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Turpinot tradīciju, arī šogad
pilsētas svētku centrālais
notikums būs Lukturu gājiens.
Lasiet 3. lpp
Cēsu kauju piemiņas pasākumā
būs skatāma kauju rekonstrukcija un armijas tehnika.
Lasiet 5. lpp
Cēsu novada pašvaldības avīze Nr. 5 (161), bezmaksas

2016. gada 1. jūnijs

Aizvadīti astotie Ģimenes dienas svētki
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
Maija vidū jau astoto reizi
Cēsīs norisinājās pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
organizētais Ģimenes dienas
pasākums. Ģimeni saliedējošās
aktivitātēs šogad piedalījās
85 novada ģimenes (307
dalībnieki).
Kā jau katru gadu, arī šogad
Cēsīs valdīja īsti ģimeniska
noskaņa. Nedēļas garumā
vecāki un vecvecāki kopā
ar bērniem katru vakaru
apmeklēja kādu no Cēsu
pilsētas
profesionālās
un
interešu izglītības iestādēm.
Ģimenes apmeklēja Mākslas
skolu, Sporta skolu, Cēsu
Pilsētas vidusskolu, Cēsu Bērnu
mūzikas skolu, Cēsu Bērnu
un jauniešu centru “Spārni”,
SIA “Mazā Brīnumzeme” un
Latvijas Neredzīgo biedrības
Cēsu teritoriālo nodaļu, lai
piedalītos dažādās aktivitātēs,
atrakcijās, uzdevumos un
spēlēs, kuru mērķis ir stiprināt
ģimeni.
Savukārt svētdien ģimenēm
bija
iespēja
apmeklēt
svētku koncertu, kuru šogad
gatavoja Cēsu 1. pamatskolas
mākslinieki – zēnu koris,
dejotāju
kolektīvi,
vokāli
instrumentālais
ansamblis,
akardeonisti,
saksofonisti.
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
saka lielu paldies ansambļu
vadītājiem
un
skolas
administrācijai par sniegto
atbalstu Ģimenes dienas svētku
koncerta organizēšanā.
Turpinot
tradīciju,
jau

Attēlā: Zvaigžņu ģimene šī gada Cēsu krustbērnam Ralfam bija sarūpējuši Cēsu jubilejas gadam atbilstošus, krāšņus
ratiņus. Foto: Ance Saulīte.
piekto gadu norisinājās bērnu
ratiņu parāde. Šogad piedalījās
septiņas ģimenes. Pēc žūrijas
komisijas balsojuma 1. vietu
ieguva Zvaigžņu ģimenes
ratiņi. Visi ratiņu parādes
dalībnieki un pirmo trīs vietu
ieguvēji saņēma dāvanas no
veikala „Bēbis”, un šogad savu
simpātijas balvu pasniedza SIA
“Ekolight”.
Ģimenes dienas pasākuma
laikā tika godināts Cēsu novada
pašvaldības krustbērns Ralfs

Zvaigzne. Atbilstoši ilggadējai
tradīcijai, pirmais novada
bērns, kas piedzimst, sākoties
jaunam gadam, kļūst par Cēsu
novada pašvaldības krustbērnu.
Aģentūra saka lielu paldies
visiem atbalstītājiem, kas
sniedza
atbalstu
svētku
rīkošanā: Cēsu 1. pamatskolai,
SIA “Ekolight”, AS “Cēsu
alus”, SIA “Rakši”, SEB
bankai, ZS “Kliģeni”, Viesu
namam “LASO”, Veikalam
“Bēbis”, “Laureta Candles”,

O. Jermolājevam un viņa domu
biedriem, NBS instruktoru
skolai,
Valsts
policijas
Vidzemes reģiona pārvaldes
Cēsu
iecirknim,
Cēsu
pieaugušo izglītības centram,
Reklāmas aģentūrai “Kobalts”,
Cēsu pilsētas Mākslas skolai,
Cēsu Pilsētas vidusskolai,
Cēsu pilsētas Sporta skolai,
Alfrēda Kalniņa Cēsu Bērnu
mūzikas skolai, Cēsu Bērnu
un jauniešu centram “Spārni”,
Latvijas Neredzīgo biedrības

Cēsu teritoriālai organizācijai,
SIA “Mazā Brīnumzeme”,
SIA “Betas nams”, Koprades
mājai “Skola6”, Cēsu novada
Jauniešu
domei,
Amigo
“Apskauj
Latviju”,
Cēsu
novada pašvaldībai un Cēsu
novada pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”.

Cēsnieki diskutē par Vienības laukuma pārbūvi
Cēsu novada pašvaldība
drīzumā gatavojas izsludināt
metu konkursu “Vienības
laukuma, Cēsīs, pārbūves
ieceres izstrāde”, kura gaitā
arhitekti sniegs savu redzējumu
un attīstības priekšlikumus
Vienības laukuma pārbūvei.
Tāpēc maijā cēsnieki tika
aicināti diskutēt par Vienības
laukuma attīstību – kādu to

vēlētos redzēt paši iedzīvotāji.
Reģionālās
plānošanas
eksperta Mg. hist. Krišjāņa
Veitnera
vadībā
tika
noformulētas
Vienības
laukuma pamatvērtības, kuras
būtu jāņem vērā arhitektiem,
piedaloties konkursā. Tāpat
tika meklētas atbildes uz
jautājumiem – ko cēsnieki vēlas
saglabāt Vienības laukumā, kas

tajā trūkst un ko vēl vajadzētu
uzlabot.
Kas cēsniekiem ir Vienības
laukums?
Vienības laukums ir Cēsu
pilsētas simboliskais centrs.
Vienības
laukumu
veido
priekšlaukums ar Uzvaras
pieminekli un zaļā zona. Abas
šīs zonas ir nepietiekami
saistītas, tādēļ cēsnieki tās

neuztver kā vienotu kopumu.
Vienības laukums ir plašs,
tomēr laukuma telpa ir
neracionāli organizēta.
Vienības laukums ir ceļu
krustpunkts,
to
ikdienā
intensīvi šķērso autotransports,
šeit atrodas pilsētas sabiedriskā
transporta
gala
pietura,
laukumu ikdienā šķērso daudzi
gājēji, dodoties uz vecpilsētu,

staciju, veikaliem, iestādēm
u.c.
Vienības
laukums
ir
ceremoniju laukums, kur norit
parādes, svinīgi pasākumi pie
Uzvaras pieminekļa, koncerti,
sporta pasākumi u.c. Šādos
gadījumos laukumā transporta
kustība tiek slēgta.
Turpinājums 2. lpp.

2

Cēsu Vēstis, 2016. gada 1. jūnijs

PAŠVALDĪBĀ
Sirsnīgu tradīciju mēnesis
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Valsts svētkos, 4. maijā,
atsaucoties Kultūras ministrijas aicinājumam, iedibinājām
jaunu tradīciju un koncertzālē
“Cēsis”
svinējām
Baltā
galdauta svētkus. Uz tiem
aicinājām spējīgākos novada
skolēnus ar vecākiem un
vecvecākiem. Arī koncertu
sniedza mūsu novada jaunie
talanti un paldies viņiem, jo
svētki izdevās.
Maija vidū svinējām jau
tradicionālu
notikumu
–
Ģimenes dienu. Šogad Sociālā
dienesta
speciālisti
bija
sagatavojuši ģimenēm nedēļu
ilgu aktivitāšu programmu,
kas krāšņi noslēdzās ar
koncertu, ratiņu parādi un Cēsu
krustbērna sveikšanu Maija
parkā. Savukārt 28. maijā
skanīgi norisinājās Bērnu
diena, tā ka maijs mums ir
pagājis bērnu un ģimenes zīmē.

Maijā sākām īstenot svarīgus
infrastruktūras
projektus.
Rotācijas apļa izbūve Raiņa un
Piebalgas ielu krustojumā rada
neērtības, taču, būvdarbiem
noslēdzoties, satiksme šajā
krustojumā būs raitāka un
drošāka. Izsludināts iepirkums
stadiona rekonstrukcijai, un
drīz būs zināmi darbu veicēji.
Turpinās
vecpilsētas
ielu
atjaunošanas
programma,
šovasar veiksim Lielās Kalēju
ielas pārbūvi.
Noteikti jāpiemin arī svarīgi
kultūrvēsturiski
notikumi
maijā. Saistošā Muzeju nakts
programma
atvilināja
uz
Cēsu pili pārsteidzoši lielu
interesentu skaitu. Divu gadu
darbības jubileju, protams,
ar lielisku koncertu, svinēja
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”.
Īsā laikā tā kļuvusi par stabilu
vērtību Cēsu un Latvijas
kultūras
dzīvē.
Noteikti
jāpiemin arī iespaidīgais deju
lieluzvedums
“Gredzenus
mijot” Pils parkā. Tajā vairāk

nekā 1000 dejotāju atainoja
latviešu kāzu tradīcijas. Prieks,
ka arī mūsu “Raitais solis”
nu ir valsts labāko A klases
kolektīvu pulkā.
Jūnijs nāk ar labām ziņām
tiem, kam bieži jābrauc uz
Rīgu. Esam vienojušies ar AS
“Pasažieru vilciens” vadību par
ekspreša reisu, kas no rītiem
dosies uz Rīgu, bet vakarā –
uz Cēsīm. Galvaspilsētā varēs
nokļūt nepilnā pusotrā stundā,
neraizējoties par sastrēgumiem.
No rītiem arī atsāks darboties
dzelzceļa kase Cēsu stacijā.
Vēl viens svarīgs jaunums –
jūnija domes sēdē ne vien
apspriedīsim, bet, cerams,
arī
apstiprināsim
rīcības
programmu, kas dos iespēju
pašvaldībai aktīvāk iesaistīties
un stimulēt mājokļu būvniecību
novadā.
Izlaiduma klašu audzēkņiem
jūnijā noslēgsies satraucošais
eksāmenu laiks. Lai labas
sekmes un izdodas piepildīt
turpmāko studiju ieceres!

