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“Cēsis 810” – tiešām grandiozi!
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Pagājušajā nedēļas nogalē
aizvadītie grandiozie svētki –
“Cēsis 810” – pulcējuši vairāk
nekā 60 000 cilvēku, liecina
organizatoru aprēķini.
“Šīs ir piesardzīgas aplēses,
un reālais apmeklētāju skaits
varētu būt vēl nedaudz lielāks,”
norāda Cēsu kultūras un
tūrisma centra direktors Juris
Markovs, piebilstot, ka “var
droši teikt – svētku kulminācijā
sestdienas vakarā Cēsīs visos
centrālajos punktos vienlaikus
bija 30 000 cilvēku”.
Piemēram, svētku lukturu
gājienā vien piedalījās teju
3000 dalībnieku, bet Pils
parkā vērot uguņošanu, bija
ieradušies aptuveni 12 000
cēsnieku un pilsētas viesu.
Apmeklētāju skaits noteikts,
ņemot vērā cilvēku plūsmu,
kas pulcējās svētku centrālajos
punktos, reģistrēto dalībnieku
skaitu
visos
810gades
pasākumos, pārdoto biļešu
skaitu uz maksas pasākumiem,
dalībnieku
skaitu
svētku
lukturu gājienā un izvesto
atkritumu apjomu – SIA
“ZAAO” izvedis un vēl izvedīs
atkritumus, kas apjomā varētu
sasniegt un pat pārsniegt 100
kubikmetrus.
“Šie svētki bija grandiozi.
Tā bija aktīva, bet sirsnīga
nedēļas nogale, kurā cēsnieki
dāvāja svētkus savai pilsētai.
Optimistiskākajās prognozēs
pieļāvām, ka būs 50 000
apmeklētāju, taču šis gads
pārspēja jebkādas cerības.
Cilvēki dalās ar saviem
pozitīvajiem
iespaidiem
sociālajos tīklos, sarunās, un ir
skaidrs, ka “Cēsis 810” izdevās
godam,” stāsta Cēsu novada

Attēlā: Jaunās Cēsu tērpu dizaineres bija sarīkojušas tik krāšņu modes skati, ka Rīgas iela visiem redzēt gribētājiem
izrādījās par šauru. Turpmāk šādas skates droši vien būs jārīko Vienības laukumā. Foto: Normunds Kažoks.
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
“Cēsis 810” laikā tika
atklāta jauna spēle par Cēsīm
“Apceļo Cēsis!”, Matiass
Jansons pilsētai veltīja tās
bronzas atlējumu, kas veidots
no viduslaiku plāniem, divu
dienu garumā notika lielākais
bezmaksas
rokmūzikas
festivāls Latvijā “Fono Cēsis”,
ar Cēsīm saistīti mākslinieki
uzstājās lielkoncertā “Cēsis
skan”, notika rekordliels 350
dalībnieku svētku tirdziņš.
Pils parkā iemājoja Gundegas
Skudriņas,
SIA “Skudras
Metropole”
un
Latvijas

labāko
pavāru
veidotās
gastronomiskās performances
“Garšu dārzs”. Maija parkā
notika pasākumi bērniem
“Dullais desmitnieks”. Pils
dārzu pieskandināja etno-eko
festivāls “Sviests” un Latvijas
Hanzas pilsētu prezentācijas.
Raunas ielā notika ielu florbola
turnīrs “Cēsis Open”, bet Rīgas
ielā – Cēsu modes skate.
Tāpat Pils parkā bija
vērojama pārbūvēto motociklu
skate “Custom Bike Show”, kā
arī VI Ritma svētki ar Latvijā
lielāko bungu apli. Rožu
laukumā un Pils estrādē notika
divas balles ar populārākajiem

Cēsu mūziķiem un grupām, kā
arī grupām no ārzemēm, pūtēju
orķestriem un mūziķiem no
citām Latvijas pilsētām.
Bet svētku kulminācija
sākās sestdienas vakarā Rožu
laukumā, kur notika pulcēšanās
svinīgajam svētku lukturu
gājienam, kas noslēdzās Pils
parkā, kur kopā ar AS “Cēsu
alus” tika apbalvota “Gada
cēsniece” Helēna Sermole
un sākās svinīgā “Cēsis 810”
uguņošana, kas teju astoņu
minūšu garumā izstāstīja Cēsu
vēsturi Riharda Zaļupes īpaši
Cēsīm sakomponēta skaņdarba
pavadījumā.

“Cēsis 810” sporta svētkos
dažādas aktivitātes rīkoja Cēsu
sporta klubi. Valmieras ielā
notika suņu sporta sacensības.
Vienības laukumā noritēja
Cēsu čempionāts brīvajā cīņā
un “Ghetto Games” turnīri
florbolā un basketbolā, kā arī
“Latvijas Spēcīgākās pilsētas”
Cēsu posms. Tāpat Pirtsupītes
gravā
notika
motokrosa
sacensības “Zelta mopēds. Bet
“Virši-A” distancē Vienības
laukumā
devās
vasaras
slēpojiens “Ziedošās slēpes”.

2. vieta.
Laura Krūmiņa, Daina
Ročāne, Laura, galda teniss
(komandu sacensība), 4. vieta.
Kristīne Bertuka, orientēšanās (jauktā stafete), 5. vieta.
Ivars Prokofjevs, riteņbraukšana – MTB, 3. vieta.
Māris Urtāns, vieglatlētika

(lodes grūšana), 1. vieta.
Lelde Neimande, vieglatlētika (10 000m), 3. vieta.
Jana
Jaudzema,
Anete
Krastiņa volejbols (pludmales),
1. vieta.
Cēsu novads vairāk nekā
50 pašvaldību konkurencē
ierindojās 20. vietā.

Turpinājums 8. lpp.

Cienīgs starts Latvijas Olimpiādē
Jūlija sākumā Cēsīs un
Valmierā norisinājās Latvijas
IV Olimpiāde. To organizēja
Latvijas Olimpiskā komiteja un
Valmieras pilsētas pašvaldība
sadarbībā
ar
Latvijas
Republikas
Izglītības
un
zinātnes ministriju. Galvenais
sadarbības partneris – Cēsu

novada pašvaldība.
Cēsu novadu sportisti izcīnīja sešas Olimpiādes medaļas.
Olimpiskajā
labāko
sešiniekā ierindojās šādi mūsu
novada sportisti:
Ivo
Keišs,
badmintons
(vienspēles), 5. vieta.
Grieta Jermicāne, bad-

mintons (dubultspēles), 6.
vieta.
Sandris Lapacinskis, bokss
(virs 91kg), 2. vieta.
Zintis Žagars, brīvā cīņa (no
74 līdz 86 kg), 5. vieta.
Vīriešu florbols komanda, 5.
vieta.
Sieviešu florbols komanda,
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Svētki vieno cēsniekus Pilsētas
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūlija lielākais notikums,
protams, bija “Cēsis 810”.
Par svētku norisēm runāts
daudz, un varu vien piebilst,
ka atsauksmes kopumā ir ļoti
pozitīvas. Cilvēki ir priecīgi
un pateicīgi par lieliskiem
svētkiem trīs dienu garumā.
Programmas
daudzveidība,
organizācija,
saturs,
ievērojamais
apmeklētāju
skaits – viss liecina, ka
desmitgadē kopš “Cēsis 800”
svinībām mūsu prasmes rīkot
vērienīgus pasākumus krietni
pilnveidojušās.
Sirsnīgs
paldies visiem tehniskajiem,
radošajiem,
praktiskajiem
un romantiskajiem svētku
veidotājiem un atbalstītājiem!
Svarīgi, ka šie svētki
pulcina un vieno cēsniekus.
Gan novadā dzīvojošos, gan
tos, kuri tagad dzīvo un strādā
ārzemēs vai citās Latvijas
pilsētās. Svētki ir tilts, kas
savieno bijušos cēsniekus ar

dzimto vietu, uztur piederības
sajūtu un, iespējams, rada
vēlmi atgriezties vai arī kādam
viesim – kļūt par cēsnieku.
Jūlija
sākumā
pilsētā
norisinājās sarunu festivāls
“Lampa”, kas pulcēja daudz
interesentus, aktīvus, darbīgus
cilvēkus. Pārsteidzoši, bet
pēc festivāla regulāri saņēmu
elektroniskus vai mutiskus
jautājumus par iespējām dzīvot
un strādāt Cēsīs. Tostarp arī no
radošās jomas uzņēmējiem.

