2015./2016. mācību gadam.
Pilsētas
vidusskolas
direktore Aija Sīmane stāsta, ka
jaunās skolas devīze ir “Skola
visiem un ikvienam”, tādējādi
uzsverot skolas atvērtību,
elastību un spēju pielāgoties
ikviena skolēna interesēm.
Cēsu Pilsētas vidusskolā
varēs apgūt izglītību no
1. klases
līdz
12. klasei.
Skola pārņems 2. vidusskolas
tradīcijas un turpinās īstenot
arī neklātienes un vakara
izglītības
programmas.
Uzņemšana
notiek
Cēsu

pilsētas pamatskolas lietvedībā,
kā arī līdz 1.augustam Cēsu
2. vidusskolā.
Cēsu Pilsētas vidusskolā
mācības noritēs esošās Cēsu
pilsētas pamatskolas telpās
L.Paegles ielā 1. Kā stāsta
A.Sīmane, patlaban pamatskolā
sākta renovācija, lai pēc
iespējas labāk pielāgotu telpas
vidusskolas vajadzībām.
“Topošās
vidusskolas
skolotāju kolektīvs būs veidots
no Pilsētas pamatskolas un 2.
vidusskolas kolektīviem, un jau
pašlaik ļoti aktīvi notiek kolēģu
iepazīšanās un sadarbošanās,
iekārtojoties jaunajās telpās,”
stāsta A.Sīmane.
Cēsu Pilsētas vidusskolā
paredzēts
pilnveidot
dabaszinātņu cikla priekšmetu
auditorijas, kurās skolēniem
no 1. līdz 12. klasei mācību
kabinetos
ar
nestandarta
aprīkojumu,
pielietojot
jaunākās tehnoloģijas, būs

iespēja iegūt savām spējām un
interesēm atbilstošu kvalitatīvu
vidējo izglītību.
No
20. augusta,
kad
skolā noslēgsies renovācija,
ikviens
interesents
būs
aicināts iepazīties ar Pilsētas
vidusskolas telpām un mācību
programmām.
Plašāku informāciju par
Cēsu Pilsētas vidusskolu un
uzņemšanu var uzzināt pie
direktores Aijas Sīmanes pa
tel.26352838.
Iepriekšējās Cēsu 2. vidusskolas telpās rudenī tiks
izvietota Cēsu Profesionālā
vidusskola. Tās vajadzībām
jau ir uzcelts jauns un
moderns mācību korpuss,
kas nozīmēs, ka Cēsīs būs
Eiropas standartiem atbilstoša
profesionālā vidusskola.

pasažierim, arī cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Pie
stacijas ēkas perona pusē
uzstādīts jauns pulkstenis,
kas automātiski uzstādīs laiku
atbilstoši
satelītpulksteņa
rādījumam.
Cēsu
dzelzceļa
stacija
Stacijas laukumā 1 būvēta 1946.
gadā. Pagājušā gadā pēc VAS
“Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma
tika uzsākts tehniskais projekts
par Cēsu dzelzceļa stacijas
rekonstrukciju.

Profesionālā
vidusskola uzņem
audzēkņus
No
15. jūnija
līdz
14. augustam
notiks
dokumentu pieņemšana Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
izglītības programmās:
pēc 9. klases (mācību ilgums
četri gadi):
• mēbeļu galdnieks;
• namdaris,
• elektrotehniķis,
• mēbeļu dizaina speciālists,
• restauratora asistents
pēc 12. klases (mācību
ilgums 1,5 gadi):
• mēbeļu galdnieks;
• namdaris,
• restauratora asistents.
Dokumentu
iesniegšana
Cēsu Profesionālajā vidusskolā
darba dienās Piebalgas ielā 3,
Cēsīs, 2. stāvā.
Tuvāka informācija skolas
mājaslapā www.cpv.lv

Noslēdzies Cēsu novada
pašvaldības īstenotais projekts
„Publisko interneta pieejas
punktu attīstība Cēsu novadā”,
kura mērķis bija uzlabot
piekļuves iespējas internetam.
Cēsu
novadā
izveidoti
trīs jauni publisko interneta
pieejas punkti: Cēsu novada
pašvaldības ēkā Bērzaines
5 ierīkota bezvadu interneta
zona, un pakalpojums pieejams
bez maksas gan ēkā, gan
tās ārpusē 50 metru rādiusā.
Sociālajā aģentūrā Bērzaines
ielā 16/18 bez maksas pieejami
datori ar programmatūru, kas
ļauj izmantot valsts piedāvātos
elektroniskos pakalpojumus,
digitalizēt, drukāt, nosūtīt
dokumentus, samaksājot tikai
drukāšanas izdevumus pēc
noteiktā cenrāža. Ierīkota arī
bezvadu interneta zona, kas
pieejama sociālā dienesta ēkā
un pagalmā. Līvu pamatskolā
Vaives
pagasta
Krīvos
izveidota bezvadu interneta
zona bibliotēkā un 50 metru
apkārtnē pie skolas.
Tika pilnveidoti trīs esošie
publiskie interneta pieejas
punkti. Rīdzenes un Rāmuļu
bibliotēkā iegādāti jauni datori
ar programmatūru, kas ļauj
izmantot valsts piedāvātos
elektroniskos pakalpojumus, kā
arī iespējams ieskenēt, drukāt
A3 formāta dokumentus, kas
iepriekš nebija iespējams.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā,
kas ir visplašāk apmeklētais
interneta piekļuves punkts,
paplašināts pakalpojumu klāsts,
atvērtas jaunas pieejas vietas
datortehnikai, iegādāti desmit
datori ar programmatūru, kā
arī uzstādīta daudzfunkcionālā
iekārta dokumentu drukāšanai,
un digitalizēšanai.
2014. gada rudenī starp
Valsts reģionālās attīstības
aģentūru un Cēsu novada
pašvaldību tika parakstīts
līgums par projekta „Publisko
interneta
pieejas
punktu
attīstība
Cēsu
novadā”
īstenošanu.
Projekts
tika
finansiāli atbalstīts ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzekļiem un Valsts budžeta
dotācijām pašvaldībām.
Projekta kopējās plānotās
izmaksas veido 26 216,47 eiro,
kur 85% nodrošina ERAF,
2,25% ir valsts finansējums
un 12,75% - Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējums.
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PIEMIŅA, JUBILEJA
Pieminot represiju upurus