Cēsnieki diskutē par Vienības
laukuma pārbūvi
Turpinājums no 1. lpp.
Laukuma centrā ik gadus
tiek uzstādīta centrālā pilsētas
Ziemassvētku egle, šeit norit
Barikāžu atceres pasākumi.
Laukuma izmēri ļauj šeit
sapulcēties visiem pilsētas
iedzīvotājiem.
Lielākā daļa priekšlaukuma
atvēlēta
autotransporta
kustībai, kas organizēta ap
laukuma vidū iezīmētu apli. Kā
liecina ikdienas novērojumi,
autotransports izmanto tikai
noteiktas kustības trajektorijas,
kas aizņem tikai daļu no tam
atvēlētās laukuma teritorijas.
Autotransporta kustība norit
zināmā mērā haotiski, tomēr
negadījumi šeit notiek reti,
pateicoties tam, ka satiksmes
dalībnieki respektē viens otru.
Cēsnieki to uzskata par vērtību.

Vienības laukuma zaļo
zonu veido divi savstarpēji
nesaistīti laukumi ar zālienu,
apstādījumiem un gar laukuma
malām augošiem kokiem.
Šajā zonā cēsnieki praktiski
neuzturas, izņemot teritoriju
ap Uzvaras pieminekli, kur
esošie soliņi ir iecienīta atpūtas
vieta jauniešiem, tūristiem un
senioriem. Zaļajā zonā esošos
kokus cēsnieki uzskata par
vērtību. Ziemassvētku laikā
koki tiek izrotāti ar spuldzīšu
virtenēm, kas rada pilsētas
centrā svētku sajūtu.
Galvenie elementi, kas
raksturo laukumu cēsnieku
apziņā un veido tā identitāti, ir
Uzvaras piemineklis, viesnīca,
veikali un aptieka, sabiedriskā
transporta pietura, bankomāti
un iespēja tiem ērti piebraukt,
soliņi pie pieminekļa un tā

apstādījumi.
Joprojām
aicinām
ikvienu interesentu iesniegt
ierosinājumus par Vienības
laukuma attīstību, sūtot vēstuli
pašvaldībai mājaslapā cesis.lv.
Metu konkursa mērķis ir
pievilcīgāka Cēsu pilsētvide,
nodrošinot
kvalitatīvu
publiskās ārtelpas un tās
objektu izveidošanu Vienības
laukumā. Laukumu jāveido kā
unikālu pilsētvides objektu –
augstas estētiskās kvalitātes
pilsētas centrālo laukumu,
kurā prasmīgi iekļauti īpaši
mākslinieciski, arhitektoniski
un ainavas elementi, kas
veidoti ieturēti vienotā stilā,
par pamatu ņemot pilsētas
vēsturisko
plānojumu,
vienlaicīgi nodrošinot estētisku
un labiekārtotu vidi pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem.

Cēsu novada domes sēdē 10. maijā
Cēsu novada domes sēdē
10. maijā izskatīti 11 jautājumi.
Novada
pašvaldības
būvinspektors, apsekojot ēku
Rīgas ielā 41, konstatēja,
ka tās sienas daļa zaudējusi
nestspēju un sagāzusies. Tas
rada apdraudējumu gājējiem
un
transporta
līdzekļiem,
kas pārvietojas pa Vaļņu
ielu. Deputāti uzdeva ēkas
īpašniekam
bīstamajā
teritorijā uzstādīt pagaidu
nožogojumu un iesniegt Cēsu
novada būvvaldē pārbūves vai

nojaukšanas dokumentāciju.
Līdz šī gada 30. jūnijam veikt
būvdarbus saskaņā ar akceptēto
dokumentāciju un novērst
bīstamību.
Pamatojoties uz pašvaldības
ielu, laukumu un autoceļu
apsekošanas
rezultātiem,
to tehniskā stāvokļa un
ekonomiskās nepieciešamības
izvērtējumu, un atbilstību
iepriekš
minētajām
prioritātēm,
izveidots
pašvaldības ielu, laukumu un
autoceļu jaunbūves, pārbūves

un atjaunošanas prioritāšu
saraksts. Domes sedē deputāti
apstiprināja izmaiņas šajā
sarakstā.
Deputāti atbalstīja ieceri
iesniegt
biedrībā
“Cēsu
rajona lauku partnerība” un
Zemkopības ministrijas Lauku
atbalsta dienestā LEADER
projekta pieteikumu “Skatuves
aprīkojuma iegāde Vaives tautas
namam” par kopējo summu
27 500 eiro. Projektam
paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 2500 eiro.

Lai ielas neputētu
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Kā
solīts,
turpinām
grants ielu pārbūves un
labiekārtošanas programmu.
Maijā pabeigta Meža ielas
asfaltēšana. Nākamā grants
iela, kas tiks pie cieta un gluda
seguma, būs Turaidas iela. Ir
veikta grantēto ielu specializētā
apstrāde pret putekļiem. Ir
posmi, kuros šis preparāts labi
veic savas funkcijas, un putekļu
nav. Taču ielās ar intensīvu
transporta kustību vai bēdīgu
grants seguma kvalitāti pilnībā
novērst putēšanu neizdodas.
Ilgstošajā sausumā grants ielas
kļuvušas grubuļainas, taču
kvalitatīvi nogreiderēt ceļus
varēs tikai tad, kad būs uzlijis
lietus.
Lai uzlabotu drošību ielās,
jau uzstādīts ātrumvalnis pie
3. bērnudārza. Vēl paredzēts
tos uzstādīt Vaives pagasta
Rīdzenē pie bērnu sporta

laukuma un Leona Paegles
ielā pie pilsētas ģimnāzijas.
Savukārt Valmieras un Dzintara
ielu krustojumā, kas ir viens no
bīstamajiem punktiem pilsētā,
uzstādītas zīmes, kas aizliedz
veikt kreiso pagriezienu. Tieši
šis manevrs ir biežo avāriju
cēlonis šajā krustojumā.
Gādājam arī par gājēju
un
velobraucēju
ērtībām.
Ietves
rekonstrukcija
paredzēta Vienības laukumā
pie tiesu nama. Autobusu
pieturu paredzēts pārcelt,
tā būs tuvāk Maija parkam.
Šoruden plānojam sākt Rīgas
ielas pārbūvi, izveidojot arī
veloceliņus.
Jūnijā sāksim apjomīgus
remonta darbus 3. bērnudārzā.
Tiks veikta ēkas pamatu
stiprināšana,
un
darbi
turpināsies
līdz
vasaras
nogalei. Vēl viens svarīgs un
bērniem vajadzīgs darbs, kas
jāpaveic šovasar, ir skeitborda
laukuma rekonstrukcija un
labiekārtošana Maija parkā.

Ekspreši iedzīvotāju
ērtībām
AS “Pasažieru vilciens”
nodrošinājusi jaunus eksprešu
reisus maršrutā Cēsis-RīgaCēsis.
Ekspresvilcieni sāks kursēt
no 1. jūnija un nodrošinās
iespēju no rītiem ātri nokļūt
Rīgā un pievakarē atgriezties
mājās cēsniekiem, kuri strādā
vai mācās galvaspilsētā.
Vilciens no Cēsīm aties

plkst. 6.33, atpakaļ no Rīgas
vilciens dosies plkst. 18.08.
Cēsnieki
ceļā
pavadīs
stundu un 25 minūtes.
Vilcieniem kursējot ekspreša
režīmā, posmā līdz Cēsīm tie
pieturēs tikai Līgatnē, Siguldā
un Inčukalnā.
No 1. jūnija darbu atsāks
arī “Pasažieru vilciena” biļešu
kase Cēsu dzelzceļa stacijā.

Sanāksme par
teritorijas attīstību
Cēsu novada pašvaldība
paziņo,
ka,
saskaņā
ar
Ministru kabineta 14.10.2014.
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par
pašvaldību
teritorijas
attīstības
plānošanas
dokumentiem” 86. punktu,
tiek organizēta Cēsu novada
teritorijas plānojuma 2016.2026. gadam pirmās redakcijas
publiskās
apspriešanas
laikā saņemto priekšlikumu
un
atzinumu
izskatīšanas

sanāksme.
Sanāksme notiks no 2016.
gada 2. jūnijā, plkst. 18.00,
Cēsīs, Raunas ielā 4, 2. stāva
zālē.
Sīkāku informāciju iespējams saņemt pie Cēsu novada
būvvaldes Galvenā teritorijas
plānotāja Mārtiņa Ulāna, tālr.
26406119, 64161821, e-pasts:
martins.ulans@cesis.lv.