Svētki ir tilts, kas
savieno bijušos
cēsniekus ar
dzimto vietu, uztur
piederības sajūtu un,
iespējams, rada vēlmi
atgriezties vai arī
kādam viesim – kļūt
par cēsnieku.
Cēsis ir pievilcīga vieta,
un nereti izdevies festivāls
vai pilsētas svētki var būt
izšķirošais
piliens,
kas
pārdomu svaru kausus noliec
par labu dzīvošanai šeit.

Lai cilvēkiem, kuri vēlas
atgriezties, pārcelties vai sākt
veidot savu karjeru Cēsīs,
būtu, kur dzīvot, nepieciešams
krietni lielāks piedāvājums
mājokļu tirgū. Lai to stimulētu,
pašvaldība
spērusi
pirmo
soli. Pieņemts lēmums par
nepabeigta
daudzdzīvokļu
nama iegādi Ata Kronvalda ielā,
noslēgts sadarbības līgums ar
Aizsardzības ministriju. Ceru
ka visai drīz varēsim izsludināt
projektēšanas un būvniecības
iepirkumus.
Šajā
namā
dzīvokļi tiks piešķirti Bruņoto
spēku, policijas, medicīnas
un citiem tautsaimniecībā
nepieciešamiem speciālistiem.
Vēl augustā jāsākas stadiona
rekonstrukcijai. Siltumtrases
pārbūve ir pabeigta, un var sākt
vēl viena ilgi gaidīta objekta
celtniecību. Tā ka varam
lepoties ar godam aizvadītiem
svētkiem, taču kavēties jaukās
atmiņās laika nav. Ikdiena ceļ
priekšā atkal jaunus darbus un
uzdevumus.

Izsludināts Vienības laukuma
metu konkurss
Cēsu novada pašvaldība
izsludinājusi metu konkursu
"Vienības laukuma, Cēsīs,
pārbūves ieceres izstrāde".
Konkursa mērķis ir nodrošināt
kvalitatīvu publiskās ārtelpas
un tās objektu izveidošanu
Vienības laukumā, veidojot
to kā unikālu pilsētvides
objektu un radot augstas
estētiskās kvalitātes pilsētas

centrālo
laukumu.
Tajā
jābūt prasmīgi iekļautiem
īpašiem
mākslinieciskiem,
arhitektoniskiem un ainavas
elementiem, kas veidoti ieturēti
vienotā stilā, par pamatu ņemot
pilsētas vēsturisko plānojumu,
vienlaicīgi nodrošinot estētisku
un labiekārtotu vidi pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem.
Darbus jāiesniedz līdz 2016.

gada 17. oktobrim.
Ar konkursa noteikumiem
un programmu ir iespējams
iepazīties Cēsu novada mājas
lapā www.cesis.lv
Papildus informācija un
konkursa materiāli saņemami
pie
konkursa
žūrijas
atbildīgā sekretāra Mārtiņa
Ulāna
+371
26406119,
martins.ulans@cesis.lv .

Domes sēdē 21. jūlijā
Jūlijā Cēsu novada domes
sēdē izskatīti 14 jautājumi.
Pamatojoties uz līdzšinējā
Cēsu 2. pamatskolas direktora
Ojāra Bicāna iesniegumu,
deputāti
nolēma
atbrīvot
viņu no direktora amata
pienākumu pildīšanas. Iestāžu
vadītāju un izpilddirektora
vērtēšanas komisijai uzdots
veikt kandidātu atlasi skolas
direktora vakancei.
Pamatojoties
uz
Cēsu
Kultūras un Tūrisma centra
direktora
Jura
Markova
iesniegumu
un
uzklausot
viņa ziņojumu par iepriekšējā
periodā paveikto un iecerēto
nākamajam periodam, deputāti
nolēma iecelt J. Markovu
par Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” direktoru uz
pieciem gadiem.

Deputāti
nolēma
Cēsu
novada teritorijas plānojuma
2016.-2026. gadam pilnveidoto
redakciju nodot publiskajai
apspriešanai un institūciju
atzinumu
saņemšanai.
Teritorijas plānojuma izstrādes
vadītājam uzdots organizēt
Teritorijas
plānojuma
pilnveidotās
redakcijas
publisko apspriešanu, nosakot
publiskās apspriešanas termiņu
ne īsāku par trijām nedēļām,
un nodrošināt sabiedrībai
iespēju iepazīties ar Teritorijas
plānojuma
pilnveidotās
redakcijas
materiāliem
izdrukas veidā Cēsu novada
pašvaldības telpās.
Deputāti lēma arī par
naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu skolēniem un
pedagogiem. Par sasniegumiem
2015./2016. mācību gadā 8.

klases skolēniem piešķirta
naudas balva 75 eiro apjomā,
bet 11. klašu skolēniem 110
eiro apjomā. Balvas saņems 38
labākie novada skolu audzēkņi.
Cēsu novada pašvaldība
nodeva
atsavināšanai
nekustamo īpašumu “Rāmuļu
stacija”,
Vaives
pagastā.
Nekustamā īpašuma īrniece
apstiprināja, ka izmantos savas
pirmpirkuma tiesības. Deputāti
nolēma pārdot nekustamo
īpašumu tā īrniecei.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties cesis.lv Novada
pašvaldības sadaļā “Pieņemtie
lēmumi”;
Cēsu
novada
pašvaldībā
Apmeklētāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

jubileja liek
sasparoties
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Gatavošanās lielajām “Cēsis
810” svinībām bija labs stimuls
pašvaldības
dienestiem,
uzņēmumiem, iedzīvotājiem
pastrādāt intensīvāk, lai pilsēta,
svētkus sagaidot, būtu godam
saposta. Tas arī izdevās, un
paldies visiem, kas piedalījās
svētku gatavošanā. Bija vērts
censties,
jo
apmeklētāju
skaits bija krietni lielāks,
nekā prognozējām. Paldies
cēsniekiem par pacietību un
viesmīlību, palīdzot ciemiņiem
nokļūt svētku epicentrā.
Svētku laikā, kā solīts,
satiksmei bija atvērts rotācijas
aplis Piebalgas un Raiņa
ielu krustojumā. Taču tagad
satiksme uz laiku slēgta,
lai
pabeigtu
asfaltēšanas
un labiekārtošanas darbus.
Rotācijas apļa būvniecību
plānots
pabeigt
augusta
sākumā.
Vasaras
nogalē
projektētāji būs pabeiguši
pilnveidot Stacijas laukuma
rekonstrukcijas
projektu.
Ņemot
vērā
iedzīvotāju
ieteikumus, veidojot laukumu
plašu, ērtu un satiksmei drošu,
tiks saglabāti arī vecie koki un
zaļā zona.
Plānotajā tempā turpinās
remonta
darbi
izglītības
iestādēs. Kā jau esmu minējis,
apjomīgākie darbi tiek veikti

pilsētas 3. bērnudārzā un 1.
pamatskolā. Vienības laukumā
veikts ietves remonts pie Tiesas
nama un demontēts vecais
avīžu kiosks. Lai uzlabotu
satiksmes drošību laukumā,
autobusu pietura pārvietota
Maija parka virzienā, un tā ir
labiekārtota.