Aicina pieteikties
svētku tirdziņam

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Komunistiskā
genocīda
upuru
piemiņas
dienā
14.  jūnijā cēsnieki pulcējās
pie piemiņas akmens dzelzceļa
malā, lai kopīgi pieminētu,
atcerētos un dalītos pārdomās
par 1941. gada represijām.
Sanākušos Cēsu Sv. Jāņa ev.
lut. draudzes mācītājs Didzis
Kreicbergs,
Cēsu
novada
domes deputāts Māris Niklass,
Nacionālo Bruņoto spēku
Instruktoru skolas komandieris
Reinis Baško. Atmiņās par
piedzīvoto izsūtījumā dalījās
Zigrīda Perevalova. Piemiņas
pasākumā uzstājās senioru
koris „Ābele” Līgas Priedītes
vadībā.
Trešdien, 17. jūnijā, Latvijas Republikas okupācijas
dienā, Pils ielā 12, Cēsīs, tika
atklātas vairākas piemiņas
plāksnes Padomju represijās
cietušajiem bijušā Cēsu apriņķa
iedzīvotājiem.
Spilgti melnajās plāksnēs ar
koši baltiem burtiem ierakstīti
643 vārdi un uzvārdi cilvēkiem,
kuri līdz nāvei nomocīti ceļā
uz Sibīriju, izsūtījumā, vai
krituši meža brāļu cīņās.
Sienas tapšanas iniciatori ir
Pēteris Ozols un Alvis Jansons
no Latvijas Politiski represēto
apvienības Cēsu biedrības.
Mākslinieka Daiņa Andersona
veidotās
plāksnes
plešas
15 metru garumā, un starp
uzvārdiem ievietota arī bijušā
apriņķa karte, ilustrējot no

Cēsu svētku tirdziņš notiks
Cēsu svētku laikā vecpilsētas
teritorijā (Pils iela, Torņa
iela, Pils dārzs) 25. jūlijā no
plkst. 10.00 līdz plkst. 20.00.

Attēlā: Piemiņas plākšņu padomju represiju upuriem atklāšanā klātesošos uzrunāja Cēsu
Sv. Jāņa ev. lut. draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs. Foto Jānis Martinsons.
represijām bojāgājušo skaitu
katrā pagastā.
Latvijas Politiski represēto
apvienības
(LPRA)
Cēsu
biedrības
priekšsēdētājas
vietnieks Pēteris Ozols neslēpa
saviļņojumu, atklājot plāksnes
un iepazīstinot ar trīs gadus
ilgo darbu, kas ieskicē dažādus
likteņstāstus – gan mežabrāļu,
gan mazu bērnu, gan vienkārši
miermīlīgu
iedzīvotāju
pieredzēto Padomju represiju
zobratos. “Piemiņa ir jāsaglabā,”
uzsvēra P.Ozols, akcentējot
šādas vietas nepieciešamību,
lai tautas atmiņa nebūtu
tikai grāmatās. Arī plākšņu
fiziskās atrašanās vieta, bijušās
milicijas pagalmā, esot zīmīga,
jo daudzi represētie aizvadījuši

laiku arī pašreizējo garāžu vietā
savulaik esošajās kamerās.
P.Ozols
pauda
cerību
attīstīt šo vietu kā izglītojošu
kompleksu, kurā gan ar
interaktīvām
ekspozīcijām,
gan plašu informācijas kopumu
dažādās valodās iespējams
gūt priekšstatu par Padomju
okupāciju un tai sekojošām
represijām. Viņš arī norādīja
uz gatavību turpināt iesākto
darbu un kopt vēsturi, ievācot
papildus materiālus un datus.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs akcentēja piemiņas
vietas nozīmi kā atgādinājumu
vēsturiskajām
netaisnībām
un pauda cerību, ka Cēsu un
Latvijas iedzīvotājiem nekad

vairs nebūs jāpiedzīvo tās
šausmas, kas plosīja dzīves,
ģimenes un valsti pagājušā
gadsimta 40.gados.
Vēsturnieks
Zigmārs
Turčinskis atgādināja par
aizvesto un partizānu ikdienu
un sapņiem par brīvību un
pateicās
Pēterim
Ozolam
un viņa komandai, bet Cēsu
novada domes deputāts Māris
Niklass plāksnes nosauca
par vēstures lieciniekiem un
pateicās citām bijušā Cēsu
apriņķa
pašvaldībām
par
atbalstu to tapšanā.
Plākšņu ansambļa izmaksas
ir 4328 eiro.

Rāmuļu skolas jubileja
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Jūnijā ar košu sarīkojumu
brīvdabas estrādē 150. gadu
jubileju
svinēja
Rāmuļu
pamatskolas
bijušie
un
esošie audzēkņi, pedagogi,
darbinieki.
Kā vēsta skolas vēsture,
mācību
iestāde
iesvētīta
1873. gada decembrī. Tad
arī pagasta bērnus tajā sāka
pulcināt Vecpiebalgas skolotāju
semināra audzēknis, skolotāja
Rātmindera skolnieks Antons
Veidens. Skolotājs saņēma
lietošanā zemi, 40 rubļus gadā
ziņneša algošanai un algu – 75
rubļus gadā. A.Veidens 20
darba gados izpelnījās vispārēju
atzinību, dibināja un vadīja
kori, izvadīja mirušos.
Pagājušā gadsimta 30. gados
Rāmuļu skolas ēkai uzcelts
otrais stāvs. Kara laikā skolas
ēkas un tagadējā internāta
jumti bija bojāti, logu stikli

Attēlā: Rāmuļu skolas tagadējā direktore Ija Brammane pateicās savam priekšgājējam Arvīdam
Stīpniekam, kurš skolu vadīja 20 gadus.
izsisti, telpas netīras, skolas
soli sadedzināti. Atjaunošanas
darbā piedalījās skolotāji,
skolēni un viņu vecāki.
Bijušais skolas direktors
Arvīds Stīpnieks, kurš mācību
iestādi vadīja no 1951. gada

līdz 1970. gadam, atceras,
ka, viņam sākot darbu, skolā
nebija elektrības, autobusi uz
Cēsīm nekursēja, un vienīgais
transporta līdzeklis skolā bija
vecs zirdziņš.
Sirmais direktors bija klāt

arī jubilejas svinībās un saņēma
daudz ziedu no bijušajiem
audzēkņiem un kolēģiem.
Sirsnīgi sveikta tika vēl viena
Rāmuļu skolas leģenda –
matemātikas un dejošanas
skolotāja Baiba Dzeguze.