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.
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AKTUĀLI
Aicinām piedalīties
“Cēsis 810” lukturu gājienā
Laipni
aicinām
visus
cēsniekus,
Cēsu
viesus,
uzņēmumu un sabiedrisko
organizāciju
kolektīvus,
amatiermākslas
pārstāvjus,
ģimenes un ikvienu, kuram
Cēsis ir tuvas, piedalīties
svētku gājienā lukturu gaismās
par godu mūsu pilsētas 810
gadu jubilejai 23. jūlija svētku
vakarā!
Gājienā aicinām piedalīties
ar iedegtu pilsētas simbolu –
lukturīti,
īpašai
gājiena
atmosfēriskai noskaņai lūdzam
paņemt līdz zvaniņus vai vēja
zvanus.
Svētku
gājiena
norise
sāksies
plkst.
22.00
ar
pulcēšanos gājienam Rīgas
ielā, sākot no Rožu laukuma
uz Līvu laukuma pusi. Gājiens
sāksies plkst. 22.30 maršrutā
Rožu laukums – Rīgas iela –
Kases iela – Lenču iela līdz
Palasta ielai – Pils parks.
Gājiena noslēgumā Cēsu
pils parkā – Cēsu novada

Izsludināts konkurss par
Lielās Kalēju ielas pārbūvi.
Kā informē Cēsu novada
pašvaldības
Komunālās
nodaļas
vadītājs
Juris
Belasovs, pārbūves darbi ilgs
visu vasaru.

domes priekšsēdētāja Jāņa
Rozenberga svētku apsveikums
un svinīgais jubilejas salūts,
kas tiek veidots kā unikāla
gaismas izrāde komponista
Riharda Zaļupes Cēsīm veltītās
oriģinālmūzikas pavadībā.
Aicinām uzņēmumu un
organizāciju kolektīvus laicīgi
sagatavoties gājienam, veidojot
kopīgu vizuālo noformējumu,
kā arī sagatavojot plakātu vai
plāksnīti ar savas organizācijas

nosaukumu.
Efektīvai gājiena orgnizācijai
kolektīvus
aicinām
pieteikties iepriekš – līdz
11. jūlijam, rakstot uz e-pastu
mara.baumane@cesis.lv, norādot gājiena dalībnieku skaitu
un pārstāvēto organizāciju.
Papildus
informācija
pa
tālr.26129276 un mājas lapā
www.cesis.lv. Svinēsim svētkus kopā!

Iespēja saņemt finansējumu
pagalmu labiekārtošanai
Cēsu novada pašvaldība
aicina
iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus projektus mikrorajonu
pagalmu labiekārtošanai, kas
ļaus sakārtot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apkārtni un
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo
dzīves vidi, transporta kustību,
bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
un
vides pieejamību, izmantojot
pašvaldības līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumus var
iesniegt:
• pašvaldības Apmeklētāju
apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsīs) .
• nosūtot pa pastu uz Cēsu
novada pašvaldības adresi
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101.
•
elektroniskā
veidā,
parakstītu
ar
drošu
elektronisko parakstu atbilstoši
Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot
uz šādu elektroniskā pasta
adresi iac@cesis.lv. Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem
dokumentiem jābūt DOC,
DOCX, XLS, PDF vai JPG
formātā.
Saistošie noteikumi paredz
līdzfinansējumu piešķirt šādām
aktivitātēm:
1. brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma
jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
piesaistītajā
zemes

Vasarā atjaunos
Lielo Kalēju ielu

gabalā – 60% apjomā no
brauktuves,
ietves
vai
stāvlaukuma
jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksām, bet ne vairāk kā
EUR 8500;
2. iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei vai
atjaunošanai – 70% apjomā
no iekškvartālu apgaismojuma
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā EUR 4000;
3. citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu
un atkritumu urnu, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu,
veļas žāvētavu, velosipēdu
novietņu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai) – 50% apjomā
no daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai piesaistītā zemesgabala
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā EUR 3000;
4. brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam (remonts,
kuru
veic
atsevišķiem
brauktuvju,
ietvju
vai
stāvlaukumu posmiem nolūkā
likvidēt esošos defektus) – 70%
apjomā no brauktuves, ietves
vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remonta izmaksām, bet
ne vairāk kā EUR 3000;
5. būvprojekta vai tam
pielīdzināma
dokumenta
izstrādei un autoruzraudzībai –

50% apjomā no būvprojekta vai
tam pielīdzināma dokumenta
izstrādes un autoruzraudzības
izmaksām;
6. būvuzraudzības veikšanai – 50% apjomā no būvuzraudzības veikšanas izmaksām.
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir
vienāda vai lielāka par 450 m2;
2. daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 35%
no kopējās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas platības;
3. daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā vienai personai pieder ne
vairāk kā 25% no tajā esošajiem
dzīvokļu īpašumiem.
Programmas
īstenošanai
2016. gada pašvaldības budžetā
paredzēti 20 000 EUR. Projekti
tiks pieņemti līdz šī gada 30.
novembrim.
Ar
saistošajiem
noteikumiem,
iesniegumu
veidlapām, informāciju par
līdzfinansējuma palielināšanas
iespējām var iepazīties Cēsu
novada mājas lapā cesis.lv
sadaļā Publiskie dokumenti Saistošie noteikumi
Jautājumus sūtiet uz e-pastu
inta.adamsone@cesis.lv
vai
zvaniet pa tālruni 64161818.
Konsultācijas var saņemt arī
klātienē, Bērzaines ielā 5, 309.
kabinetā.

Pēc Cēsu novada Būvvaldes
arhitekta Jāņa Zlaugotņa teiktā,
būvprojekts izstrādāts saskaņā
ar Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības
inspekcijas
apstiprināto vecpilsētas ielu
ieseguma koncepciju. Ielas
vizuālais
izskats
plānots
identisks Lielajai Līvu ielai –
braucamās daļas segums būs
nošķelta laukakmens bruģis,
bet ietvi klās ar sarkanu
klinkera ķieģeļa bruģi un
granīta bortakmeņiem. Ielas
šķērsprofils projektēts pēc
vienotās telpas principa, kad
ietve un braucamā daļa ir
gandrīz vienā līmenī.

Kā stāsta Komunālās nodaļas
vadītājs, tā kā šķeltā bruģa
ieklāšana ir uzmanību prasošs
roku darbs, darbi aizņemšot
aptuveni
četrus
mēnešus.
Iela tiks pārbūvēta visā tās
garumā – no Lielās Katrīnas
ielas līdz Līvu laukumam.
Darbu summa būs zināma pēc
konkursa beigām, izvērtējot
iesniegtos piedāvājumus.
Kapitāli
inženierkomunikāciju pārbūves darbi ielā nav
plānoti – nelielos apjomos tiks
izbūvēti sakaru kanalizācijas
un drenāžas tīkli.
Vienlaikus
aicinām
ielai
pieguļošo
zemes
gabalu īpašniekus izvērtēt
nepieciešamību
nomainīt
vai izbūvēt no jauna ēku
inženiertīklu pievadus, jo pēc
ielas pārbūves piecus gadus
būs spēkā rakšanas aizliegums.

Sākta rotācijas apļa
izbūve
Vasaras
sākumā
divus
mēnešus būs slēgta satiksme
Raiņa un Piebalgas ielu
krustojumā, izbūvējot tajā
rotācijas apli.
Gājējiem
krustojuma
šķērsošana būs iespējama gar
tirdzniecības centru “Globuss”.
Transportlīdzekļu vadītājiem
būvniecības laikā kreisais
pagrieziens
no
Piebalgas
ielas uz Raiņa ielu (centra
virzienā) būs atļauts bez laika
ierobežojumiem.
Apļa izbūves darbiem jābūt
pabeigtiem līdz Cēsu 810 gadu
jubilejas svinībām, kas sāksies
šī gada 22. jūlijā.

Apļa izbūvei izstrādāts
būvprojekts, un tā notiks
saistībā ar Stacijas laukuma
rekonstrukciju un autobusu
satiksmes
plūsmas
uzlabojumiem. Tiks veikta arī
pagaidu autobusu platformu
izbūve Raiņa ielā.
Kā
ziņots,
PiebalgasRaiņa rotācijas aplis būtiski
vienkāršos satiksmi, uzlabos
drošību un paātrinās šī
krustojuma
šķērsošanu,
kas nereti bijis sarežģīti
nepieredzējušākiem satiks-mes
dalībniekiem. Būvdarbu gaitā
paredzēts demontēt luksoforus.

Atklāts ķirurģijas centrs
Cēsu klīnikā
atklāts
Vidzemes
mazinvazīvās
ķirurģijas
dienas
centrs.
Tas izveidots, lai attīstītu
mazinvazīvo
ķirurģiju
specializētā centrā ar atbilstošo
aprīkojumu un atbilstošiem
speciālistiem,
nodrošinot
pacientiem
visaugstāko
aprūpes
līmeni
drošā,
efektīvā un respektablā vidē
ar minimālu iejaukšanos un
labāko ilgtermiņa rezultātu.
Mazinvazīvā
ķirurģija
ieguvusi
nozīmīgu
vietu
un popularitāti modernajā

ķirurģijā, pateicoties īsākam
hospitalizācijas laikam un
ātrākai pacienta atlabšanai,
ko veicina nelieli griezieni,
mazāks
asins
zudums
operācijas laikā, mazāks audu
bojājums, mazāks infekciju
risks un augstāka precizitāte.
Mazinvazīvās
ķirurģijas
centra galvenie darbības virzieni
ir ginekoloģiskā endoskopija,
ortopēdiskā
endoskopija,
ķirurģiskā endoskopija un
otorinolaringoloģija.
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Dalās puķu priekā

Skaisto
dārzu
konkurss

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Vaives pagasta “Jaunkalnu”
saimnieki Juris un Aija
Pušpuri savā sētā izveidojuši
krāšņu ziedu dārzu, kurā
dominē ziemcietes. Darbīgie
puķkopji labprāt dalās savā
ziedu bagātībā un dāvā stādus
pagasta skolām, ciemiņiem,
katram, kas rod ceļu uz
“Jaunkalniem”. “Puķes audzējam savam priekam, un gribas,
lai arī citiem tiek kāda daļa no
mūsu prieka,” teic Aija.
Aija un Juris uz Vaivi no
Valmieras
pārcēlās
pirms
astoņiem gadiem. “Gribējās uz
laukiem, tuvāk dabai. Braucām,
meklējām, bet, kā ieraudzījām
šo vietu, uzreiz sapratām, ir
īstā,” stāsta Juris. Bijis krietni
jāpastrādā, lai “Jaunkalnu” sēta
kļūtu tik koša, kā tagad. Bet,
kā smej abi saimnieki, katru
rudeni norunājot, ka stādījumu
platības jāsamazina, taču, kā
pienāk pavasaris, tā Aijai atkal
jaunas idejas, un puķu dobes

Cēsu novada pašvaldība jau
tradicionāli izziņo konkursu
“Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju”.