Ņemot vērā
iedzīvotāju
ieteikumus, Stacijas
laukumu veidosim
plašu, ērtu un
satiksmei drošu, tiks
saglabāti arī vecie
koki un zaļā zona.
Jūlijā turpinājām novērst
lietavu radītos bojājumus
pilsētas
infrastruktūrā.
Nopietnāki remonta darbi
būs jāveic Gaujas ielā, kur
izskalota
ietves
pamatne.
Peldu ielā jāmaina caurteka,
savukārt Palasta un Rīgas
ielās tiks atjaunoti izskalotie
atbalsta mūri. Daba ienesusi
savas korekcijas pašvaldības
budžetā, un ielu, ietvju
atjaunošanai līdzekļu būs
mazāk. Tomēr Palasta ielas
seguma atjaunošanu posmā
no Gaujas līdz Bērzaines ielai
paveiksim. Iespēju robežās
turpināsim remontēt ietves.

30.06.2016. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījums Cēsu novada domes 2012. gada 7. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 11 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas””
Izdarīt Cēsu novada domes
2012. gada 7. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Bērnu
reģistrācija un
uzņemšana
Cēsu
novada
pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās tiek
īstenotas pirmsskolas izglītības
programmas” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) šādu

Rit
remontdarbi
Cēsu ielās

Gada cēsnieks –
Helēna Sermole

grozījumu:
Papildināt Saistošos noteikumus ar jaunu 3.5.7.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.5.7.
kuri
ir
Cēsu
novada pašvaldībā deklarēto
daudzbērnu ģimeņu bērni
(ģimenē ir trīs un vairāk
nepilngadīgi bērni).”

Metiens 8 900 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
Cēsu Vēstīm obligāta.

Attēlā: Helēna Sermole bija ļoti aizkustināta par godpilnā titula piešķiršanu un pateicās
visiem atbalstītājiem. Foto: Aivars Akmentiņš.
“Cēsis
810”
svētku
kulminācijā, 23. jūlijā, īsi pirms
svinīgās uguņošanas AS “Cēsu
alus” valdes priekšsēdētāja
Eva Sietiņsone un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs godināja
“Cēsnieks
2016”
titula
ieguvēju – pieredzes bagāto
sporta
skolotāju
Helēnu
Sermoli.
Balvai izvirzītos kandidātus
noteica komisija, izvērtējot
ievērojamākos
iepriekšējā
gada notikumus un aktivitātes
Cēsu dzīvē. Starp 2016. gada
balvas “Cēsnieks” kandidātiem
bija Cēsu Jaunās sākumskolas
direktore, pedagoģe Dana
Narvaiša, Cēsu Rotari kluba
un Cēsu alus Pensionāru kluba
vadītājs
Kārlis
Tomsons,
tenisists Miķelis Lībietis un
Ruckas mākslas rezidenču
centra vadītāji Ieva un Kaspars

Gobas. Balsošana bija atvērta
ikvienam cēsniekam, un to
varēja izdarīt gan tiešsaistē,
gan klātienē.
Eva
Sietiņsone:
“Kā
liecina balsojuma rezultāti,
tad cēsnieki savā izvēlē bija
pārliecinoši – ar trīskāršu
balsu pārsvaru – simpātijas un
pateicību par ieguldījumu mūža
garumā saņēma “Cēsnieks
2016” titula ieguvēja – Helēna
Sermole, ilggadēja sporta
skolotāja. Ikviens no šī gada
balvas
pretendentiem
ir
paveikuši nozīmīgus darbus –
vieniem tas ir bijis ieguldījums
mūža garumā, bet citiem spoža
debija ar plašām perspektīvām
nākotnē. Es ļoti ceru, ka šie
cilvēki iedvesmos arī citus
cēsniekus
ievērojamiem
darbiem”.
“Sermoles kundzes devums
Cēsīm ir neizmērojams. Tās
ir paaudzes, kas izaugušas

veselas un ar ieaudzinātu patiku
pret fiziskām aktivitātēm. Viņa
ir kā piemērs, kas pierāda, ka
apstāties nedrīkst, jāturpina
kustēties. To tikpat labi var
attiecināt uz katru cēsnieku,
gan arī uz pilsētu kopumā,”
norāda Jānis Rozenbergs.
Helēna Sermole līdzcilvēkus
pārsteidz
ar
nerimstošu
pozitīvismu un dzīves sparu –
neskatoties uz to, ka Helēna
devusies godam pelnītā atpūtā,
viņa turpināja aktīvi darboties
un organizēt sporta pasākumus,
kā arī vadīt Cēsu valsts
ģimnāzijas volejbola pulciņu,
un joprojām aktīvi sporto pati –
šogad Latvijas Sporta veterānu
savienības
organizētajās
sacensībās distanču slēpošanā
Helēna Cēsu novadam izcīnīja
zelta medaļu.

Pabalsts mācību piederumu
iegādei
Anita Zīmele
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
no 1. jūlija pieņem pieteikumus
pabalsta saņemšanai mācību
piederumu iegādei skolēniem.
Uz pabalsta saņemšanu
var pretendēt ģimenes, kuras
Sociālais dienests ir atzinis par
trūcīgām vai maznodrošinātām.
Šogad pabalsta apmērs trūcīgo
ģimeņu bērniem ir 25 EUR,
maznodrošināto
ģimeņu
bērniem – 20 EUR.
Pabalsts mācību piederumu

iegādei tiek piešķirts par katru
ģimenes
(mājsaimniecības)
skolēnu līdz 21 gada vecumam,
ja skolēns bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē (sākumskola,
pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija, vakarskola) vai
profesionālajā skolā.
Uz pabalstu 15 EUR 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.
Daudzbērnu ģimenei ir
tiesības
saņemt
pabalstu

mācību piederumu iegādei
20 EUR apjomā, ja bērns sāk
mācības 1. klasē un ja ģimenei
šim nolūkam nav piešķirts cits
pašvaldības pabalsts.
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 30. septembrim.

Cēsu novada pašvaldības
Komunālā nodaļas darbinieki
turpina likvidēt stipro lietavu
laikā nodarītos postījumus.
Jūlija beigās sākās darbi Gaujas
ielā, Vintergravā, kur tika bojāta
caurteka, ietve, kā arī nodalošā
barjera. Remontdarbu laikā
būs ierobežota autotransporta
kustība Vintergravā virzienā uz
Cīrulīšiem. Darbi ilgs desmit
dienas.
Atjaunota
autotransporta
satiksme Peldu ielā, kur
lietavu laikā tika izskalota vecā
caurteka, kas tagad nomainīta

pret jaunu. Tāpat tika bojāta
ceļa braucamā daļa, kas tagad
sakārtota un atvērta braukšanai.
Viens no svarīgākajiem Cēsu
ceļu satiksmes infrastruktūras
objektiem – Rotācijas aplis
Piebalgas-Raiņa ielā – tiks
pabeigts augusta sākumā. Darbi
ieilguši sarežģītu pazemes
komunikāciju darbu veikšanas
dēļ – vairākas dienas tika
veltītas uzrakta avota noplūdes
radīto
seku
likvidēšanai.
Turpinās otrās ceļa seguma
kārtas ieklāšanas un apkārtējās
vides labiekārtošanas.