Pieteikties
un
iesūtīt
dokumentus dalībai tirdziņā var
līdz 2015. gada 20. jūlijam pie
tirdzniecības koordinatoriem pa
tālruni 20041980, un aizpildot
pieteikuma anketu un nosūtot
pieteikuma veidlapu tirdzini.
cesis@gmail.com, pievienojot
reģistrācijas apliecības kopiju,
PVD atļaujas kopiju, alkohola
un tabakas tirdzniecības atļauju
kopija, kā arī preču sortimenta
un
tirdzniecības
vietas
vizualizāciju.
Tirdziņā var piedalīties
pretendenti, kas atbilst šādiem
kritērijiem:
• Amatnieki, amatu pratēji
• Tautas lietišķās mākslas
studijas
• Mākslinieki/ individuālie
meistari
• Ekoloģiski tīru un Latvijā
audzētu pārtikas produktu
ražotāji
• Našķu, saldumu tirgotāji
• Ēdināšanas pakalpojumu
sniedzēji
•
Atrakcijas
bērniem,
loterijas, prezentācijas.

04.06.2015. Saistošie
noteikumi Nr.6
„Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.
saistošajos noteikumos
Nr. 2 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2015.gada
budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2 „
Par Cēsu novada pašvaldības
2015.gada budžetu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un
5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2015.gadam ieņēmumos 20
137 369 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2015.gadam izdevumos 21 245
228 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2015.gadam ieņēmumos 524
014 un izdevumos 829 891
euro apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2015.gada budžeta
grozījumiem.”
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CĒSU MUZEJAM - 90
Muzejam - profesionāla brieduma gadi
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Vasaras ieskaņā 90 gadu
jubileju svinēja Cēsu vēstures
un mākslas muzeja kolektīvs.
Svinēja eleganti - ar divām
lieliskām izstādēm, Vidzemes
kamerorķestra koncertu un,
protams, svētku uzrunām un
apsveikumiem.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
slavēja muzeja darbinieku
profesionalitāti un pasniedza
Atzinības rakstus Krājuma
glabātājai Ivetai Bērziņai,
muzeja pedagogiem Evitai
Muceniecei un Sandai Salmiņai,
restauratoram
Vadimam
Ļebedjancevam un vēsturniecei
Kristīnei
Gertnerei-Celmai.
Savukārt Latvijas Muzeju
padomes priekšsēdētāja Agrita

Attēlā: Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja Agrita Ozola pasniedza Izstāžu nama vadītājai
Natai Livonskai Kultūras ministrijas atzinības rakstu.
Ozola atzina, ka viņu pārsteidz
muzeja
speciālistu
veiktā
pētnieciskā darba apjoms un

Negaidīts vēsturisks
pārsteigums
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Pirms Jāņiem Cēsīs bija
ieradies Francijā dzīvojošais
Cēsu pils bijušo saimnieku
grāfu fon Zīversu dzimtas
radinieks Fritcs Vēbers, kurš
bija atvedis un dāvāja Cēsu
muzejam vērtīgus priekšmetus
– gravīru fotogrāfijas ar
Zīversu portretiem un Cēsu
pils apkārtnes attēliem, grāfu
dzimtas dokumentiem, spiedogu
ar Zīversu ģerboni.
Kā pastāstīja Cēsu muzeja
vadītāja Dace Tabūne, bija
zināms, ka tiešo Zīversu
pēcnācēju vairs nav, tāpēc
bija liels pārsteigums, kad
piezvanīja Vēbera kungs,
kurš ir pilsmuižas pēdējā

īpašnieka Andreja fon Zīversa
sievas radinieks, un pieteica
vizīti. Starp viņa atvestajiem
dokumentiem ir, piemēram,
Karla Eberharda fon Zīversa,
kurš
1777. gadā
nopirka
Cēsu pilsmuižu, testaments,
pirkšanas pārdošanas līgumi
agrārreformas laikā pagājušā
gadsimta
sākumā.
Viesis
atveda arī Andreja fon Zīversa
fotogrāfijas un pastāstīja par
viņa gaitām Francijā, pēc tam,
kad grāfs bija devies prom no
Latvijas.
Fritcs Vēbers Cēsīs pavadīja
divas dienas. Iepazinās un
atzinīgi novērtēja vēstures
ekspozīciju Jaunajā pilī, kā
arī apskatīja citus fon Zīversu
bijušos
īpašumus
Cēsu
apkārtnē.

Attēlā: Fritcs Vēbers ar lielu interesi uzklausīja Cēsu muzeja
vadītājas Daces Tabūnes stāstījumu par vēstures ekspozīcijas
tapšanu.

kvalitāte. A.Ozola pasniedza
Kultūras ministrijas atzinības
rakstus muzeja vadītājai Dacei

Tabūnei, Izstāžu nama vadītājai
Natai Livonskai, Viduslaiku
pils kuratoram Gundaram

Kalniņam un vēsturniekiem
Tālim Vigo Pumpuriņam un
Dacei Cepurītei.
Sveikt kolēģus jubilejā
bija atbraukuši muzejnieki
no dažādiem novadiem un
pilsētām. Viena no atziņām, kas
izskanēja vēsturnieku sarunās Cēsu muzejs ar krājumu, kas
pārsniedz 150 000 vienību, kā
arī pētnieciskā un izstāžu darba
mērogu, var droši pretendēt
uz reģionālas nozīmes muzeja
statusu.
Vēsturniekiem
īsts
saldais ēdiens bija Vidzemes
bruņniecībai veltītā izstāde,
savukārt mākslas cienītāji
varēja mielot acis, skatot igauņu
glezniecības pamatlicēja Johana
Kēlera un viņa laikabiedru
Latvijā darbus.