Attēlā: Aija un Juris Pušpuri, kā arī sunīte Vega “Jaunkalnu” puķu dārzā.
jāpaplašina un vēl jāpapildina
ar mazās tēlniecības formām –
laukakmeņu gabioniem.
Vēl
viena
aizraušanās
abiem ir ārstniecisko zāļu tēju
audzēšana. “Jaunkalnos” var

ne tikai priecēt acis, bet arī
baudīt gardu un stiprinošu
tēju. “Sākumā bažījos, ka,
pārceļoties
uz
laukiem,
jutīsimies dikti vientuļi divi
vien savā namiņā. Bet tagad

mums ir tik daudz ciemiņu un
tik daudz darāmā, ka garlaicīgi
nav ne brīdi,” atzīst Juris.

Vaives svētki “Kaķukrogā”!
Šogad
Vaives
svētki
norisināsies 18. jūnijā, un par
pasākumu tēmu izvēlēta vietējā
Muižnieka un “Kaķukroga”
Runča sāncensība! Pasākuma
gaitu caurvīs divu atraktīvu tēlu
darbošanās svētku teritorijā.
Runcis ir īstenais Kaķukroga
saimnieks un pret visiem
citiem (izņemot muižnieku) ir
pieklājīgs un viesmīlīgs. Abi
šie sāncenši ir sīvi pretinieki

it visā – sākot ar muižnieces
uzmanības izpelnīšanos un
beidzot pat ar ūsu garo un cēlo
izskatu!
Tagad abi ir nolēmuši
noskaidrot, kam tad īsti
pārvaldībā būs Kaķukrogs, jo
muižnieks nolēmis to pārdēvēt
sava diženā vectēva vārdā – par
Bendorfa krogu!
Kopumā
svētku
gaitā
paredzētas vairākas sacensības
un aktivitātes dažādām vecuma

un interešu grupām.
Vaives svētki būs pasākums
visai ģimenei – katrs atradīs
sev interesantu nodarbi vai
izklaidi!
Bērniem
būs
iespēja
izpriecāties
piepūšamās
atrakcijas
aktivitātēs
vai
izveidot mazu nieku savam
priekam radošajās darbnīcās.
Savukārt pārējie varēs smelties
zināšanas pie zāļu sievām, kā
arī nopirkt kādu mājražotāju

gardumu tirdziņā.
Bet paši uzcītīgākie svētku
apmeklētāji
varēs
doties
auto-orientēšanās
sacensību
līkločos.
Vakarā visiem būs iespēja
kājas izvingrināt kārtīgā svētku
ballē kopā ar grupu "Kantoris
04"!
Ieieja
visās
pasākuma
aktivitātēs bez maksas!

Konkursa mērķis ir apzināt
Cēsu novada skaistākos dārzus
un
sakoptākos
īpašumus,
radīt interesi Cēsu novada
iedzīvotājos un motivēt tos
piedalīties novada sakopšanā,
skaistākas
pilsētvides
veidošanā, popularizēt labāko
pieredzi.
Konkursa
dalībnieki
var būt Cēsu pilsētā un
Vaives pagastā atrodošies
īpašumi – privātmājas, lauku
sētas, uzņēmumi, iestādes,
pašvaldības teritorijas. Jau
tradicionāli
tiks
izvēlēts
arī skaistākā “gaisa dārza”
īpašnieks. Godalgu saņems
“vērīgais
skatītājs”,
kurš
būs ieteicis citu īpašumu,
kas
konkursa
noslēgumā
saņems godalgu. Pieteikumus
konkursam var iesniegt fiziskas
un juridiskas personas, norādot
objekta adresi, īpašnieku,
kontakttālruni, kā arī pieteicēja
vārdu,
uzvārdu/nosaukumu,
kontakttālruni.
Konkursa
termiņš
ir
20.
jūnijs,
pieteikumu
apkopošanas un izvērtēšanas
termiņš – 10. jūlijs. Pieteikumus
var iesniegt mutiski, rakstiski
vai elektroniski – Cēsu novada
pašvaldības
iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5, Komunālajā nodaļā
Raunas ielā 4 vai Vaives pagasta
administrācijā „Kaķukrogā”.
Iepazīties
ar
konkursa
nolikumu iespējams cesis.lv.

Vasaras skolas un pirmie redīsi Ruckas muižā
Ieva Goba un Kaspars Goba
Ruckas mākslas rezidenču
centrs
Ruckas mākslas rezidenču
centra komanda strādā visu
gadu, taču lielākā rosība ir tieši
vasarā, kad pie mums noris
dažādas vasaras skolas. Tās
notiek sadarbībā ar Latvijas
Laikmetīgās mākslas centru,
Latvijas Kultūras akadēmiju,
Jaunā Teātra institūtu, Rīgas
Stradiņa universitāti, Latvijas
Mākslas akadēmiju, Rīgas
Tehnisko universitāti, biedrību
“Forum of Latvian Design”
un
Starptautisko
vasaras
fotogrāfijas skolu (ISSP).
Rezidenču
centram
sākot
darbību 2014. gadā, notika
pieci
vasaras
pasākumi,
pērn – jau deviņi. Bet šogad

plānotas vairāk nekā desmit
lielākas un mazākas vasaras
skolas, vasaras prakses un
meistarklases.
Novērtējot
pienesumu,
ko pilsētas ekonomikai dod
vasaras pasākumu norise,
Cēsu novada pašvaldība šogad
organizēja konkursu vasaras
skolu organizēšanas atbalstam.
Tajā finansējumu saņēma arī
nu jau par tradīciju kļuvusī
Latvijas Laikmetīgās mākslas
centra vasaras skola un
Starptautiskā arhitektu vasaras
skola, kā arī interneta žurnāla
“Satori.lv”
autoru
radošā
vasaras nometne.
Šogad esam sākuši arī
individuālo rezidenču programmas
īstenošanu.
Ar
Vidzemes kultūras programmas
atbalstu 2016. gada augustā un

septembrī pie mums uzturēsies
četri latviešu mākslinieki.
Viņi sadarbībā ar Cēsu
novada iedzīvotājiem veidos
darbus, kas stāstīs par vietējo
iedzīvotāju atbildēm mūsdienu
pasaules
izaicinājumiem.
Savukārt, pateicoties Ziemeļvalstu un Baltijas mobilitātes
programmas “Kultūra” atbalstam, 2016. gada rudenī
un 2017. gada pavasarī Ruckā
savus mākslas darbus veidos
seši Ziemeļvalstu mākslinieki.
Lai radoši ļaudis varētu
rezidēt iedvesmojošā vidē,
gādājam lai muiža un tās
apkārtne
kļūtu
aizvien
pievilcīgāka. Pirmajos darbības
gados visu enerģiju ieguldījām
ēkas remontā un iekārtošanā,
tagad varam vairāk pievērsties
muižas apkārtnei. Lielās talkas

laikā
sakopām
aizaugušu
teritoriju blakus muižai, un
nu jaunizveidotajā dārzā dīgst
redīsi, salāti, un ražu vasarā
varēs baudīt Ruckā notiekošo
pasākumu apmeklētāji. Jau
gadu kā lolojam ideju –
izveidot ganības Ruckas parka
zemākajā daļā starp veco
aleju un Piebalgas ielu, lai
līdzīgi kā Anglijā vai Īrijā tur
vasarā ganītu aitas, veidotu
skaistu zālāju un piesaistītu
parka apmeklētājus. Tagad
meklējam finansējumu ieceres
īstenošanai.
Lai cēsnieki zinātu par
Ruckas mākslas rezidenču
centrā
notiekošajiem
pasākumiem,
izrādēm
un
atvērtajām lekcijām, jūnija
sākumā
Rožu
laukumā
uzstādīsim Ruckas ziņnesi.

Ruckas ziņnesis un Ruckas
skatpunkts,
kas
atrodas
Vaives un Lapsu ielas stūrī un
autobraucējiem kalpo kā norāde
uz Ruckas muižu, 2015. gadā
tapa ar Cēsu pašvaldības
konkursa
“Sabiedrība
ar
dvēseli” atbalstu un ir daļa no
Latvijas Mākslas akadēmijas
absolventes, cēsnieces Daces
Zelčas, bakalaura darba.
Liela daļa vasaras pasākumu
laikā notiekošo lekciju ir
atvērtas plašākai sabiedrībai,
un mēs priecāsimies tajās redzēt
arvien vairāk cēsnieku. Ruckas
mākslas
rezidenču
centra
jaunumiem var sekot gan mūsu
mājas lapā www.rucka.lv, gan
“Facebook” profilā, gan Cēsu
novada pašvaldības mājaslapā.
Gaidīsim ciemos!
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VĒSTURE, KULTŪRA
Vērtīgs un intriģējošs ceļvedis