Meža skolai –
attīstības centra
statuss
Biruta Dambīte
Cēsu novada pašvaldība
Izvērtējot Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas
centra
darbu
iekļaujošās
izglītības jomā, Izglītības un
zinātnes ministrija piešķīrusi
Cēsu internātpamatskolai –
rehabilitācijas
centram
Attīstības
centra
statusu
atbilstoši Ministru kabineta
prasībām.
Attīstības centra statusa
piešķiršana
apliecina, ka
internātpamatskola ir skola,
kas veicina un atbalsta ikviena
skolēna individuālo spēju
attīstību, skola, kurā mācās
gan skolēni, gan skolotāji.
Skola kurā prioritāte ir
skolēnu, darbinieku un vecāku
līdzdalība, kā arī augstu

novērtēta
skolas
darbība
konsultatīvās un metodiskās
palīdzības
sniegšanā
pirmsskolas vecuma bērniem
un skolēniem ar speciālām
vajadzībām, kuri integrēti
citās skolās, viņu vecākiem un
pedagogiem, ko veikuši skolas
pedagogi.
Attīstības centra statuss
motivēs
skolas
kolektīvu
jauniem
izaicinājumiem
izglītības saturā, tehnoloģijās
un to pielietojumā, sadarbībā
ar
citām
skolām
un
augstskolām, ar pašvaldību un
sabiedrību izglītības kvalitātes
nodrošināšanā katram bērnam.

Atzinība ģimnāziju
izcilniekiem
Par izciliem rezultātiem
mācību darbā, godalgotām
vietām valsts olimpiādēs un
zinātniski pētniecisko darbu
konferencē Ministru prezidenta
Atzinības rakstu saņēmuši
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
12. klašu skolēni Armands
Kaņepe, Pauls Kozlovskis,
Miks Ozols, Markuss Mieriņš,
Rihards Eglītis, Elīna Zariņa,
Ūva Mudele, Marta Cimdiņa.
Ministru
prezidenta

Atzinību
saņēmuši
arī
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas 12. klases
absolventi – mācību izcilnieki,
valsts olimpiāžu uzvarētāji un
zinātniski pētniecisko darbu
laureāti: Arta Alksnīte, Reinis
Fūrmanis, Melānija Grunte,
Elīza Mence, Edīte Mežciema,
Annika Paškovska, Renārs
Puriņš, Dāvis Seržants.
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VĒSTURE, MĀKSLA
Viduslaiku pilsēta Rožu laukumā
“Cēsis
810”
svētku
programma sākās ar Matiasa
Jansona veidotā tēlniecības
objekta
“Senās
Cēsis”
atklāšanu Rožu laukumā.
Darbs tapis, par pamatu
ņemot
senāko
pieejamo
pilsētas plānu no 16. gadsimta,
atveidojot tur parādītās Cēsu
ielas un nogabalus. Līdz ar to
“Senajās Cēsīs” redzami arī
objekti, kādi mūsdienās pilsētā
vairs nav apskatāmi. Kā viens
no tiem minams arī senā naudas
kaltuve, kuras atrašanās vieta
zināma tikai aptuveni, tāpēc tā
attēlota senas monētas veidolā.
Un, kā stāsta tēlnieks, darbam ir
sava leģenda – kad uz monētas
no
cilvēku
pieskārieniem
parādīsies bruņinieks, Cēsīs
atkal kals savu naudu.
Atklāšanas ceremonijā Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs pateicās
tēlniekam: “Pirms vairākiem
gadiem Pils ielā uzstādītais
Matiasa “Laika vecis” nu mūs
ir atvedis līdz pilsētai. Ceru, ka
“Senajām Cēsīm” sekos vēl citi
darbi, kas priecēs cēsniekus un
mūsu viesus!”
Savukārt tēlnieks pastāstīja,
ka šis ir pirmais pilnais

Attēlā: Viduslaiku mūzikas pavadībā izpildījumā Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs (no kreisās) un tēlnieks Matiass Jansons atklāja Latvijā vienīgo
viduslaiku pilsētas maketu “Senās Cēsis”. Foto: Normunds Kažoks.
viduslaiku pilsētas modelis
Latvijā.
Darbā akcentēts tas, ka Cēsis
bija nocietinājuma pilsēta,
tāpēc liela un nozīmīga tās daļa
bija pils. Taču nav aizmirsts arī
par priekšpilsētām uzreiz aiz
senajiem pilsētas mūra vārtiem
vai, piemēram, namiņiem,

kas Riekstu kalna apkaimē
kalpojuši Krievijas tirgotāju
izmitināšanai.
Pēc tēlnieka teiktā, darbs
speciāli veidots tā, lai to
varētu droši aiztikt ar rokām.
Tādā veidā tas ir draudzīgs
arī neredzīgiem cēsniekiem
un pilsētas viesiem, kuri

Vidzemes koncertzāle –
pastmarkā

Latvijas
arhitektūras
sērijā VAS “Latvijas Pasts”
izdevusi jaunu pastmarku
un aploksni, kas veltīta
Vidzemes koncertzālei "Cēsis".
Pastmarkas pirmās dienas
zīmogošana notika jūlija vidū
koncertzālē.
Jaunās pastmarkas nominālvērtība ir 1,57 EUR, kas atbilst
ierakstītas A klases vēstules

nosūtīšanas izmaksām, un tā
izdota 200 000 eksemplāru
tirāžā. Līdz ar pastmarku izdota
arī speciāla aploksne 1500
eksemplāru tirāžā. Pastmarkas
un aploksnes dizaina autors ir
mākslinieks Ģirts Grīva.
Jaunās pastmarkas svinīgajā
atklāšanā piedalījās “Latvijas
Pasta” valdes priekšsēdētājs
Mārcis Vilcāns, Vidzemes
koncertzāles "Cēsis" valdes

loceklis Juris Žagars un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Vidzemes
koncertzāle
"Cēsis" darbu sāka 2014. gada
maijā, un tās autors arhitekts
Juris Poga ēkas koncepcijas
pamatā akcentē harmoniju
starp
vēsturisko
kultūras
mantojumu un laikmetīgo
mākslu, radošiem cilvēkiem un
jauneklīgu, brīvu garu.

Publicēts pirmais izdevums,
kas aptver un apraksta lielāko
daļu Cēsu radošo industriju.
Izdevumā
“Radīts
Cēsīs”
iekļauti radošie uzņēmumi,
kas darbojas dizaina, modes,
mūzikas, radošās izglītības,
foto un video, arhitektūras un
pilsētvides jomās.
“Radīts
Cēsīs”
autore
Evelīna Ozola pauž cerību, ka
šis izdevums palīdzēs veidot
spēcīgu radošo kopienu Cēsīs.
Un nepaies ilgs laiks, lai būtu
iemesls veidot jaunu materiālu,
jo radošie uzņēmumi Cēsīs
tikai aug.
Ar “Radīts Cēsīs” iespējams
iepazīties
Koprades
mājā
“Skola6”. Izdevums sagatavots
ar Latvijas Kultūrkapitāla
fonda, Cēsu novada pašvaldības
atbalstu.

var gūt priekšstatu par
pilsētas plānojumu. Pamatam
izraudzītais akmens izvēlēts
kā simbolisks bruģakmens, kas
ceļas ārā no vēsturiskā bruģa
atseguma Rožu laukumā.

Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja
akreditācija – sekmīga
Cēsu
Vēstures
un
mākslas
muzejs
saņēmis
oficiālu Kultūras ministrijas
apliecinājumu, ka atkārtoti
ir akreditēts turpmākajiem
pieciem gadiem. Tas nozīmē, ka
muzeja darbība ir kvalitatīva
un ilgtspējīga, orientēta uz
sabiedrības
interesēm
un
vajadzībām.

Attēlā: Jaunās pastmarkas un aploksnes atklāšana pulcēja prāvu pulku pastmarku
kolekcionāru. Foto: Ance Saulīte.

Radīts
Cēsīs!