Johans Kēlers atkal Cēsīs
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Līdz 2. augustam Cēsu
Izstāžu
namā
apskatāma
unikāla
starptautiska
izstāde “Igauņu nacionālās
glezniecības
pamatlicējs
Johans Kēlers (1826-1899) un
laikabiedri Latvijā”.
Igaunijas nacionālās glezniecības pamatlicējs Johans Kēlers
bijis vēsturiski saistīts ar Cēsīm.
Pirmās prasmes glezniecībā
slavenais mākslinieks ieguvis
tieši Cēsīs, jaunības gados
strādājot Cēsīs par krāsotāju
meistara mācekli. Pēc studijām
Pēterburgas Mākslas akadēmijā
Johans Kēlers saņēma Cēsu

grāfa Emanuela fon Zīversa
pasūtījumu uzgleznot altārgleznu Cēsu Sv. Jāņa baznīcai.
Mākslinieka veidotā baznīcas
altārglezna „Pieta” ir kļuvusi
par
izcilā
13.gadsimta
arhitektūras pieminekļa - Cēsu
Sv.Jāņa baznīcas - interjera
neatņemamu
sastāvdaļu,
bet altārgleznas izgatavotās
kopijas glabājas Sv.Stefana
katedrālē
Vīnē,
Sv.Īzāka
katedrālē un zviedru baznīcā
Sanktpēterburgā.
Izstādē var arī iepazīt
Johana Kēlera latviešu un
Latvijā dzīvojošo laikabiedru –
19.gadsimta mākslinieku –
veikumu. Portretista, amatiera
Kārļa
Ludviga
Zēbodes,
kā arī akadēmiski izglītoto

mākslinieku - Jāņa Staņislava
Rozes, Kārļa Hūna, Jūlija
Federa, Johana Valtera, Johana
Heinriha Baumaņa, Vilhelma
Timma un citu autoru darbi
sniedz ieskatu šī laika mākslas
mantojumā. Eksponētie darbi ir
no Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja, Rīgas Vēstures un
kuģniecības muzeja, Jelgavas,
Liepājas un Cēsu muzejiem
un Mūkusalas mākslas salona
kolekcijām.
Izstāde veidota, gatavojoties
Latvijas un Igaunijas simtgadei,
godinot igauņu un latviešu
nacionālās
glezniecības
aizsācējus. Izstādes tapšanu
atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla
fonds.

Bruņniecības dzimtu un muižu vēsture
Sagaidot Cēsu vēstures
un mākslas muzeja 90 gadu
jubileju, tā speciālisti sev
un apmeklētājiem pasniedza
vērtīgu dāvanu - atklāja
izstādi “Vidzemes bruņniecība
Latvijā”.
To veidojusi muzeja galvenā
speciāliste Vija Rozentāle
sadarbībā ar kolēģiem no
Rundāles pils muzeja un
Baltijas bruņniecības apvienību
Vācijā.
Izstāde
iepazīstina
ar
bruņniecības
veidošanos
kristīgās misionāru kustības
sākumā
Livonijā,
tās
uzplaukuma laiku Polijas–
Lietuvas,
Zviedrijas
un
Krievijas impērijas valdīšanas
periodā
no
16. gadsimta
līdz 19. gadsimtam, tādejādi

demonstrējot Vidzemes un visas
Latvijas sasaisti ar daudzu citu
Eiropas tautu, īpaši vācbaltu,
vēsturi un kultūru.
Mūsdienās
bruņniecības
korporācijas tradīcijas turpina
kopt Baltijas bruņniecības
apvienība
Vācijā,
kuras
ilggadējs vadītājs bija viens
no izstādes iniciatoriem un
autoriem barons Heiners fon
Hoiningens-Hīne.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs saka lielu paldies
izstādes projekta partneriem,
kuru
krājuma
kolekciju
materiāli
veido
pamatu
Vidzemes bruņniecības vēstures
izstādei – Baltijas bruņniecības
apvienībai (personīgi Heineram
fon Hoiningenam-Hīnem un Dr.
Aleksandram fon SamsonamHimmelšernam), Rundāles pils

muzejam (personīgi direktoram
Imantam Lancmanim un Jānim
Baltiņam), Rīgas Vēstures
un
kuģniecības
muzejam
(personīgi galvenajai krājuma
glabātājai Anitai Gailišai),
LU Akadēmiskajai bibliotēkai
(personīgi direktorei Ventai
Kocerei un Aijai Taimiņai),
Latvijas
Nacionālajam
vēstures muzejam, Latvijas
Nacionālajam
mākslas
muzejam, Valmieras muzejam,
Valkas
novadpētniecības
muzejam,
Latvijas
Valsts
vēstures arhīvam, Latvijas
Nacionālajai bibliotēkai, Rīgas
domes Kultūras pieminekļu
aizsardzības nodaļai, Rūjienas
Izstāžu zālei.
Izstāde būs apskatāma līdz
30.novembrim.
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NOTIKUMI