Attēlā: Grāmatas “Cēsu Jaunā pils” autors Dainis Bruģis (attēlā no kreisās) atvēršanas
svinību saviesīgo daļu pavadīja dalot autogrāfus.
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Šajā
pavasarī
esam
sagaidījuši gan pēc formas, gan
satura ļoti kvalitatīvu darbu –
grāmatu “Cēsu Jaunā pils”.
Tā sākotnēji bija plānota kā
izglītojošs ceļvedis, bet darba
gaitā
pāraugusi
apjomīgā
monogrāfijā. Grāmatas autors,
mākslas zinātnieks Dainis
Bruģis, aprakstījis ne tikai
Jaunās pils interjerus, bet

izsekojis arī pils būvvēsturei un
tās īpašniekiem, sākot no ēkas
pirmsākumiem
viduslaikos
līdz pat vērienīgajai pils
atjaunošanai, kas noslēdzās
gluži nesen, 2012. gadā.
Grāmatas
atvēršanas
svētkos, kas pulcēja daudz
interesentu, D. Bruģis pateicās
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja
speciālistiem
par
palīdzību darba tapšanā. Īpašs
paldies muzeja galvenajai
krājuma glabātājai un grāmatas

tapšanas iniciatorei Dacei
Tabūnei. “Sākotnēji Dace man
piedāvāja uzrakstīt nelielu
ceļvedi pa pili. Tomēr, sākot
šo darbu, sapratu, ka man
labāk padodas lielās formas,”
pastāstīja D. Bruģis un piebilda,
ka ir “pateicīgs pasūtītājam,
Cēsu novada pašvaldībai, par
lielo pacietību, jo grāmata tapa
piecus gadus. Pateicoties tam,
ka nebija jāsasteidz, izdevās
izpētīt, atrast un iekļaut darbā
iepriekš nezināmus faktus,

Gads atjaunotajā bibliotēkā
Natālija Krama
Cēsu Centrālā bibliotēka
Ir pagājis gads un daži
mēneši, kopš Cēsu Centrālā
bibliotēka atsāka darbu savā
nu jau renovētajā ēkā Raunas
ielā 1. Bibliotēka ieguvusi
jaunu seju – tā ir plaša,
gaiša, ērta apmeklētājiem.
Tā ir mūsdienīga kultūras un
izglītības iestāde, kas piesaista
lielus un mazus cēsniekus un
pilsētas viesus. To pierāda
arī statistika. Pavisam pērn
par bibliotēkas lietotājiem
reģistrējušies 5287 cilvēki,
kas ir par 899 vairāk nekā
2014. gadā. Bibliotēku ikdienā
apmeklē vidēji 240 cilvēki.
Īpaši daudz uz bibliotēku
nāk
gan
skolas,
gan
pirmsskolas vecuma bērni, jo
bibliotēkā viņiem ir, ko darīt!
Jaunās telpas un ideālie darba
apstākļi motivē arī bibliotēkas
speciālistus strādāt vēl radošāk,
meklēt jaunas darba formas,
lai cēsnieki šeit saņemtu
kvalitatīvu pakalpojumu –
gan
labas
grāmatas
un
periodiskos izdevumus, gan
kvalitatīvu
informāciju,
gan datorpakalpojumus un
apmācības, gan konsultācijas,
gan lielākus un mazākus
pasākumus.
Gada laikā pie ikdienas

pamatpakalpojumiem
klāt
esam ieviesuši arī vairākus
piedāvājumus, kas agrāk nav
bijuši. Tās ir regulāras mākslas
darbu izstādes 1. stāvā, kuras
bibliotēkā apmeklētāju priekam
sagādā un izliek biedrības “Art
Cēsis” vadītāja Inese Ciekure,
tie ir bērnu rīti pirmsskolas
vecuma bērniem sestdienā un
radošās darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem.
Nesen izveidots lasītāju
klubiņš, dalībnieku uzņemšana
turpinās.
Turpinās
arī
ekskursijas bibliotēkā – pērn
bibliotēkas darbinieki uzņēma
242 ekskursantu grupas ar
vairāk nekā 4500 dalībniekiem,
ne bez lepnuma izrādot jauno
bibliotēku. Lielu atsaucību
guva bibliotēkā rīkotā akcija
“Aklais randiņš ar grāmatu”
un fotokonkurss “Aiz grāmatas
vāka”. Esam ieviesuši arī
jaunu pakalpojumu – grāmatu
un žurnālu piegāde mājās
cilvēkiem, kuri paši veselības
problēmu dēļ nevar atnākt uz
bibliotēku. Šim pakalpojumam
iespējams pieteikties, zvanot
pa
tālruņiem
64123644,
64122879
vai
e-pastā
info@biblioteka.cesis.lv.
Latvijas Kultūras ministrijas
Bibliotēku padomes izveidotā
Bibliotēku
akreditācijas
komisija 12. martā, trešo
reizi bibliotēkas pastāvēšanas

vēsturē, veica Cēsu Centrālās
bibliotēkas darba pārbaudi.
Pārbaudes mērķis – noskaidrot,
vai bibliotēka atbilst Reģiona
Galvenās
bibliotēkas
statusam.
Bibliotēka
kā
Reģiona Galvenā bibliotēka
patlaban ir metodiskais centrs
63 publiskajām un skolu
bibliotēkām astoņos novados.
Komisijas
locekļi
vērtēja
bibliotēkas
darbu
no dažādiem aspektiem –
krājuma
komplektēšanu,
uzturēšanu un izkārtojumu,
darbi
bibliotekārajā
informācijas sistēmā “Alise”,
lietotāju
apkalpošanas
kvalitātes
nodrošinājumu,
pakalpojumu
piedāvājumu,
novadpētniecības
darbu,
sadarbību ar citām novadu
pašvaldībām un bibliotēkām,
publicitāti, infrastruktūru un
bibliotēkas pieejamību. Šāda
veida akreditācijas notiek visās
Latvijas publiskajās bibliotēkās
reizi piecos gados.
Vērtējot bibliotēkas darbinieku un novada pašvaldības
paveikto bibliotēkas attīstībā,
bibliotēkas
speciālisti
un
novada domes priekšsēdētājs
dzirdēja galvenokārt pozitīvas
atsauksmes un vērtējumus.

dokumentālas liecības.”
Grāmatas ievadā autors
atklāj, ka Cēsu Jaunā pils
līdz šim aizvien ir palikusi
iespaidīgās Viduslaiku pils ēnā
un mazāk saistījusi vēsturnieku
uzmanību. Tās būvvēsture
ir maz pētīta, un tikai tagad
izdevies noskaidrot, ka pils
lielākās pārbūves, kas veikta
19. gadsimta 30. gados,
projekta autors ir būvmeistars
Fridrihs
Gotlībs
Glēzers.
Jaunā pils kā Cēsu pilsmuižas
īpašnieku dzīvesvieta pastāvēja
vairāk nekā 150 gadus. Savu
uzplaukumu tā piedzīvoja grāfu
fon Zīversu saimniekošanas
laikā.
Tāpēc
monogrāfija
sniedz arī plašu ieskatu fon
Zīversu dzimtas vēsturē.
Grāmata
ir
bagātīgi
ilustrēta – tās 410 lapaspusēs
skatāmi 475 attēli. Grāmatas
māksliniece
ir
Inese
Hofmane.
Tā
iespiesta
Jelgavas tipogrāfijā. Grāmatas
izdošanu finansiāli atbalstījis
Kultūrkapitāla fonds un Cēsu
novada pašvaldība. Grāmatu
iespējams
iegādāties
Pils
apmeklētāju centrā.

Cēsu kauju
atcere
Uzvaru
Cēsu
kaujās,
kas 1919. gadā palīdzēja
nostiprināt brīvu Latviju, šogad
Cēsīs 22. jūnijā tradicionāli
godinās ar ziedu nolikšanu
pie pieminekļiem karavīriem,
kā arī otro reizi notiks kauju
rekonstrukcija
Pirtsupītes
gravā.
Varoņu piemiņas dienā,
22. jūnijā, plkst. 11.30 notiks
ziedu nolikšana Lejas kapos
pie Brāļu kapu pieminekļa,
plkst. 11.45 ziedus noliks
pie Cēsu pulka skolnieku
rotas pieminekļa, savukārt
plkst. 12 ziedu nolikšana,
kurā aicināti arī piedalīties
visi cēsnieki, notiks Vienības
laukuma Uzvaras pieminekļa
pakājē. Vienības laukumā būs
arī vērojama goda sardze un
Jaunsardzes karogu grupas.
Cēsu kauju rekonstrukcija
sāksies plkst. 12.15. To organizē
kopiena “Latvija – esam mēs
paši”. Pēc kaujas imitācijas
skatītājiem būs iespēja apskatīt
Nacionālo
bruņoto
spēku
tehnikas
vienības,
Valsts
policijas, Pašvaldības policijas
un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta tehniku.

Pieminēsim represiju
upurus
Cēsnieki 14. jūnijā plkst.
11.00
aicināti
pulcēties
piemiņas vietā dzelzceļa malā,
lai godinātu
1941. gada

14. jūnija deportāciju upuris.
Būs svētbrīdis, atmiņu stāsti
un priekšnesums.