Akreditācijas
komisijas
locekļi
iepazinās
ar
iesniegtajiem
akreditācijas
materiāliem,
no
kuriem
nozīmīgākā ir muzeja attīstības
stratēģija
laika
posmam
līdz 2021. gadam. Muzeja
apmeklējuma laikā komisija
klātienē iepazinās ar muzeja
telpām, ekspozīciju, izstādēm,
apskatīja
krājuma
telpas,
krājuma priekšmetu glabāšanas
apstākļus, dokumentāciju, ko
saskaņā ar Muzeju likumu
veido visai plašs dokumentu
klāsts.
Muzeja
darbības
pilnveidošanai
akreditācijas
komisija
kā
vienu
no
būtiskākajiem
ieteikumiem
izvirza uzlabot muzeja krājuma
priekšmetu
saglabāšanas

apstākļus, kas ietver arī jaunu
muzeja glabātavu būvniecību
un Vidzemes restaurācijas
centra izveidi. Cēsu muzeja
attīstības
stratēģijā
jauno
krājuma glabātavu būvniecība
izvirzīta
kā
viena
no
galvenajām prioritātēm un ir
arī apstiprināta Cēsu novada
domē.
Akreditācija ir muzeju
darbības izvērtēšanas process,
kura rezultātā muzejam uz
noteiktu laiku līdz pieciem
gadiem var tikt piešķirts valsts
atzīta jeb akreditēta muzeja
statuss. Akreditācija nozīmē to,
ka muzejs atbilst pieņemtajiem
standartiem muzeja pārvaldībā,
krājuma
saglabāšanā
un
pakalpojumu
sniegšanā,
kā arī to, ka muzejam ir
tiesības saņemt valsts budžetā
speciāli paredzētos līdzekļus
nacionāli nozīmīgu projektu
un programmu īstenošanai,
kā arī attiecīgi valsts vai
pašvaldību finansējumu muzeja
pamatfunkciju
veikšanas
nodrošināšanai.
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Kulturāls adrenalīns
Māra Baumane šovasar
sāka strādāt Cēsu Kultūras
centrā par Sabiedrisko kultūras
pasākumu organizatori. Praksē
tas nozīmē, ka viņa tagad vada
Vaives tautas namu un arī
palīdz kolēģēm veidot lielos
novada kultūras pasākumus.
Māra Vidzemes augstskolā
studēja tūrismu un apguva
arī
pasākumu
vadīšanas
programmu. Šī joma viņai
gan pazīstama kopš bērnības,
jo mamma bija kultūras
darbiniece Veselavā. “Biju
bērna kopšanas atvaļinājumā
un vēl negrasījos atsākt strādāt.
Taču izlasīju sludinājumu par
vakanci Cēsu Kultūras centrā,
un šī iespēja mani ieinteresēja.
Veiksmīgi pārvarēju abas
atlases kārtas un vien mēnesi
pirms Vaives pagasta svētkiem
sāku strādāt. Laika iejusties un
iešūpoties nebija,” stāsta Māra
un piebilst, ka viņai ļoti daudz
palīdzēja atsaucīgie kolēģi
Vaives pagasta pārvaldē.
Svētki gan sākās visai
ekstremāli. Naktī plosījās
negaiss, un pamatīgi lija, tāpēc
visas “Kaķukroga” apkārtnē
paredzētās norises bija jāpārceļ
uz telpām. Avārijas dēļ
augstsprieguma līnijā pārtrūka
elektrības padeve, un nācās
meklēt ģeneratoru, lai varētu

Vaives mājražotāji
Kurzemē
Evija Atvara
Cēsu novada pašvaldība

Attēlā: Māra Baumane ir pārliecināta, ka Vaivē ir labas
iespējas rīkot pasākumus, kurus labprāt apmeklēs arī
cēsnieki. Foto: Aivars Akmentiņš.
darboties
skaņu
iekārtas.
“Situācija nebija vienkārša,
bet man tādas patīk, uzsit
adrenalīnu! Zināju, ka spēsim
svētkus sarīkot arī negaisā.
Vienīgi bažījos, vai sabrauks
cilvēki. Taču lauku cilvēkus
jau lietus nebiedē, sanāca tik
daudz, ka ballītē plkst. 2 naktī
tautas nama zālē nebija vietas,
kur apgriezties,” smaidot stāsta
Māra.
Ballītes turpmāk notikšot
regulāri, jo vaivēnieši pagasta
svētkos nākuši pie secinājuma,
ka ik pa laikam tomēr vajag
sanākt,
satikties,
sadejot.
Māra atzīst, ka Vaivē esot
labas kultūras tradīcijas un

arī iespējas šīs tradīcijas kopt.
Ļaudis esot atsaucīgi, nākot ar
idejām, ieteikumiem, ko darīt,
lai kultūras dzīve būtu rosīgāka
un daudzveidīgāka. “Mums ir
mājīgs tautas nams, ceļmalas
izstāžu zāle, estrāde, kurā pēc
remonta varēsim rīkot īstas
lauku zaļumballes. Ir iespējas
organizēt pasākumus, kuros
gribēs piedalīties vaivēnieši un
arī cēsnieki. Savukārt pagasta
iedzīvotājus mudinu aktīvāk
apmeklēt kultūras norises
Cēsīs. Jo vairāk kustības
abos virzienos, jo mazāk
vēlmes dalīties pilsētniekos
un lauciniekos,” spriež M.
Baumane.

Apbalvoti tīrāko ietvju un
skaistāko sētu kopēji
“Cēsis 810” laikā Rožu
laukumā,
skatītājiem
uzgavilējot,
tika
sveikti
tradicionālo konkursu
“Par
skaistāko Cēsu novada dārzu
un sakoptāko teritoriju” un
“Tīrākā ietve Cēsu novadā” šī
gada laureāti.
Atzinības par skaistāko
dārzu Cēsīs saņēma namu
saimnieki – Salvis Zēla, Jānis
Pušpurs, Modris Krieviņš,
Līga Elpere, Baiba Meļņika,
Normunds Driļevskis, Māra
Ozola, Ansis Martiņuks, Jana
Gustāne, Ingrīda Kvanta.
Nominācijā “Par skaistāko
iestādes teritoriju” uzvarēja
pašvaldības
uzņēmums
"Vinda".
Atzinības
saņēma
arī
skaistāko Vaives pagasta lauku
sētu saimnieki - “Kundziņos”,
Ingrīda un Andis Kāposti,
“Jaunķēsās” Andra un Atis
Kalniņi, "Kalējiņos" Dzintra
Egle.
Bet pārliecinoši acīgākā
daiļo sētu pamanītāja un
pieteicēja šogad bija Valentīna
Senkāne.
Par konkursa “Tīrākā ietve
Cēsu novadā” uzvarētājiem
atzīti:

NOVADĀ

Jūlija
vidū
ar
Cēsu
novada pašvaldības atbalstu
Vaives pagasta mājražotāji,
bioloģiskās lauksaimniecības
produkcijas ražotāji, amatnieki
devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Kurzemi.
Vispirms tika apmeklēta
Salmu darbnīca – muzejs
Tukumā. Ar lielu apbrīnu šeit
varēja aplūkot, ko no dabā
pieejamiem materiāliem, koku
lapām, salmiem, siena, sūnām,
izveidojuši mākslinieki. Pērn
Salmu darbnīcu apmeklējuši 12
000 interesenti, kas licis domāt
par tūrisma infrastruktūras
uzlabojumiem.
Nākamais
uzņēmums
Pūrē – SIA “Pure Chocolate”.
Atraktīvā stāstījumā un filmiņā
tika pastāstīts par šokolādes
pupiņu un šokolādes sviesta
iegūšanu,
pielietošanu,
uzņēmuma darbību, vēsturi.
Kā arī tika dota iespēja
pašiem iemēģināt roku trifeļu
gatavošanā
un
nobaudīt
augstvērtīgo produktu.
Tālāk Vaivēnieši devās uz
Kurzemes pērli, Kuldīgu, kur
viņus gaidīja Lauksaimniecības
pakalpojuma
kooperatīvās
sabiedrības
“Kuldīgas
labumi”
vadītāja
Gunita

Atbalsts sociālajiem
projektiem
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības

Attēlā: Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju grupā atzinība
Vizmai Aļļēnai (attēlā kopā ar mazmeitu), kura rūpējās
par tīrību un kārtību Lapsu ielas 28 nama apkārtnē. Foto:
Aivars Akmentiņš.
Pilsētas privātmāju grupā –
Māra Ustinova Palasta ielā.
Pašvaldības
teritorijas
pilsētā – Laura Zunde Maija
parks, (ZS “Kliģeni”)
Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pilsētā - Vizma Aļļēna
Lapsu ielā 28 un
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Biruta Buklagina Raiņa ielā

Sabiedriskās ēkas pilsētā –
Edīte
Artemoviča
(AS
“Latvijas gāze”)
Aivars Liepnieks, “Komauto” darbinieks, (vairāki
objekti)

Šternberga. Gunita pastāstīja
par
kooperatīva,
kas
apvienojis pārtikas ražotājus
un amatniekus, izveidošanu,
attīstību
un
ieguvumiem
Kuldīgas apkārtnes ļaudīm.
Projekta attīstību sekmējis
Kuldīgas novada pašvaldības
finansiālais atbalsts. Diemžēl
valsts atbalstam kooperaratīva
darbība nav bijusi atbilstoša,
toties esot ieceres attīstībai
piesaistīt “Leader” programmas
finansējumu.
Pieredzes
apmaiņas
brauciena
dalībnieki
tika
aicināti ņemt līdzi savus
ražojumus. Brauciena laikā
tika
garšoti
gardumgardi
sieri,
bioloģiskie
gaļas
izstrādājumi, žāvēti āboli,
dārzeņu čipsi, kūciņas un
cepumi, ķiploku kompetes,
marinēti
ķiploku
ziedi,
apbrīnoti tekstilizstrādājumi un
kokgriezumi.
Kā atzina paši ražotāji,
brauciens bija izzinošs, ar
daudz jauniem iespaidiem.
Esot satikti brīnišķīgi cilvēki
un apmeklētas apbrīnas vērtas
vietas, iegūta motivācija un
enerģija savas uzņēmējdarbības
attīstībai,
ciešāk
iepazīti
savas apkārtnes ražotāji, ar
kuriem turpmāk sadarboties,
kalt kopīgus plānus, veidot
sadarbību.

Cēsu novada pašvaldības
aģentūra
“Sociālais
dienests” šā gada jūnijā
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, kā arī sekmēt
un dažādot atbalstu sociāli
mazaizsargāto
iedzīvotāju
grupām.
Kopā
saņemti
septiņi
projektu pieteikumi – Latvijas
kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrības projekts
“Īpašā
senioru
veselības
grupa”, Latvijas Neredzīgo
biedrības Cēsu teritoriālā
organizācijas projekts “Mana
pasaule
bez
šķēršļiem”,
Multiplās sklerozes slimnieku
biedrības
“MS-s
Cēsis”
projekts “Multiplās sklerozes

slimnieku un cilvēku ar īpašām
vajadzībām
integrācijas
veicināšanai – brauciens uz
koncertu Dzintaru koncertzālē
un MS slimnieku aprūpe”,
biedrības “Ģimenes centrs
Mūsu nākotne” projekts “Esi
sveicināta skola”, Cēsu politiski
represēto biedrības projekts
“Caur Sirdsapziņas ugunskuru
ar mazām dzirkstelēm paaudžu
tuvināšanās”, biedrības “Gādība.LV” projekts “Kopā būšanas prieks” un biedrības
“Brīnummāja”
projekts
“Brīnumu laiks”.
Līdzfinansējuma
atbalsts
tika
piešķirts
visiem
projektiem, kopumā piešķirot
3500 eiro līdzfinansējumu.
Kopā tika pieprasīti 4355,85
eiro. Projekta pieteikumiem,
kas
saņēma
augstākos
divus vidējos vērtējumus,
vērtēšanas komisija piešķīra
līdzfinansējumu pilnā apmērā.
Maksimālais
piešķirtais
līdzfinansējums
vienam
projektam saskaņā ar konkursa
nolikumu ir 700 EUR.
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SPORTS, JAUNUMI

Pašu darināta svētku rota

Tuvojas ultramaratons
“Cēsis Eco Trail”
Jau drīz, 6. augustā, notiks
trešais ultramaratons "Cēsis
Eco Trail”. Šis gads ir īpašs,
jo Cēsis svin pilsētas 810 gadu
jubileju, tādēļ jau tradicionālā
ultramaratona distance šogad
ir 81 kilometru gara. Bet arī
tiem, kuri izvēlēsies startēt
īsākās distancēs – 32 km,
17 km, 8,1 km un 2,4 km –
būs iespēja izbaudīt Cēsu,
Amatas un Priekuļu novada
dabas ainavu vienreizīgumu –
Siļķu
mežu,
“Pipariņus”,
noslēpumainās Rāmatu klintis,
pamēroties spēkiem ar Gaujas

un Amatas straumju skrējienu,
kā arī paviesoties Vāļu kalnā,
Ozolkalnā un Žagarkalnā. Arī
par vismazākajiem skrējējiem
nav aizmirsts – 550 metru
trase vīsies apkārt baznīcai pa
gleznainajām Cēsu vecpilsētas
ieliņām.
Skrējienā
piedalīsies
sportisti no vairāk nekā 16
valstīm. Vēl ir laiks izvēlēties
sev piemēroto distanci un
pieteikties
skriešanas
un
nūjošanas svētkiem Cēsīs –
www.cet.lv

Attēlā: Svētkos cēsnieku darinātās karodziņu virtenes rotāja Rīgas ielu, Rožu laukumu un
Maija parku. Foto: Marta Martinsone.
Pateicoties cēsnieku un
Cēsu draugu atsaucībai, pilsēta
savos desmitgades lielākajos
svētkos, “Cēsis 810”, rotājās
ar
2155
pašdarinātiem
karodziņiem. Sašūti košās
virtenēs, tie izkārti Rīgas ielā,
Rožu laukumā, Maija parkā un
citviet.
Karodziņu

šūšanā

ļoti

aktīvi
iesaistījās
skolēni,
izglītības iestāžu darbinieki,
īpaši
bērnudārzi,
dažādu
uzņēmumu darbinieki, seniori
un Cēsu biedrības. Karodziņus
šūdinātāji sūtīja pat pa pastu,
piemēram, no Vācijas un
Zviedrijas. Arī Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis
veltījis apsveikumu Cēsīm
Pilsētas 810 gadu jubilejā,

Cēsīs atklās ceļojošo izstādi
“Eiropas jaunrade”
Sanita Rībena
Kaņepes kultūras centrs
Cēsu zinātnes un mākslas
centra “Brūzis” telpās 20.
augustā atklās laikmetīgās
mākslas biennāles “Eiropas
jaunrade” ceļojošo izstādi. Tajā
piedalās 56 jaunie mākslinieki
no septiņām Eiropas valstīm,
Francijas, Itālijas, Portugāles,
Spānijas, Dānijas, Polijas,
un šogad arī pirmo reizi –
no
Latvijas.
Pasākuma
rīkotāja ir Parīzes piepilsētas
Monrūžas mērija sadarbībā
ar partnerorganizācijām sešās
Eiropas Savienības valstīs.
Izstāde Cēsis būs apskatāma
līdz 18. septembrim.
Laikmetīgās
mākslas
biennāle “Eiropas jaunrade”
radās 2000. gadā Francijas
galvaspilsētas
Parīzes
piepilsētā Monrūžā; šī ir astotā
biennāle. Biennāles mērķis
ir dot atspēriena iespējas
jaunās paaudzes mūsdienu
māksliniekiem un veicināt
to atpazīstamību pasaules
mērogā. Katra no biennāles
partnerpilsētām izstrādā pati
savus atlases principus un
veido konkursu nacionālā
līmenī. Latvija šajā biennālē
piedalās, pateicoties “Kaņepes
Kultūras centra” izveidotāja