Jaunieši mazinās sociālo atstumtību
Jauniešu biedrība „Youth
for City – City for Youth”
saņēmusi
līdzfinansējumu
projekta „Aktīvi BrīvPrātīgs”
(Projekta
Nr.:
2014.EEZ/
PP/1/MIC/106)
īstenošanai.
Biedrības sadarbības partneris ir
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs.
Projekts Cēsīs norisināsies 12
mēnešus no 2015. gada maija.
Risināšanai izvirzītas četras
galvenās problēmas: zemais
bērnu un jauniešu skaits, kuri
darbojas organizācijās, jauniešu
bezdarbs, kas rodas zināšanu
trūkuma dēļ, nepietiekamais
piedāvājums
bērniem
un
jauniešiem lietderīga vasaras

brīvlaika
pavadīšanai,
jauniešu zināšanu trūkums par
reproduktīvo veselību.
Galvenās
projekta
aktivitātes
–
brīvprātīgo
piesaiste, brīvprātīgo aktivitāšu
organizēšana,
vienaudžu
izglītotāju
sagatavošana,
nodarbību vadīšana skolās,
apmācības un meistarkleses (par
digitālajām metodēm, radošu
domāšanu,
improvizācijas
teātra metodēm). Projekta
gaitā plānots arī veikt remontu
Jauniešu mājā Rīgas ielā 23.
Projektu finansiāli atbalsta
Islande,
Lihtenšteina,
Norvēģija un Latvija. Kopējās

attiecināmās
izmaksas:
21 241,70 EUR. Projektam
piešķirtais
programmas
līdzfinansējums
(EEZ
FI
līdzfinansējuma daļa – 95%):
18 161,65 EUR. Projektam
piešķirtais
programmas
līdzfinansējums (Valsts budžeta
līdzfinansējuma daļa – 5%):
955,88 EUR. Līdzfinansējuma
saņēmēja
pašfinansējums:
2124,17 EUR

Sācies balsojums par gada cēsnieku
Šogad jau 17.reizi AS “Cēsu
alus” sadarbībā ar Cēsu novada
pašvaldību rīko konkursu
“Cēsnieks”.
Apbalvojums kopš 1999.
gada ik vasaru tiek pasniegts kā
Cēsu iedzīvotāju piešķirts tituls
cēsniekiem, kuri iepriekšējajā
gadā snieguši pilsētas dzīvē
redzamu un visiem cēsniekiem
novērtējamu ieguldījumu.
Balsot
par
kādu
no
apbalvojuma komisijas izvirzītajiem pieciem kandidātiem
iespējams no 6.jūlija līdz
20.jūlijam, gan izgriežot kuponu
un nogādājot to norādītājos
punktos, gan elektroniski

“Cēsu alus” un Cēsu novada
pašvaldības sociālajos tīklos.
“”Cēsu alus” iedibinātais
konkurss „Cēsnieks” ir jau
ilggadēja tradīcija Cēsīs – jau
16 cienījami cēsnieki ir šī titula
ieguvēji. Noteikti vēlamies šo
konkursu turpināt, paplašinot
tā apvāršņus un veicinot Cēsu
vārda skanēšanu gan Latvijā,
gan tepat - pašā pilsētā. Šogad
izvirzītie kandidāti visi ir
ieguldījuši gan pūles, gan sirdi
darot to, kas padodas vislabāk
– tieši tādi – sirdsdarbi – ir
tie, kas atstāj visdziļākos
nospiedumus pilsētā, kurā
dzīvojam, strādājam un saucam

par mājām,” stāsta „Cēsu alus”
valdes priekšsēdētāja Eva
Sietiņsone-Zatlere
Apbalvojums tiks pasniegts
Cēsu pilsētas svētku laikā
Pateicības dienas gaitā.

Jauna mācību
programma “Deja”!
Ruta Krastiņa
AKCMV projektu vadītāja
Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku gads
atnesis jaunumus arī vidējās
profesionālās kultūrizglītības
jomā – A.Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola izveidojusi
jaunu izglītības programmu:
Deju kolektīva repetitors.
Programmu
izstrādājuši
Latvijā labi zināmi deju jomas
profesionāļi, virsvadību par to
uzņēmies pieredzējušais deju
pedagogs un J.Vītola Latvijas
Mūzikas Akadēmijas lektors
Andis Kozaks. “Programma
veidota tā, lai katrs radošs
un talantīgs jaunais dejotājs
tajā augtu un profesionāli
pilnveidotos.
Profesionālo
vidējo izglītību latviešu tautas
dejas jomā Latvijā iespējams
apgūt pirmo reizi. Ikviens, kuru
saista skatuve un dejas nozare,
beidzot šo programmu, iegūs
profesionālo
kvalifikāciju,”
stāsta Andis Kozaks.
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas direktors Vigo
Račevskis norāda uz darba
tirgus
pieprasījumu
pēc
šādiem speciālistiem, kā arī uz
turpmākās izglītības iespējām:
“Programmas
absolventi
līdztekus
profesionālajai
kvalifikācijai
iegūs
arī
vispārējo vidējo izglītību,
kas ļaus mērķtiecīgi turpināt
izglītību gan skatuves mākslās,
gan citās jomās.”

Cēsu mākslas
festivāls 2015
Izstādes

03.07.-09.08.
Baltijas un Ziemeļeiropas
laikmetīgās mākslas izstāde
“Tālas noskaņas zilā
vakarā”
Vecajā alus brūzī
04.07.-09.08.
Ziemeļvalstu laikmetīgā
arhitektūras izstāde
“NORDIC ID”
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Izstāžu zālē

Pasākumi

03.07. plkst.20.00
Laima Jansone un
Zarbugans Cēsu pilī
Cēsu Pils dārzā
04.07. plkst.17.00
Ērģeļmūzikas koncerts
Ērģelniece Ilze Barlo
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
04.07. plkst.19.00
Ziemeļvalstu laikmetīgās
arhitektūras izstādes
“NORDIC ID” atklāšana
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
04.07. plkst.19.30
Maijas Hirvanenas
(Somija) performance
“Mūsu sociāldemokrātiskie
ķermeņi”
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē
04.07. plkst.20.00
Latvijas Nacionālā teātra
izrāde “Prāts”
Vidzemes koncertzālē “Cesis”
04.07. plkst.20.30
Kinorežisora Jāņa Putniņa
veidotās avangarda filmu
programmas “Ziemeļi”
atklāšana
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē
05.07. plkst.18.00
Sax Voyage. O. Petrausksis un
A. Arakeljans
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
05.07. plkst.20.00
Valentīnas Freimanes
Zviedrijas kino klasikas
programma
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
10.07. plkst.20.00
Kinorežisora Jāņa Putniņa
veidotās avangarda filmu
programmas “Ziemeļi”
seansi
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē

11.07. plkst.18.00
Komponistes Indras Rišes
autorkoncerts „Šamanis
pilsētā”.
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
11.07. plkst.19.00
Solodziesmu vakars. Rainis
un Aspazija puķu tirgū
Vecajā tirgus paviljonā
17.07. plkst.19.00
Muzikālās atrakcijas ar
Carion
Cēsu Pils klētī
17.07. plkst.22.00
Mālera trešā. Skaņas un
gaismas notikums
Cēsu Pils parkā
18.07. plkst.20.00
Melanholiskais valsis un
tango
Ungurmuižā
18.07. plkst.20.00
Kinorežisora Jāņa Putniņa
veidotās avangarda filmu
programmas “Ziemeļi”
seansi
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē
24.07. plkst.19.00
Kormūzikas dārgumi no
Strasbūras
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
25.07. plkst.19.00
Ziemeļu bākas gaismā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
31.07. plkst.20.00
„Līva un Ingmars. Mīlas
stāsts. Sāpīgi saistītie”
(2012). Dokumentāls atmiņu
stāsts.
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē
01.08. plkst.18.00
Kinorežisora Jāņa Putniņa
veidotās avangarda filmu
programmas “Ziemeļi”
seansi
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Grāfa fon Zīversa kino zālē
01.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Liepājas
teātra izrāde “1984”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
07.08. plkst.20.00
Ciklā Grand Prix: Jaunā
Rīgas teātra izrāde
“Ziedonis un Visums”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
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Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi
03.-04.07.
Sarunu festivāls „LAMPA”
Cēsu Pils parkā
03.07. plkst.22.00
DJ MārcisŠ
Fonoklubā
05.07.
Kapu svētki Cēsīs
Plkst.13.00 Romas katoļu
draudzes kapos
Plkst.14.30 Meža kapos
Plkst.16.30 Bērzaines kapos
10.07. plkst.22.00
Alis P (LV, blues/ rock), DJ
Megafons (Nabaklab)
Fonoklubā
11.07. plkst.20.00
Imantdienas 2015
Imants Kalniņš, Turaidas
Roze, Menuets un Autobuss
Debesīs
Cēsu Pils parkā
11.07. plkst.22.00
DJ Z:le (funk, breaks)
Fonoklubā
13.07. plkst.20.00
Questions (hardcore,
Brazīlija), Spit It Out
(hardcore, Cēsis)
Fonoklubā
13.-19.jūlijs Baptistu
draudžu VIII Dziesmu svētki
Nozīmīgākie koncerti:
16.07. plkst.20.00 Cēsu
baptistu draudzes zvanu
ansambļa koncerts Cēsu
Sv.Jāņa baznīcā
17.07. plkst.18.00 Dziesmu
svētku atklāšanas koncerts
Sv.Jāņa baznīcā
17.07. plkst.20.30 pianista
Reiņa Zariņa solokoncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
18.07. plkst.19.00 Dziesmu
svētku lielkoncerts „Dziesma
Latvijas Dvēselei” Cēsu pils
parka estrādē
16.07.
Folkloras festivāls

„BALTICA 2015”
Plkst.12.30 Folkloras kopu
muzicēšana brīvdabā
Rožu laukumā
Plkst.19.00 Koncerts „Saules
meitas sagšu kala”
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
17.07. plkst.22.00
DJ MārcisŠ
Fonoklubā
18.07. plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā
24.07. plkst.17.00
Saruna par mākslu
„Vidzemnieki, kurus zināja
Pēterburgā un Eiropā.
Mākslinieks Georgs Vilhelms
Timms”
Cēsu Izstāžu namā
24.07. plkst.22.00
DJ Artis Volfs (Radio 5)
Fonoklubā
24.-26.07.
CĒSU SVĒTKI
25.07. plkst.22.00
DJ Dub:ra b2b DJ
PM2THEAM
Fonoklubā

Komēdija, animācija, ģimenes
filma.
Bez vecuma ierobežojuma
No 10.07.
Terminators: Genisys
Terminator: Genisys (2015).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
asa sižeta filma, zinātniskā
fantastika.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
No 24.07.
Maģiskais Maiks XXL
Magic Mike XXL (2015).
Žanrs: Komēdija, drāma,
muzikāla filma.
Līdz 16 g.v. – neiesakām
Pikseļi
Pixels (2015). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
asa sižeta filma, zinātniskā
fantastika.
Līdz 7 g.v. - neiesakām
No 31.07.
Ne sevī
Self/less (2015). Žanrs:
Trilleris, drāma, zinātniskā
fantastika.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Izstādes

31.07. plkst.21:00
Multimediāls koncerts
„Melnā stārķa lidojums”
Rīgas Saksofonu kvartets,
V. Muktupāvels un I. Parša
Cēsu Viduslaiku pils
iekšpagalmā
31.07. plkst.22.00
Digital Digital (Igaunija, live
electro), DJ Winamp
Fonoklubā

20.05.-30.10. Vidzemes
bruņniecība Latvijā.
16.–19.gs. Ieskats vācbaltu
kultūras un vēstures
mantojumā
Cēsu Jaunajā pilī
29.05.-02.08.
Igauņu profesionālās
glezniecības pamatlicējs
Johanns Kēlers un Cēsis
Cēsu Izstāžu namā
30.05.-02.08.
Izstāde “Olu temperas
plenērs 2014”. Vidzemes
gleznotāju sakrālās
glezniecības plenēra darbi
Cēsu Izstāžu namā

Kino
No 03.07.
Nakts Braucējs
Stretch (2014). Žanrs:
Trilleris, komēdija.
Līdz 16 g.v. – neiesakām

01.06.-31.07.
Viļa Bleikša foto izstāde
“Latvijas noskaņas”
Pieaugušo izglītības centrā

Minioni
Minions (2014). Žanrs:

PASĀKUMI
10.06.-10.07.
Izstāde “Ornaments”. Cēsu
Mākslas skolas audzēkņu
darbi
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
16.06.-27.07.
Lailas Balodes izstāde
“Gleznas un akvareļi”
Rīgas ielā 21
01.07.-31.07.
Izstāde “Mantojums”
Vidzemes gleznotāju plenēra
darbi olu temperas tehnikā
2013.g.
Viesnīcas KOLONNA Wenden
zālē
01.07.-01.08.
Karikatūrista Gata Šļūkas
darbu izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
12.07.-12.08.
Gleznotājas Zanes Tučas
darbu izstāde
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos

Literatūras izstādes
Cēsu bibliotēkā
01.07.-31.07. Ceļojumi un
atpūta vasarā
01.07.-31.07. Jauniešu un
vecāku žūrijas 2014 grāmatu
kolekcija
01.07.-31.07. Kā kļūt par
darbinieku ES institūcijās?
01.07.-31.07. Rakstniekam
Arturam Plaudim – 100
01.07.-31.08. Tāpēc, ka mīlu
dzīvniekus. Bērnu grāmatu
autorei Dz. Rinkulei –
Zemzarei 95

01.07.-31.08. Bērnu un
jauniešu žūrija 2015

Sports
03.07.-05.07.
Latvijas Jaunatnes
vasaras Olimpiāde (plašāka
programma www.cesis.lv)
Cēsu sporta bāzēs
07.07. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā 5.posms
Pludmales volejbola laukumos
Pūces ielā 2
11.07.-12.07.
Motoparaplānu slaloma
sacensības
Pie viesu nama LASO
14.07. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā 6.posms
Pludmales volejbola laukumos
Pūces ielā 2
21.07. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā 7.posms
Pludmales volejbola laukumos
Pūces ielā 2
26.07. plkst.11.00
Cēsu sporta svētki
Cēsu vecpilsētas laukumos
28.07. plkst.17.30
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā 8.posms
Pludmales volejbola laukumos
Pūces ielā 2
31.07.-01.08.
Cēsis Eco Trail
Starts Vienības laukumā

01.07.-31.08. Māris
Rungulis – spilgtākais
rakstnieks bērnu
oriģinālliteratūrā

Cēsu svētku pasākumu programma
Piedzīvojumi,
Reiters

24.jūlijs
Pils parkā no plkst.19.00
Fono Cēsis skatuve
Momend,
Elephants
From Neptune (EST), Laime
Pilnīga, Skyforger, Pienvedēja

DJ

Egons

25.jūlijs
Mūzika uz piecām skatuvēm
visām gaumēm, tirgošanās
un lustēšanās visas dienas
garumā!
plkst.10-20 Tirdziņi Cēsu
vecpilsētā
plkst.12-18 Maija parkā –
Cēsu Brīnumzeme - pasākumi
ģimenēm ar bērniem
plkst.10-19 Pils dārzā –
Etno-eko festivāls “Sviests” un

gadatirgus
Muzicē Māsas Dimantes,
Zari, Amorālā Psihoze, Elin
Kaven (Norvēģija)
plkst.11-16 Vecajā tirgus
paviljonā – Pūtēju orķestru
kauss
plkst.11-24 Rožu laukumā –
Pūtēju orķestru tango
plkst.12-22 Pils laukuma
lounge - dzīvā mūzika, trio
Art-i-schock,
Vidzemes
kamerorķestris; aperatīvi un
uzkodas
plkst.19-22 Rīgas ielā –

Latvijas ielu mākslas svētki ielu muzikanti, mīmi, žonglieri
u.c.
plkst.22.00 Cēsu lukturu
svētku gājiens! Rožu laukumsRīgas iela-Pils laukums-Pils
parks
plkst.16-04 Pils parkā –
Fono Cēsis skatuve
Četri, Doni Tondo, All Day
Long, (Dzelzs Vilka) Jauno
Jāņu Orķestris, Aurora, Oranžās
Brīvdienas, Roberts Gobziņš
un Resnie Putni, Pērkons, DJ
Toms Grēviņš

26.jūlijs
No plkst.11.00 Sporta svētki
Cēsu vecpilsētas laukumos
Ielas basketbols,
golfs,
florbols, orientēšanās u.c.
sporta veidi
plkst.17.00 Pils parkā –
senioru deju festivāla „Kam
nav 100, tas var!” lielkoncerts
Plašāka
Cēsu
svētku
programma www.cesis.lv
Visi
maksas!

pasākumi

bez
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AKTUĀLI
Varam lepoties ar uzvarām!
atmiņa ir svarīga visiem – gan
Latvijā, gan Igaunijā,” uzsvēra
vēstnieks.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
pateicās kaujas rekonstrukcijas
iniciatoram – uzņēmējam un
sabiedriskajam
aktīvistam
Renāram Sproģim – par
degsmi īstenojot šo patriotisko
ieceri. Arī R. Sproģis neslēpa
gandarījumu par paveikto,
jo doma par šādas imitācijas
nepieciešamību radusies jau
pirms trim gadiem.
“Sēru
dienu mums Latvijā ir daudz.

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Foto Jānis Martinsons
Cēsu kaujas, kas notika
no 19. – 23. jūnijam pirms
96 gadiem, ir viens no
nozīmīgākajiem gan Latvijas,
gan
Igaunijas vēstures
notikumiem, jo kopīgiem
spēkiem tika sakauts vācu
landesvērs, tā aizstāvot abu
valstu neatkarību.
Dienas pasākumi sākās
ar svinīgu ziedu nolikšanu
Vienības laukumā – Uzvaras
pieminekļa pakājē un noslēdzās
Pirtsupītes gravā tieši blakus
Cēsu Pils parkam, kur, godinot
vēsturi un kritušo varoņu
piemiņu, tika izspēlēta Cēsu
kauju epizodes rekonstrukcija.
Imitācijas tapšanā piedalījās
gandrīz simts rekonstrukcijas
entuziasti, kuri, ģērbušies

Attēlā: Cēsu kauju piemiņas pasākums sākās ar ziedu
nolikšanu pie Uzvaras pieminekļa. Goda sardzi veidoja Bruņoto
spēku karavīri un kauju rekonstrukcijas dalībnieki.
autentiskos Pirmā Pasaules
kara militārajos formastērpos
un apgādājušies ar tiem laikiem
raksturīgu uzkabi, izspēlēja gan