Bruņniecība
Vidzemē
Aivars Akmentiņš
Maija nogalē norisinājās
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja
speciālistu
rīkotā
starptautiska zinātniska konference “Vidzemes bruņniecība
un
Latvija”.
Konference
bija
loģisks
turpinājums
pirms gada muzejā atklātajai
izstādei,
kas
atspoguļo
Vidzemes bruņniecības vēsturi.
Gan Latvijas vēsturnieki, gan
viesi no Vācijas neskopojās
ar uzslavām Cēsu muzeja
kolēģiem gan par lielisko
izstādi, gan par konferenci.
Referātu tēmas aptvēra lielu
laika posmu no bruņniecības
izveidošanās līdz laikam,
kad muižnieki zaudēja savas
īpašumtiesības un devās prom

vai bija spiesti pamest Latviju.
Konferencē vēsturnieki vērtēja
bruņniecības
ieguldījumu
izglītībā un zinātnē, arhitektūrā,
mākslā, analizēja pārvaldes un
juridiskos aspektus.
Tajā bija ne tikai saistoši
vēsturnieku
un
mākslas
zinātnieku priekšlasījumi, bet
arī ļoti personiski vēstījumi.
Pēdējā
Ungurmuižas
muižkunga
Baltazara
fon
Kampenhauzena
mazdēls
Aksels fon Kampenhauzens
sniedza dzirkstoša humora
caurstrāvotu ieskatu dzimtas
vēsturē, īpaši uzsverot savu
priekšteču rūpes par latviešu
bērnu izglītību.
Konference ilga divas dienas
un noslēdzās ar izbraukuma
ekskursiju pa Ziemeļvidzemes
muižām.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
21.04.2016. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par
sociālās
palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā
redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi
nosaka sociālās palīdzības
pabalstu
veidus,
pabalstu
apmēru
un
piešķiršanas
kārtību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
pamata
dzīvesvietu
deklarējušām personām:
1.1. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām);
1.2. personām, kuras nonākušas ārkārtas situācijā;
1.3. nestrādājošiem pensionāriem,
kuru
ikmēneša
ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālās mēneša
darba algas apmēru.”.
2. Izteikt 2.3. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“2.3. klients – persona, kura
pieprasījusi šajos saistošajos
noteikumos paredzēto sociālās
palīdzības pabalstu”.
3. Papildināt 3. punktu

ar 3.2.5. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.2.5. pabalsts pirts apmeklējumam.”.
4. Izteikt 28. punkta
ievaddaļu šādā redakcijā:
“28. Pabalstus medicīnisko
izdevumu daļējai apmaksai
piešķir
trūcīgām
un
maznodrošinātām
ģimenēm
(personām) un pabalstu veidi
medicīnisko izdevumu daļējai
apmaksai ir:”.
5. Papildināt noteikumus ar
VIII1 nodaļu šādā redakcijā:
“VIII1.
Pabalsts
pirts
apmeklējumam
31.1 Tiesības saņemt pabalstu pirts apmeklējumam ir:
31.11. trūcīgām ģimenēm
(personām);
31.12. maznodrošinātām ģimenēm (personām);
31.13. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālās mēneša
darba algas apmēru.
31.2 Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes
cenas atlaide:
31.21. trūcīgām ģimenēm
(personām) – 2,75 euro vienam

klientam;
31.22.
maznodrošinātām
ģimenēm (personām) – 2,50
euro vienam klientam;
31.23. trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem –
4,00 euro vienam klientam;
31.24. nestrādājošiem pensionāriem, kuru ikmēneša
ienākumi nepārsniedz valstī
noteikto minimālās mēneša
darba algas apmēru – 2,25 euro
vienam klientam.
31.3 Lai apliecinātu tiesības saņemt pirts biļetes
cenas atlaidi, klients pirts
pakalpojuma sniedzējam, ar
kuru Dienestam ir noslēgt
līgums par pirts pakalpojuma
sniegšanu, uzrāda Dienesta
izsniegtu
dokumentu
par
klienta atbilstību pirts pabalsta
saņemšanai.
31.4 Pabalsts pirts apmeklējumam ir netiešs un tas tiek
pārskaitīts
pakalpojuma
sniedzējam, ar kuru Dienestam
ir noslēgts līgums par pirts
pakalpojuma sniegšanu.”.

10.05.2016. Saistošie noteikumi Nr. 14 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas
atbrīvošanaspabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk
–
noteikumi)
nosaka personas, kam Cēsu
novadā ir tiesības saņemt
vienreizēju
dzīvojamās
telpas atbrīvošanas pabalstu
(turpmāk
–
atbrīvošanas
pabalsts),
atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas kārtību
un apmēru.
2. Atbrīvošanas pabalstu
ir tiesības saņemt personām,
kuras atbrīvo pašvaldības
dzīvojamo telpu Saules ielā
23, Cēsīs, Cēsu novadā, likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” 28.4
pantā paredzētajā gadījumā.
3. Personas tiesības saņemt
atbrīvošanas pabalstu nosaka
likums „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu
risināšanā”
un
noteikumi.
4. Atbrīvošanas pabalstu
piešķir un izmaksā Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” (turpmāk –
Sociālais dienests). Lēmumu
par
atbrīvošanas
pabalsta
piešķiršanu pieņem Sociālā
dienesta Dzīvokļu komisija.
II. Reģistrācijas kārtība
atbrīvošanas
pabalsta
saņemšanai
5. Persona, ar kuru ir noslēgts
dzīvojamās telpas Saules ielā
23, Cēsīs, Cēsu novadā, īres
līgums, un kura vēlas saņemt

atbrīvošanas pabalstu, iesniedz
Sociālajā dienestā iesniegumu.
Ja persona iesniegumu iesniedz
personīgi, tā uzrāda personu
apliecinošu
dokumentu.
Iesniegumam jāpievieno:
5.1. notariāli apstiprināta
vienošanās
starp
īrnieku,
viņa pilngadīgajiem ģimenes
locekļiem un citām attiecīgajā
dzīvojamā telpā dzīvesvietu
deklarējušām
pilngadību
sasniegušām personām, kurā
noteikts atbrīvošanas pabalsta
saņēmējs;
5.2. īrnieka un viņa
ģimenes locekļu rakstveida
apliecinājums,
ka
viņu
lietošanā,
valdījumā
vai
īpašumā nav citas dzīvošanai
derīgas dzīvojamās telpas.
6. Personu (mājsaimniecību),
kas vēlas saņemt atbrīvošanas
pabalstu,
iesniegumi
tiek
reģistrēti saņemšanas secībā.
III. Atbrīvošanas pabalsta
piešķiršanas
kārtība
un
apmērs
7.
Sociālais
dienests
atbrīvošanas pabalstu piešķir
apstiprinātā budžeta ietvaros.
8. Atbrīvošanas pabalstu
piešķir noteikumu 2. punktā
minētajām
personām,
ar
kurām noslēgts īres līgums par
attiecīgo dzīvojamo telpu.
9. Atbrīvošanas pabalsta
apmērs ir 2000,00 EUR (divi

tūkstoši euro un 00 centi)
mājsaimniecībai
kurā
ir
tikai pieaugušas personas un
2500,00 EUR (divi tūkstoši
pieci simti euro un 00 centi)
mājsaimniecībai
(ģimenei),
kurā ir nepilngadīgi bērni, un
bērnu dzīvesvieta deklarēta
atbrīvojamā dzīvojamā telpā.
10. Persona, kura saņēmusi
atbrīvošanas pabalstu, zaudē
tiesības saņemt likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 3. panta 1. un 2.
punktā paredzēto palīdzību.
11.Viena mēneša laikā no
Dzīvokļu komisijas lēmuma
pieņemšanas dienas Sociālais
dienests pārskaita uz personas
norādīto
kontu
finanšu
līdzekļus Dzīvokļa komisijas
lēmumā
par
atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanu norādītajā
apmērā.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtība
12. Sociālā dienesta lēmumu
var apstrīdēt Cēsu novada
domē.
13. Cēsu novada domes
lēmumu
var
pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais
dienests”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1. Svītrot 2. punktā vārdu
“psihologa”.
2. Izteikt 3.punktu šādā
redakcijā:
“3. No samaksas par
specializētā
autotransporta
pakalpojumu ir atbrīvojamas
šādas personas:
3.1. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie
ar garīgās attīstības traucējumiem un / vai funkcionāliem
traucējumiem, kuri nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu, nogādāšanai no
mājām uz skolu un mājās no
skolas Cēsu novada robežās;
3.2. nestrādājošas personas, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās un kuras nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu, bet nepārsniedzot
106,00 euro viena gada laikā;
3.3. Invalīdu habilitācijas –
dienas centra klienti centra
pakalpojuma
ietvaros,
ja
netiek nodrošināts asistenta
pakalpojums nokļūšanai uz
centru un atpakaļ no centra uz
dzīvesvietu.”.
3.
Izteikt
pielikuma

3.punktu
šādā
redakcijā:
“3. Aprūpes mājās pakalpojums:
3.1. ar daļēju klienta
maksājumu (līdzmaksājumu):
3.1.1. klienta līdzmaksājums
par
I
aprūpes
līmeņa
pakalpojumu mēnesī 5,00 euro
3.1.2. klienta līdzmaksājums
par II aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesī 7,50 euro
3.1.3. klienta līdzmaksājums
par III aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesī 10,00 euro
3.1.4. klienta līdzmaksājums
par IV aprūpes līmeņa pakalpojumu mēnesī 12,50 euro
3.2. ar pilnīgu klienta
maksājumu stundā 5,00 euro”.
4.
Izteikt pielikuma 10.
punktu šādā redakcijā:
“Specializētā
vieglā
autotransporta
pakalpojumi
personām ar funkcionāliem
traucējumiem,
kurām
ir
apgrūtināta
pārvietošanās
un kuras nevar pārvietoties
ar
sabiedrisko
transportu
(pakalpojums ietver personas
un, ja nepieciešams, tās
pavadoņa
transportēšanu
ar speciālo autotransporta
līdzekli, izņemot personas,
kuras ir transportējamas guļus
stāvoklī; pakalpojums tiek
sniegts darba dienās un darba
laikā) stunda + km, 6,30 + 0,17.

21.04.2016. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras

“Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi” šādu grozījumu:
svītrot pielikuma 2. punktu.