Dāvja Kaņepes iniciatīvai, kā
arī Valsts Kultūrkapitāla fonda,
Cēsu novada pašvaldības un
Cēsu zinātnes un mākslas
centra “Brūzis” atbalstam.
“Ar biennāles kuratoru
Andrea Ponsini iepazinos uz
kuģa Livorno - Kapraia un
uzzināju, ka viņš jau vairākas
reizes ir bijis Rīgā, bet
neveiksmīgi – viņam nebija
izdevies sarunāt, ka Latvija
piedalās šajā starptautiskajā
projektā,” atceras viens no
biennāles kuratoriem Latvijā
Dāvis Kaņepe, “Pēc sarunas ar
viņu mēģināju ieinteresēt Rīgas
Mākslas telpu, bet arī neguvu
panākumus. Biju dzirdējis,
ka Cēsu “Brūzis” nonācis
gādīgās rokās. Devos pie tā
īpašnieka Gundara Skudriņa,
un ātri vienojāmies. Tagad
mākslinieks no Latvijas Klāvs
Loris ir ieguvis biennāles
Grand Prix balvu Parīzē, un
biennāles kuluāros runā, ka
Latvijas ekspozīcija ir starp
trim labākajām,” pastāstīja
Kaņepe.
Pirmajā nacionālā līmeņa
atlasē Latvijā piedalījās vairāk
nekā 40 jaunie mākslinieki.
Žūrija – fotogrāfe Ilze Vanaga,
kuratore Diāna Barčevska,
kuratori
Dāvis
Kaņepe
un Alberto Di Gennaro –
atlasīja astoņus talantīgākos

dalībai
starptautiskajai
biennāles “Eiropas jaunrade”
ceļojošajai izstādei. Šie astoņi
mākslinieki ir Klāvs Loris,
Oskars Pavlovskis, Margrieta
Dreiblate, Linda Vigdorčika,
Paula Pelše, Lauris Vītoliņš,
Lauris Aizupietis un Atis
Izands.
Otrajā
atlases
kārtā
piedalījās 56 jaunie mākslinieki
no septiņām Eiropas valstīm.
Darbus vērtēja starptautiska
žūrija un vienu no trim Grand
Prix saņēma arī mākslinieks
no Latvijas Klāvs Loris.
Pārējie divi ir poļu māksliniece
Magdalēna Savicka un franču
mākslinieks Vilems Boels.
Visi
mākslinieki
saņēma
2000 euro lielu stipendiju
un sešus mēnešu apmaksātu
mākslinieku darbnīcu Parīzē,
kuru laikā viņiem bija jārada
jauni mākslas darbi. Maijā šie
darbi tika izstādīti prestižajā
mākslas galerijā “HANGAR”
Briselē.
Biennāles Eiropas kartē
Cēsis un Latvija iezīmē
austrumu un ziemeļu galējo
punktu, tādējādi paplašinot
biennāles tīklu ne tikai
ģeogrāfiskā ziņā, bet arī
dodot jaunu tradīciju un tēmu
pienesumu.

Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
04.08. plkst.21.30
MAGGOT PROM (fin)
Mākslas telpā “Mala”
05.08. plkst.21.00
DJ Arno Skipars
Mākslas telpā “Mala”
12.08. plkst.21.30
Imants Daksis
Mākslas telpā “Mala”
13.08. plkst.21.30
Malas Triptihs 3. Haralds
Sīmanis, Matīss Čudars
Mākslas telpā “Mala”

20.08. plkst.18.00
Rumbas kvartets koncerts-zaļumballe
Cēsu Pils parkā
20.08. plkst.21.30
OGHRE
Mākslas telpā “Mala”
20.08. plkst.22.00
DJ Z:le
Fonoklubā

Aicina pieteikties Cēsu
2. pamatskolas direktora
amata vakancei
Pēc līdzšinējā direktora
atlūguma pieņemšanas Cēsu
novada
pašvaldība
aicina
spējīgus kandidātus pieteikties
Cēsu 2. pamatskolas direktora
amata vakancei.
Skola ar labu materiāltehnisko nodrošinājumu un
pedagogu
tālākizglītības
iespēju
nodrošināšanu
attīstījusi mācīšanās vidi, lai
pedagogs izvirzītu un sasniegtu
individuālos
profesionālās
attīstības
mērķus.
Skolā
strādā arī Iespējamās misijas
pedagogi. Cēsu 2. pamatskola
īpašu vērību pievērš ikviena
bērna individuālās izaugsmes
dinamikai.
Amata mērķis:
Mācību stundu efektivitātes
paaugstināšana un mācīšanās
veicināšana.
Amata uzdevumi:
• Plānot un vadīt izglītības
iestādi un tās attīstību,
• Vadīt un kopējam mērķim
motivēt
darbiniekus
un
pedagogus, izglītojamos un
viņu pārstāvjus, u.c. personas,
• Radīt labvēlīgu vidi
radošai un inovatīvai darbībai,
izglītojamo
piesaistei
un
iesaistei,

• Nodrošināt kvalitatīvu
izglītības procesu,
•
Nodrošināt
Latvijas
Republikā
spēkā
esošo
normatīvo aktu ievērošanu
saistībā ar izglītības iestādes
darbības nodrošināšanu un
resursu racionālu izmantošanu,
•
Pārstāvēt
iestādes
intereses.
Piedāvājam:
• Interesantu, dinamisku,
atbildīgu un uz attīstību vērstas
iestādes vadītāja darbu Cēsīs;
•
atlīdzību
(mēnešalga
1240EUR (pirms nodokļu
nomaksas)),
sociālās
garantijas (pabalsts aizejot
atvaļinājumā 35% apmērā
no
mēnešalgas,
veselības
apdrošināšana no 24.11.2016.,
papildatvaļinājums no trim
darba dienām) un tehnisko
nodrošinājumu;
• iespēju strādāt profesionālā
komandā un materiāltehniski
labi nodrošinātā darba vidē,
to pilnveidojot un īstenojot
inovatīvas idejas.
Pieteikšanās
amata
vakancei:
Līdz 2016. gada 10.
augustam.

PASĀKUMI



13.08. plkst.22.00
DJ Kalvis Amantovs
Fonoklubā

parakstot
īpašu
svētku
karodziņu.
Apsveikumā
prezidents
raksta “Caurvijot 810 gadu
bagāto pilsētas vēsturi un tās
dinamisko attīstību, novēlu
spodrināt pilsētas vārdu arī
turpmāk!”, noslēdzot veltījumu
ar savu parakstu.
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26.08.-28.08.
Rokfilmu festivāls
Cēsu tirgus paviljonā, Rožu
laukumā, Mākslas telpā
“Mala”, “Bazaar”
26.08. plkst.21.00
DJ Bombay
Mākslas telpā “Mala”
27.08. plkst.18.00
Koncerts “Pielūgsim mūžīgi”. Kristīne Adamaite (ērģeles), Artis Sīmanis (saksofons)
un Jānis Kurševs (tenors)
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
28.08.-29.08.
LNSO Vasarnīca
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Kapusvētki
Vaivē
Kapusvētku dievkalpojumi Vaives pagasta kapos notiks
2016. gada 6. augustā:
Plkst. 12.00 Veismaņu kapos
Plkst. 14.00 Rāmuļu
kapos.

Cēsu mākslas
festivāls 2016
www.cesufestivals.lv
Biļetes: bilesuparadize.lv un
Festivāla norises vietās
06.08.
Plkst.18.00
Georgija Osokina
solokoncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
06.08.
Plkst.21.00 Cēsu
Džordža Gēršvina opera
“Porgijs un Besa”.
Koncertiestudējums
Pils parka estrādē
07.08.
Plkst.18.00 Kino
programma “Ainava”
“Birmas arfa” (Burmese
Harp, 1956)
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
12.08.
Plkst.20.00
Teātra izrāžu cikls “GRAND
PRIX”. Huans Majorga
“Zēns”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
13.08.
Plkst.20.00
Kino programma “Ainava”
“Leiputrija”, “Piejūra”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
14.08.
Plkst.20.00
Teātra izrāžu cikls “GRAND
PRIX”. “Ak, tētīt...”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Izstādes
20.05.15.-02.10.2016.
Vidzemes bruņniecība
Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats
vācbaltu kultūras un
vēstures mantojumā

Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē
Līdz 31.08.
Gleznotāja Andra Eglīša
darbu izstāde “Zaķīšu
pirtiņa”
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
01.08. – 31.08.
Foto konkursa “Aiz grāmatas vāka” labāko darbu
izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.08. – 31.08.
Rituma Ivanova dēlu Krišjāņa un Rasmusa darbu
izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.08. – 31.08.
Izstāde “Cēsnieki
fotogrāfijās”
Rīgas ielā 21
01.08. – 31.08.
Fotogrāfiju izstāde “Cēsu
durvis”
Sv. Jāņa baznīcas tornī
01.08. – 31.08.
Mihaila Ignata fotogrāfiju
izstāde “Sapņu kartogrāfija”
Raunas ielā 4, 2. stāvā
19.08. – 11.09.
Kristīne Rozenberga. “Upe
ir atgriešanās”
Kaspars Perskis. “Cilvēks,
kurš soļo’’
Inese Brants. Porcelāns.
Bernadeta Alperna. “Akmeņu otra dzīve’’ Foto.
(Ungārija)
Cēsu Izstāžu namā

01.08.-31.08.
“Dzīve ar Dievu”. Reliģiskās
literatūras izstāde
01.08.-31.08.
“Kā darbojas Eiropas
Savienība!” Preses materiālu
izstāde par ES iestādēm
01.08.-31.08.
“Kordiriģentiem, skolotājiem – Brāļiem Kokariem
– 95”
01.08.-31.08.
“Vai tu zini?” Informatīvā
izstāde, kas iepazīstina ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem
un novadniekiem
01.08.-31.08.
Jauniešu un vecāku žūrijas
grāmatas 2016
18.08.-19.08.
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 05.08.
Meklējot Doriju / Finding
Dory (2016). Žanrs: Piedzīvojumu filma, komēdija,
animācija, ģimenes filma.
Bez vecuma ierobežojuma
No 12.08.
Neona dēmons / The Neon
Demon (2016). Žanrs:
Trilleris, šausmu filma.
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Seklie ūdeņi / The Shallows
(2016). Žanrs: Trilleris,
šausmu filma. Līdz 12 g.v. neiesakām
Kapteinis Fantastika /
Captain Fantastic (2016).
Žanrs: Komēdija, drāma. Līdz
16 g.v. - neiesakām

Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā

No 19.08.
Mīluļu slepenā dzīve / The
Secret Life of Pets (2016).
Žanrs: Komēdija, animācija.
Bez vecuma ierobežojuma

01.08.-31.08.
“Dzejniekam, tulkotājam

Spēles gūstekņi / Nerve
(2016). Žanrs: Trilleris, asa

Bērnība viduslaikos
Jūlijā pēdējā nedēļas nogalē,
30. un 31. jūlijā, no plkst.
11.00 Cēsu Pils dārzā notiks
Viduslaiku dienas "Bērnības
zeme Livonija".
Cēsu pils ļaudis aicina
ceļot gadsimtiem tālā pagātnē,
uzlūkojot un izzinot vēsturi
bērna acīm un atklājot, cik
pārsteidzoša un daudzveidīga
bijusi bērnu pasaule pirms
500 gadiem. Kā bērni pavadīja
brīvo laiku? Kādus pienākumus
tiem uzticēja vecāki? Cik īsa
bija bērnība viduslaikos? Uz
šiem un citiem jautājumiem
atbildes sniegs Cēsu bērnu
sagatavotās
mini-lekcijas,

Jurim Kronbergam – 70”

aizraujošas
nodarbības
aktivitāšu laukumā un radošajā
teltī. Neaizmirstamus stāstus
par bērnu ikdienu laukos
un pilsētā atklās viduslaiku
skolmeistars, bērnaukle, virēja
un citi seno amatu un prasmju
zinātāji.
Kā katru gadu Viduslaiku
dienās Latvijā grandiozākās
pilsdrupas atdzīvosies patiesā
viduslaiku rosībā – varenos pils
mūrus pieskandinās viduslaiku
mūzika, savas prasmes rādīs
bruņinieki un loku šāvēji.
Sajūti, izzini un piedzīvo
viduslaikus īstā viduslaiku pilī!

sižeta filma. Līdz 12 g.v. –
neiesakām
No 28.08.
Cīsiņu klubs / Sausage Party
(2016). Žanrs: Komēdija,
animācija. Līdz 16 g.v. neiesakām
Ben-Hurs / Ben-Hur (2016).
Žanrs: Vēsturiska. Līdz 16
g.v. - neiesakām
Smalkās aprindas / Café
Society (2016). Žanrs:
Komēdija, drāma, romantika.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Sports
02.08. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
Pūces ielā 2a
05.08. plkst.10.00
Pasaules čempionāts skeitbordā
Cēsu Olimpiskajā centrā
06.08. plkst.05.00
Skriešanas svētki “Cēsis Eco
Trail 2016” (500m, 2,5km;
8,1km, 17km, 34km, 81km)
Cēsu pilsēta un apkārtne
06.08. plkst.10.00
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales volejbolā
Pūces ielā 2a
07.08. plkst.9.40
Miera skrējiens
Pie Cēsu zīmes no Priekuļu puses
07.08. plkst.10.00
“Vivus” velomaratons
Starts un finišs Cēsu Pils parkā
21.08. plkst.10.00
Latvijas čempionāts motokrosā
Ezerkalnu trasē
27.08. plkst.10.00
Drosmes skrējiens
Ozolkalnā

8

Cēsu Vēstis, 2016. gada 28. jūlijs

CĒSIS 810

“Cēsis 810” – tiešām grandiozi!

Attēlā: Pateicoties Vidzemes kamerorķestrim un
diriģentam Andrim Veismanim, atklāšanas koncertā Cēsis
skanēja virtuozi. Foto: Normunds Kažoks.

Attēlā: Pils dārza apmeklētājiem tika prieki visām maņām. Varēja brangi izēsties,
klausīties Etno - Eko “Sviestu” un vēl saņemt pērienu zaļajā pirtī. Foto: Normunds
Kažoks.

Attēlā: Šarmantā Gundega Skudriņa un “Izsalkušā Jāņa”
kafijas meistars Raivis Vaitekuns, bija lieliski pavadoņi
“Garšu dārza” gastronomisko piedzīvojumu baudītājiem.
Foto: Normunds Kažoks.

Attēlā: Lukturīšu gājiens sestdienas vakarā viesa priecīgu noskaņojumu, gan gājējiem
gan skatītājiem. Šogad gājiens pulcēja vairāk nekā 3000 dalībniekus - uzņēmumu
un iestāžu kolektīvus, sportisku un māksliniecisku apvienību pārstāvjus. Atraktīvi un
bērnišķīgi nebēdnīgi bija Cēsu bērnudārzu pārstāvji. Foto: Aivis Riekstiņš.

Attēlā: Azartiskākie un krāsainākie sporta svētkos bija “Ziedošo slēpju”
nenogurdināmie šļūcēji. Kā informē rīkotāji, teju visi dalībnieki izpildija
Olimpisko normatīvu un jau pošas uz Rio. Foto: Normunds Kažoks.

Attēlā: Latvijā lielāko bungu apli daiļi papildināja arī
viešņa no Baltkrievijas Marina. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attēlā: Svētku kulminācija - iespaidīga uguņoņošana Riharda Zaļupes
īpaši šim notikumam komponēta skaņdarba pavadījumā. Foto: Normunds
Kažoks.