Attēlā: Kauju rekonstrukcijas idejas autors un organizators
Renārs Sproģis bija gandarīts un solīja turpmāk rīkot vēl
vērienīgākas kauju imitācijas.

apšaudes, gan lielgabalu kauju,
gan tuvcīņas epizodes.
Kaujas rekonstrukcija tāpat
kā pirms 96 gadiem noslēdzās
ar latviešu – igauņu vienību
pilnīgu uzvaru.
Rekonstrukciju vēroja arī
Igaunijas vēstnieks Latvijā
Tenis Nirks, kurš šādu vēstures
pieminēšanas veidu un formātu
nosauca par “izcilu ideju”.
“Mūsu tautas bija un ir vienotas.
Mēs cīnījāmies kopā, un šī

Cēsīs ir 30 vietas, kur paēst.
Nu, piemēram, kāds var iet visu
mēnesi uz jaunu vietu paēst

Evija @evijamarta
Šorīt
Cēsu
maršrutniekā
sajutos kā Rīgas sabiedriskajā..
Cilvēku daudz. Un visi tieši ar
vienu reisu. Kas šodien notiek
Cēsīs?
keitija dzenīte @keichh

Oskars Vitrungs @Srakso_
2013
Pēc
diviem
lieliskiem
koncertiem @VKCesis ‘’Čello
Cēsis’’.
Pirmdiena
vairs
neliekas kā pasaules gals.
Erīna @Erina_BVS
Šodien izvazājos pa Rīgu un
sapratu, ka negribētu tur dzīvot,
tepat Cēsīs ir labi.
Pēteris Krišjānis @pecisk
Mani aizrauj dzelzceļš, tāpēc
skaisti
atjaunotā
stacija
dzimtajās Cēsīs ir nelieli klusi
svētki arī man.

Attēlā: Viss bija kā īstā kaujā - šāvieni, sprādzieni, tuvcīņas,
uzvara!

Drīz startēs Jaunatnes
vasaras Olimpiāde

Ko Twitterī čivina par
Cēsīm?

Artūrs @ArtursBridaks
Šodiena izvērtās diezgan forša.
Biju Cēsīs un skatījos Cēsu
kauju rekonstrukciju.

Gribas, ka varam lepoties ar
savām uzvarām un stāstīt par
tām citiem. Cēsu kaujas bija
ārkārtīgi nozīmīgas tolaik
vēl jaunajai Latvijas tautai
gara un sevis apzināšanai,”
skaidro Sproģis, norādot, ka ir
apņēmības pilns rekonstrukciju
ideju attīstīt vēl plašāku un
grandiozāku.
Pasākums notika ar Cēsu
novada
pašvaldības
un
Nacionālo
bruņoto
spēku
Instruktoru
skolas
Cēsīs
atbalstu.

Līga Tarbuna
Valmieras Kultūras centra
sabiedrisko attiecību
vadītāja
No 3. jūlija līdz 5. jūlijam
Valmierā un Cēsīs norisināsies
Latvijas Jaunatnes vasaras
Olimpiāde.
Tas ir nozīmīgs notikums
Latvijas sportā, kas pulcē
jaunos sportistus no visas
Latvijas. Olimpiādes laikā
tiks noskaidrota sportiskākā
Latvijas pašvaldība un labākie
Latvijas
sportisti
vasaras
Olimpisko spēļu sporta veidos.
Dalībai
Olimpiādē
šogad
pieteikts rekordliels dalībnieku
skaits - 3064 sportisti no 86
pašvaldībām. No Valmieras
Olimpiādē piedalīsies 106

sportisti, no Cēsīm – 84.
Visvairāk – 480 sportisti –
pieteikti no Rīgas.
„Latvijas
Jaunatnes
Olimpiāde ļauj jauniešiem
izbaudīt komandas garu, un
ir patīkami vērot, kā jaunie
sportisti ar neatlaidību un
cīņassparu aizstāv savu novadu
komandas,” ar gandarījumu
atzīst LOK ģenerālsekretārs
un Olimpiskais vicečempions
Žoržs Tikmers.
Cēsu novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs:
„Cēsis
ir
pierādījusi sevi kā pilsētu, kas
labprāt pieņem izaicinājumus.
Cēsis kļūst par nozīmīgu
kultūras centru, iekārojamu un
veselīgu dzīvesvietu ģimenēm,
radošu vidi jauniešiem. Līderība
un atvērtība izaicinājumiem ir
īpašības, kas piestāv ikvienam
sportistam. Tāpēc mēs patiesi
lepojamies
pirmo
reizi
sadarbībā ar Valmieru organizēt
Latvijas Jaunatnes vasaras
Olimpiādi, kas būs ne tikai
aizraujoši sporta svētki, bet arī
nostiprinās Cēsis par nozīmīgu
sporta notikumu mājvietu.”

Sportistus
sasniegumiem
iedvesmos un uzmundrinās
divi Olimpiādes talismani –
Vērsēns un Sikspārnis Valters.
Talismans Vērsēns Olimpiādes
dalībniekus atbalstīs disciplīnās,
kas norisināsies Valmieras
pilsētā, bet Sikspārnis Valters –
Cēsīs.
Valmierā
norisināsies
sacensības
šādos
sporta
veidos: badmintons, bokss,
futbols, handbols, peldēšana,
svarcelšana,
vieglatlētika,
mākslas vingrošana, volejbols
un
pludmales
volejbols.
Savukārt Cēsīs – basketbols,
cīņa, džudo, galda teniss, loka
šaušana, paukošana, MTB
un šosejas riteņbraukšana,
taekvondo un teniss. Burtnieku
novadā
notiks
sacensības
burāšanā, golfā un BMX
riteņbraukšanā, bet Kocēnu
novadā – jātnieku sportā,
regbijā un triatlonā. Sacensības
airēšanā norisināsies Jūrmalā,
smaiļošanā un kanoe – Limbažu
novadā; šaušanā – Valkas
novadā; bet sporta vingrošanā –
Rīgā.