10.05.2016. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2016. saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Par Cēsu novada pašvaldības
2016.gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Cēsu novada pašvaldības
2016. gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1., 2., 3., 4. un
5. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2016.
gadam
ieņēmumos
20 159 355 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2016.
gadam
izdevumos

22 132 095 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2016.
gadam
ieņēmumos
562 000 euro un izdevumos
798 005 euro apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2016. gada budžeta
grozījumiem.”
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs jūnijā
Pasākumi

Maija parkā

03.06. plkst.19.30
Stand-up stāvizrāde
“FIASKO” Rūdolfs Kugrēns
+ DJ ANSIS (Dirty Deal
Audio)
Mākslas telpā “Mala”

11.06.plkst.15.00
“Kremerata nedēļas nogale
Cēsīs” “Pēcpusdiena ar
Pēteri Vasku”
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

04.06.plkst.19.00
Bungu un dūdu mūzikas
grupas “AUĻI” jaunā
albuma “Gadalokos”
prezentācijas koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
04.06. plkst.19.00
Latvijas vīru un sievu koru
salidojums
Cēsu Pils parkā
04.06. plkst.21.00
Helēna Kozlova (akustiskais
vakars)
Mākslas telpā “Mala”
06.06.plkst.10.00
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas kvalifikācijas
eksāmens – koncerts
Pūšaminstrumentu nodaļai
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
06.06.plkst.13.00
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas kvalifikācijas
eksāmens – koncerts Vokālās
nodaļas audzēkņiem
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
07.06.plkst.13.00
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas kvalifikācijas
eksāmens – koncerts
Populārās un džeza mūzikas
nodaļai
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
07.06. plkst.19.30
Agitas Rando džeza trio
koncerts
Vidzemes koncertzāles
“Cēsis” Kamerzālē
10.06. no plkst.18.00 līdz
plkst.24.00
Baznīcu nakts 2016
Cēsu baznīcās un dievnamos
10.06. plkst.22.00
“CEHSTIVĀLS nr.5”
Fonoklubā
11.06. plkst.12.00-23.00
Malas Triptihs I.Totēms.
regejs
Tēlniecības darbnīca.
Izrāde bērniem “Kaka
un pavasaris”/grupas
“Apofeoz Orkestra” (regejs)
“Starmetis” (electro/indie)
“Kasetes” (electro)
Mākslas telpā “Mala”
11.06. plkst.15.00
Latvijas Neredzīgo biedrības
90 gadu jubilejas pasākums
“Atver dvēseles acis”

11.06. plkst.22.00
“Pienvedēja Piedzīvojumi”,
DJ All-viss
Fonoklubā
12.06.plkst.15.00
“Kremerata nedēļas nogale
Cēsīs” “My favorite things”
Cēsu Pils salonā
12.06.plkst.18.00
“Kremerata nedēļas nogale
Cēsīs” “Četru gadsimtu
klasika”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
14.06. plkst.11.00
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis
Pie deportācijās cietušo
piemiņas akmens
17.06. plkst.21.00
Gatis Ziema un “Karaliskā
dekadence”
Mākslas telpā “Mala”
18.06. plkst.12.00
Vaives svētki “Muižnieks
pret Runci”
Kaķukrogā
18.06. plkst.18.00
Jāņu ielīgošana kopā ar
tautas vērtes kopu “Dzieti”
Pils laukumā pretī Cēsu
Izstāžu namam
18.06. plkst.21.00
Ilze Fārte
Mākslas telpā “Mala”
22.06.
Cēsu kauju rekonstrukcija
Pirtsupītes gravā
22.06. plkst. 21.00
Jāņu ielīgošana, deju
koncerts “Kad balti mākoņi
līgo” un tradicionālie
Saulgriežu danči
Cēsu Pils parkā

Izstādes
20.05.15.-02.10.16.
Vidzemes bruņniecība Latvijā. 16.–19.gs. Ieskats vācbaltu
kultūras un vēstures mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē
01.05 - 30.06.
Izstāde “Mantojums”
Vidzemes gleznotāju plenēra
darbi olu temperas tehnikā
2013
Viesnīcas “Cēsis” Wenden
zālē

14.05.-10.07.
Solveigas Vasiļjevas
personālizstāde “Hierarhija”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
20.05.-05.06.
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu diplomdarbu
izstāde
Cēsu Izstāžu namā
06.06-30.06.
Ceļojošā fotoizstāde “Latvijas mazās gaismas pilis”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
No 07.06.
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu diplomdarbu
izstāde
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
09.06.-03.07.
Uldis Zemzaris. Alvis
Zemzaris. Glezniecība.
Inta Berga. Gaismas
skulptūras.
Reinis Liepa. Kārlis Bogustovs. “Laikā” Zīmējumi un
stikls.
Cēsu Izstāžu nams
01.06-03.06.
Ināras Brences akvareļi
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
01.06-30.06.
Konkursa “Aiz grāmatas
vāka” labāko fotogrāfiju
izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā
01.06.-30.06.
Rakstniecei Dagnijai Zigmontei – 85 (1931-1997)
01.06.-30.06.
“Vasaras saulgriežus gaidot”.
Literatūras izstāde par Līgo
svētku un Jāņu dienas tēmu.
01.06.-30.06.
“Svinam Saulgriežus!”
Preses materiālu izstāde par
Saulgriežu svinēšanas tradīcijām Latvijā.
01.06.-30.06.
Mūziķim, komponistam
Haraldam Sīmanim 65
01.06.-30.06.
“Vai tu zini?” Informatīvā
izstāde, kas iepazīstina ar vēsturiskā Cēsu rajona novadiem
un novadniekiem.
13.06.-30.06.
Jauniešu un vecāku žūrijas

grāmatas 2016
01.06.-30.06.
“Jautri un interesanti”.
Grāmatu izstāde sākumskolas skolēniem par jautriem
piedzīvojumiem vasarā.
01.06.-30.06.
“Fantāzijas pasaulē”.
Fantāzijas žanra grāmatu
izstāde pusaudžiem.
13.06.-30.06.
Bērnu un jauniešu žūrijas
grāmatas 1.-7. klašu skolēniem.

Kino
11.05.
Kino gardēžu klubs piedāvā:
Baisās pasakas / Tale of tales
(2016). Žanrs: fantāzija. Līdz
16 g.v. – neiesakām.
No 03.06.
Alise Aizspogulijā / Alice
Through the Looking Glass
(2016). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, ģimenes filma,
fantāzija.
Līdz 7 g.v. – neiesakām.

volejbolā 1.posms
Pūces 2a smilšu laukumos
07.06. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā 2.posms
Pūces 2a smilšu laukumos
07.06. plkst.19.30
Latvijas Olimpiādes atlases
sacensības basketbolā
sievietēm, Cēsu novads –
Jaunpils
Piebalgas ielā 18
11.06. plkst.10.30
Sacensības pludmales
volejbolā “Latvijas
pludmale 2016”
Laivu bāzē Žagarkalns,
Mūrlejas ielā 12
11.06. plkst.10.00
Vidzemes reģionālais 3 x 3
florbola turnīrs
Gaujas ielā 45
14.06. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā 3.posms
Pūces 2a smilšu laukumos

Naudas monstrs / Money
Monster (2016). Žanrs:
Trilleris, drāma, detektīvfilma.
Līdz 12 g.v. – neiesakām.

23.06. plkst.10.00
Skrējiens “Jānis un
Jānītis”
Starts un finišs Rožu laukumā

Pirms atkal tiksimies / Me
Before You (2016). Žanrs:
Drāma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

25.06. plkst.17.30
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales
volejbolā
MIX / King of the beach
4.posms
Pūces 2a smilšu laukumos

No 10.06.
Krāpšanas ilūzija 2 / Now
You See Me 2 (2016). Žanrs:
Trilleris, komēdija, asa
sižeta filma. Līdz 12 g.v. –
neiesakām.
Račets un Klanks /
Ratchet and Clank (2016).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
animācija, asa sižeta filma.
Līdz 7 g.v. - neiesakām.
No 17.06.
Bruņurupuči nindzjas 2 /
Teenage Mutant Ninja Turtles
2 (2016). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, komēdija, asa sižeta
filma.
Līdz 12 g.v. – neiesakām.

Sports
03.06. plkst.20.00

Latvijas Olimpiādes atlases
sacensības basketbolā
vīriešiem, Cēsu novads –
Daugavpils
Piebalgas ielā 18
04.06. plkst.10.30
Cēsu novada atklātais
čempionāts pludmales

26.06. plkst.11.00
Cēsu 1. velo festivāls
Vienības laukumā

Līgo svētki
Pils parkā
Straujiem soļiem tuvojas
Līgo svētki, kad 22. jūnijā
plkst.
21.00
meiju
un
jasmīnu plaukumā svētkus
ieskandināsim Cēsu Pils parkā.
Kā jau ierasts, pilsētniekus
un viesus priecēs par tradīciju
kļuvušais tautas deju uzvedums
"Kad balti mākoņi līgo",
kurā, kā ierasts, piedalīsies
Cēsu Kultūras centra tautas
deju kolektīvi. Pirms deju
uzveduma sanākušie varēs
piedalīties Jāņu ielīgošanā ar
tautas vērtes kopu "Dzieti", bet
pēc koncerta izkustināt kājas
lustīgos saulgriežu dančos.
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Vēl arī jāaptur vējš...
Jolanta Borīte bija “Cēsis
800”
jubilejas
projekta
vadītāja. Tagad viņa ir
Reģionālo
un
nevalstisko
projektu vadītāja Kultūras
ministrijā.
Kā kļuvi par “Cēsis 800”
projekta vadītāju?
Strādāju
Limbažos
un
ik pa laikam Hanzas dienu
pasākumos iznāca tikties ar
cēsniekiem, iepazīties. Kad
mani pirmo reizi uzrunāja,
piedāvājot vadīt “Cēsis 800”
projektu, biju stipri pārsteigta
un teicu nē. Taču cēsnieki bija
neatlaidīgi, un es drīz vien
piekritu, kaut īsti neapzinājos,
ko nozīmē vadīt tik lielu
projektu. Atceros, ka pirmajā
tikšanās reizē toreizējais Cēsu
mērs Gints Šķenders teica:
“Tev būs jāielec braucošos
ratos!” Lēcu arī, un pirmais
lielais notikums, ko gatavojām,
bija 800 dienas līdz 800 gadu
svinībām. Tad arī radās ideja ik
pēc simts dienām veidot kādu
notikumu, kas iezīmē ceļu uz
svētkiem. Tā bija laba iespēja
cēsniekiem iesaistīties svētku
gatavošanā.
Cēsu
posms
man
bija
pamatīgs
tramplīns
profesionālajā
izaugsmē.
Iepriekš
gatavoju,
vadīju
kultūras
pasākumus,
bet,
gatavojot lielo jubileju, bija
ātrā tempā jāiemācās, kā
kultūras notikumus, kas norit
dažādās pilsētas vietās, saistīt
ar dažādu dienestu precīzu
darbu. Vienkāršāk sakot, bija
jādomā gan par tualetēm, gan
par augsto mākslu. Nebija
viegli panākt, lai dažādu jomu –
drošības, komunālās, tehniskā
nodrošinājuma, transporta –
pārstāvji paši meklētu labākos
risinājumus
un
iemācītos
sadarboties. Pirmajās darba
grupu sanāksmēs bija jaušama
attieksme – izpildām to, ko
prasa, un viss! Tā nevarēja
virzīties uz priekšu, un vienā

Attēlā: Jolanta Borīte tagad Kultūras ministrijā koordinē
Latvijas simtgades projektus.
no darba grupas sanāksmēm
izpilddirektors
Andris
Mihaļovs bargā balsī pateica:
“Neviens šo telpu neatstās, līdz
nebūsim apstiprinājuši darbu
plānu un noteikuši atbildīgos”!
Tas līdzēja.
800 gadu jubileja jau nebija
liela ballīte divu dienu garumā.
Tas bija plats solis pilsētas
attīstībā, kas tika sperts,
pateicoties kultūrvēsturiskajam
notikumam.
Notika
plaši
pilsētas sakopšanas darbi –
ielu
atjaunošana,
parku,
skvēru labiekārtošana, kapu
sakopšana. Daudzi lieli un
arī mazi darbiņi, ko cēsnieki
paveica, gatavojoties svētkiem.
Kāda
bija
cēsnieku
atsaucība?
Sākumā attieksme bija
vērojoša. Kas nu būs? Ko te
piedāvās? Atsaucība minimāla,
un es vēl nodomāju – cēsnieki
ir tik izlutināti ar dažādiem

kultūras pasākumiem, ka viņus
iekustināt būs grūti. Taču, jo
tuvāk nāca svētki, jo lielāka
bija atsaucība, un pirmssvētku
nedēļā, vakaros ejot cauri
pilsētai, jau šķita, ka visi rosās,
poš savas mājas, pagalmus,
ielas.
Ļoti atsaucīgi bija kolēģi
pašvaldībā: Ieva Malceniece,
Jana Velvele, Inese SuijaMarkova, Jānis Rozenbergs,
kurš tolaik bija Attīstības
nodaļas vadītājs. Vienmēr
kritisks,
vērtējot
svētku
programmu, bija Juris Žagars.
Tā bija laba skola – strīdi
līdz asarām, pēc kuriem vēl
un vēl pārskatījām svētku
programmu, to pilnveidojot.
Un par ko bija strīdi?
Grūti bija vienoties par
svētku programmas ietvaru.
Kā savienot bieži vien stipri
atšķirīgās
darba
grupas
dalībnieku vēlmes ar iespējām?

Beigās nonācām pie tā, ka jābūt
gan Operas uzvedumam, gan
“Dziesma manai paaudzei”,
un abi notikumi bija ļoti labi
apmeklēti un uzņemti.
Korekcijas
svētku
programmā viesa arī tas, ka
“Cēsis 800” tika iekļauts
UNESCO gada notikumu
kalendārā. Pirms tam pasākumu
plānu veidojām, orientējoties
uz vietējo un Baltijas valstu
auditoriju. UNESCO robežas
paplašināja un lika domāt, ko
svētkos piedāvāt viesiem no
dažādām pasaules valstīm.
Pēc strīdiem un negulētām
naktīm,
gatavojoties
jubilejai, svētku dienās viss
gāja gludi?
Kur nu. Dažas dienas
pirms svinībām uzzinājām, ka
svētku atklāšanā piedalīsies
tolaik Valsts prezidente Vaira
Vīķe-Freiberga un NATO
ģenerālsekretārs Jāps de Hops
Shēfers.
Ļoti
pagodinoši,
protams, bet ko tas prasīja
organizatoriem?
Drošības
pasākumi ar snaiperiem uz
jumtiem, sagatavotā atklāšanas
programma nobruka, jo tā bija
elastīgi jāpieskaņo prominenču
atlidošanai (ar helikopteru).
Atklāšanas koncerta vadītājs
atteicās kāpt uz skatuves, jo
programmā ik brīdi varēja
notikt neparedzētas izmaiņas,
un vadītājas lomā nācās
ielēkt man. Jā, un tad vēl
vējš... Svētku skatuve bija
uzstādīta Vienības laukumā, tās
aizmugurē bija liels ekrāns, uz
kura muzikālo priekšnesumu
laikā projicēt attēlus. Piecos
no rīta man zvana tehniskais
direktors un saka – ir spēcīgs
vējš, kas pūš tieši skatuves
aizmugures sienā. Ekrāns
kļuvis par buru, kas var nonest
visu skatuves konstrukciju,
situācija ir bīstama. Es tajā
brīdī vēl mazgāju matus un
nodomāju – nu, tā, tagad man
vēl arī vējš ir jāaptur! Par laimi
pēcpusdienā vējš pierima, un

skatuve nesabruka.
Naktī, kad stadionā notika
diskotēka, ārkārtas situāciju
radīja
daži
apmeklētāji
narkotiku reibumā. Viņi bija
agresīvi un, pēc policijas ziņām,
vienam bijis arī šaujamais.
Šķita jau, ka nakts balli nāksies
pārtraukt,
tomēr
kārtības
sargi veiksmīgi tika galā ar
nemiera cēlājiem. Saspringums
bija visu laiku, vienīgi
svētdien, kad galvenie svētku
notikumi jau bija aizvadīti,
bija liels atvieglojums un arī
gandarījums. Ļoti priecēja
cēsnieku lepnums par to, ka
svētki ir izdevušies.
Vai ir kas tāds, ko tagad tu
darītu citādi?
Grūti teikt. Ja es būtu
racionāla, vēlamo rezultātu
varbūt varētu sasniegt ātrāk.
Bet es esmu emocionāla, un to
diez vai var mainīt. Vienu lietu
gan es darītu citādi. Svētku
programmā drošāk iekļautu
cēsnieku radošās izpausmes –
muzikālas, literāras, vizuālas.
Jā, tie ir amatieri, bet tie ir
aizrautīgi cilvēki, kas nesavtīgi
kopj Cēsu kultūras tradīcijas.
Vēlāk,
strādājot
citos
projektos, pārliecinājos, ka
Cēsu skolā apgūtais strādā,
un man šis dzīves posms
kļuva par pamatīgu tramplīnu
turpmākajam.
Un kur šis tramplīns tevi
aizmeta?
Vispirms – uz Siguldu. Tur
līdz pilsētas 800 gadu jubilejai
bija atlicis tikai gads, bet par
svētku programmu skaidrības
nebija nekādas. Liku lietā Cēsīs
gūto pieredzi, un arī Siguldā
svētki
izdevās.
Vērienīgs
projekts bija “Rīga Eiropas
kultūras galvaspilsēta”, kurā
veidoju Siguldas programmu.
Tagad Kultūras ministrijā
koordinēju
reģionālos
projektus sagaidot Latvijas
simtgadi.

810, tādējādi iezīmējot Cēsu
astoņsimt desmito jubilejas
gadu. Cēsu “Muzeju nakts”
programmas autores bija Vija
Rozentāle un Nata Livonska,
piedaloties visam muzeja
kolektīvam. Pirmo reizi Cēsīs
apmeklētājiem bija iespēja
vērot “dzejas slamu”, kur jaunos
dzejniekus vērtēja profesionāla žūrija. Apmeklētājus
priecēja muzikālā apvienība
“Hāgenskalna muzikanti”, pēc
pusnakts – “jauniešu skatuve”,
kur sevi parādīt plašākai
publikai bija iespēja Cēsu
jauniešiem no Alfrēda Kalniņa

Cēsu mūzikas vidusskolas,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts Ģimnāzijas u.c.
Jaunās pils 1. stāvā (bijušajā
pils virtuvē) īpaša Muzeja
nakts izstāde jeb izrāde “Cēsu
durvis”. Tas ir Cēsu fotogrāfu
vairāku
mēnešu
darbs,
pētot un fotografējot vienu
no vēsturiskās pilsētvides
būtiskākajām
identitātes
zīmēm – durvis. Izstāžu namā –
ēverģēlības no mākslinieku
dzīves.
Muzeja kolektīvs pateicas
visiem
dalībniekiem
un
brīvprātīgajiem.

Muzeju nakts ar kodu - 810
Šogad
jau
12.
reizi
norisinājās
starptautiska
akcija “Muzeju nakts”. Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs ar
9730 apmeklējumiem ir bijis
apmeklētākais muzejs Vidzemē.
Šā gada “Muzeju nakts”
pasākumu
tēma
bija
“Durvis” – savu dalību
akcijā bija pieteikuši 150
muzeji, kā arī daudzas citas ar
kultūrvēsturisko mantojumu
saistītas institūcijas.
Cēsu
muzejs
durvis
apmeklētājiem vēra ar mūsu
pilsētas šī gada īpašo kodu:

