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Svētki ar izcilu garšu!

2017. gada 30. jūnijs

“Cēsis 811” svētku programma
21. jūlijs
Svētku atklāšana
plkst. 19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
1. Starptautiskais zvanu
festivāls.
Plkst.19.00 – 04.00
Cēsu Pils parkā
Rokmūzikas festivāls “FONO
Cēsis” Ewert And The Two
Dragons (EST), Bandmaster,
Franco Franco, Indygo, Doni
Tondo, DJ Toms Grēviņš
Plkst.21.00 – 02.00
Rožu laukumā
Balle Rožu laukumā. Spēlē
Aizgaļu ģimene no Cēsīm

22. jūlijs
Svētku kulminācija
Plkst. 10.00
Visā pilsētā
Pūtēju orķestris “Cēsis”
modina cēsniekus
Plkst.10.00 – 17.00
Skeitparkā
DYNAMI:T JAM sacensības
Plkst.11.00 – 19.00
Cēsu Pils laukumā
Modes garša. Modes skates,
priekšnesumi

SIA TOLMETS VIDZEME

Cēsu lielākie gada svētki,
“Cēsis 811”, šovasar noritēs
no 21. jūlijam līdz 23. jūlijam,
un tajos būs gan nemainīgas
un pārbaudītas vērtības, gan
arī intriģējoši jauninājumi.
Plašāk par svētkiem stāsta
Cēsu kultūras centra kultūras
projektu
vadītāja
Zane
Neimane.
Svētku pirmā diena, 21.
jūlijs, zīmīga ar diviem
atšķirīgiem, taču vienlīdz
saistošiem
atklāšanas
koncertiem. Enerģiskāku ritmu
cienītāji var doties uz Pils
parku, kur plkst. 18.00 sāks
dimdēt festivāls “Fono Cēsis”
ar pašmāju “Franco Franco”
un kaimiņvalsts zvaigznēm
“Ewert
And
The
Two
Dragons” centrā. Savukārt
meditatīvāku noskaņu cienītāji
var doties uz Vidzemes
koncertzāli, kur plkst. 19.00
atklās Starptautisko zvanu

festivālu ar zvanu ansambļu
un Vidzemes kamerorķestra
koncertu diriģenta Andra
Veismaņa vadībā.
Savukārt vakarā visi aicināti
uz ģimenisku balli Rožu
laukumā, kur muzicēs Aizgaļu
ģimene.
Svētku
centrālā
diena,
sestdiena, 22. jūlijs, sāksies
ar pūtēju orķestra “Cēsis”
braucienu pa pilsētas ielām
un ieliņām un cēsnieku
modināšanu. Šo dienu noteikti
nedrīkst nogulēt, jo jau no
plkst. 10.00 darbosies raibais
amatnieku tirdziņš. Interese
ir liela, un saņemti jau vairāk
nekā 400 tirgotāju pieteikumi.
Rīgas ielas pārbūves dēļ
nāksies palauzīt galvu par
tirdziņa novietojumu, lai tas
būtu ērts gan apmeklētājiem,
gan tirgotājiem.
Visas svētku zonas sāks
darboties no plkst. 11.00.
Šogad svētku devīze ir

“Svinam ar garšu!”, un garšas
kārpiņu lutinātāju rīcībā būs
viss Maija parks. Gundega
Skudriņa
ar
draugiem
tur
uzburs
gastronomiski
estētisku mistēriju “Parks
uz paplātes”. Maija parku
ar klātbūtni pagodinās izcili
pavāri: Māris Jansons, Andris
Jugāns,
Ēriks
Dreibants,
Oksana no Ungurmuižas,
Pāvels no “Fazendas” un citi.
Gardēžu zonu papildinās vīna
strūklakas, trifeles balonos,
medījumi, meža putnu trellis,
ēdami
magnoliju
ziedi,
uzburtas rozes, gardi restorānu
ēdieni par īpašām cenām un
bērnu kafejnīca ar krāsainam
pankūkām un cukurvati.
“Fono Cēsis” sāk dimdināt
no plkst. 14.00, kad uz
skatuves kāps Imants Daksis
un J. Mediņa džeza ansamblis
ar mierīgākām programmām.
Turpinājums 3. lpp

Plkst.11.00 -18.00
Estrāde Ķiršu ielā 1
1. Starptautiskais zvanu
festivāls
Plkst.11.00 – 19.00
Pils ielā, Torņa ielā, Lielajā
Skolas ielā
Amatnieku tirdziņš.
Plkst.11.00 – 02.00
Maija parkā
“Parks uz paplātes”.
Gundegas Skudriņas veidots
gastronomiski muzikāls
piedzīvojums.
Plkst. 11.00 – 19.00
Cēsu Pils dārzā
Vēsturiskais Hanzas tirgus
Plkst.11.00 – 17.00
Niniera ielā 14 (aiz bijušās
maizes ceptuves)
Suņu izstāde “Suņu spēles.
Cēsu kauss”

Plkst.11.00 – 16.00
Rožu laukumā
Latvijas novadu Siera diena
2017. Sadarbībā ar Latvijas
Siera klubu un A/S “Cēsu
alus”.
No plkst.12.00
Cēsu Pils parkā (pie Lenču
ielas) Aktivitātes ģimenēm
“Kāpiens pēc kārumiem”
Plkst.14.00 – 04.00
Cēsu Pils parkā
Rokmūzikas festivāls “FONO
Cēsis” Dzelzs Vilks, Satellites
LV, Edavārdi, Nat Osborn
Band (ASV), Čipsis un Dullais,
Imants Daksis, All Day Long,
Comedy Latvia, DJ Artis
Dvarionas
Plkst.14.00 – 22.00

Pie Vidzemes koncertzāles “Cēsis”

Terase mūzikas gardēžiem
Plkst.15.00 – 17.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
Zvanu ansambļu koncerts
Plkst.16.00 – 02.00
Rožu laukumā
Lustes un dejas ar pūtēju
orķestriem
Plkst.22.30
Izstāžu un Raunas ielas
Cēsu lukturu gājiens un
svētku salūts

23. jūlijs
Atpūtas un sporta diena
No plkst.11.00
Vienības laukumā
Ghetto Basket festivāls
No plkst.11.00
Raunas ielā
Novada kauss florbolā
No plkst.11.45
Pirtsupītes gravā
Motokrosa sacensības “Zelta
mopēds”
No plkst.13.00
Starts Vienības laukumā
Cēsu 2. velo festivāls
No 16.00
Vienības laukumā
Cēsu vasaras slēpošanas
sprints 2017
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PAŠVALDĪBĀ

Akcenti turpmākajam
darba cēlienam
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Pašvaldību
vēlēšanas
noslēgušās, un darbu sācis
jaunais Cēsu novada domes
sastāvs. Labi, ka ir gan
pieredzējuši
deputāti,
tas
nodrošinās pēctecību, gan jauni
deputāti, kuri nāk ar svaigām
idejām, citu skatu uz norisēm
novadā. Visi ir apliecinājuši
vēlmi strādāt un īstenot ieceres.
Jāatzīst, ka tik liels vēlētāju
atbalsts manis pārstāvētajam
sarakstam bija pārsteigums.
Protams, patīkams, taču šo
uzticību, pirmkārt, uztveru
kā lielu atbildību, kas motivē
izpildīt solīto un nevairīties no
sarežģītākiem lēmumiem, kas
nesola tūlītēju rezultātu, bet
dos novadam ieguvumu ilgākā
laika posmā.
Kā jau esmu iepriekš
minējis, partiju pirmsvēlēšanu
programmas bija salīdzinoši
tuvas. Tās ir reālas un
racionālas. Ar deputātiem jau
vienojāmies izstrādāt darāmo
darbu plānu, ceļa karti, kas
palīdzēs
mums
sekmīgi
virzīties uz priekšu turpmākos
četrus gadus.
Galvenie akcenti šajā kartē
noteikti būs investīciju piesaiste
un uzņēmējdarbības attīstība.
Tā ir Industriālā parka izveide,
izmantojot Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzekļus, lai
pēc trim četriem gadiem,
tur jau būtu uzņēmumi, kas
iezīmēs pozitīvu pavērsienu

novada
biznesa
vidē.
Liepājas, Jelgavas, Ventspils
piemēri rāda, ka uz šādiem
industriālajiem parkiem savas
ražotnes pārceļ skandināvu
uzņēmumi, jo te ir lētākas
izejvielas un darba spēka
izmaksas. Ražošanas attīstība
dos darba vietas un mūsdienu
uzņēmumos ir augsti vides
drošības standarti, tāpēc Cēsu
zaļās pilsētas statuss netiks
apdraudēts.
Mūsu novads ir ļoti
piemērots vēl jauna, taču
pasaulē strauji augoša, biznesa
novirziena attīstībai – tā ir
kopā
strādāšana,
radošās
industrijas, attālinātais darbs.
Pirms gada atklātā koprades
māja “Skola6” jau ir pārpildīta,
jāmeklē
jauni
risinājumi.
Pašmāju IT jomas flagmanis
“Draugiem Group” meklē
telpas un darbiniekus filiāles
izveidei Cēsu vecpilsētā.
Cēsis un Vaive ir pievilcīgas
dzīves vietas. Te ir laba
izglītība, drošība, tīra vide,
iespējas baudīt kultūru un
pašiem radoši izpausties, laba
satiksme. Ģimenēm tas ir
būtiski, un interese pārcelties
uz dzīvi Cēsu novadā ir jūtama.
Taču ir viens būtisks kavēklis –
labu un pieejamu mājokļu
trūkums.
Sadarbībā ar Aizsardzības
ministriju
esam
sākuši
daudzdzīvokļu
nama
rekonstrukciju Ata Kronvalda
ielā. Sarosījušies arī privātie
investori. Mājokļa jautājums
noteikti būs šī sasaukuma

prioritāte, jo tas rada sniega
bumbas efektu. Jo vairāk
kvalitatīvu
un
pieejamu
mājokļu, jo vairāk iedzīvotāju.
Jo vairāk iedzīvotāju, jo
dzīvāks un darbīgāks novads
un pašvaldībai lielākas iespējas
īstenot
jaunus
attīstības
projektus.
Vēl viens svarīgs akcents
turpmākajiem četriem gadiem –
pašvaldības
pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība. Iesim
soli pa solim, lai uzlabotu
saziņu ar iedzīvotājiem, lai
katrs, kurš vēršas pašvaldībā
tiktu uzklausīts un saņemtu
nepieciešamo palīdzību vai
informāciju, lai mazinātu
birokrātiskās procedūras.
Jūlijā
sāksies
vasaras
pasākumu maratons ar tā
galveno pērli – mūsu pilsētas
lielākajiem gada svētkiem
“Cēsis 811”. Arī sarunu
festivāls “Lampa” trīs gados
tik strauji audzis, ka notikumu
daudzveidībai Pils parks jau
kļūst par šauru. Cēsu Mākslas
festivāls atkal pārsteidz ar
drosmīgām radošām iecerēm,
mākslas notikumus pārceļot
uz Gauju. Latvijas Jaunatnes
olimpiādes mājvieta šovasar
būs Cēsis. Vienā mēnesī mūsu
novadnieki un viesi varēs
baudīt virkni kultūras, sporta
un atpūtas pasākumu, kas
tad arī veido mūsu novadu
pievilcīgāku.

Jaunā deputātu sasaukuma
pirmā domes sēde
Cēsu novada domes jaunā
sasaukuma pirmā sēde notika
Cēsu kauju dienā, 22. jūnijā.
Cēsu novada domē ir
15 deputātu mandāti, no
kuriem 11 ir politiskajai
partijai “Vienotība” – Jānis
Rozenbergs, Renārs Sproģis,
Erlends Geruļskis, Inese SuijaMarkova, Pauls Irbins, Juris
Žagars, Mārtiņš Malcenieks,
Tālis
Jaunzemis,
Andris
Melbārdis, Ingus Laiviņš un
Dita Trapenciere.
Divi mandāti ir Latvijas
Zemnieku savienībai – Jānis
Goba un Māris Sestulis.
Savukārt
Nacionālajai
apvienībai “Visu Latvijai!” –
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
un Latvijas Zaļajai partijai ir pa
vienam mandātam – attiecīgi
Guntis Grosbergs un Artis

Malkavs.
Par
novada
domes
priekšsēdētāju
deputāti
vienbalsīgi
ievēlēja
Jāni
Rozenbergu. Par neatalgoto
priekšsēdētāja vietnieci arī
vienbalsīgi
tika
ievēlēta
Inese Suija-Markova. Pirms
balsojuma Jānis Rozenbergs
akcentēja viņas gūto bagātīgo
pieredzi gan pašvaldības darbā,
gan privātajā sektorā, kā arī
lielu projektu vadīšanā.
Tāpat
domes
sēdē
vienbalsīgi ievēlētas arī Cēsu
novada domes pastāvīgās
komitejas.
Sociālo
un
veselības
jautājumu komitejā ievēlēti
deputāti Dita Trapenciere,
Erlends
Geruļskis,
Māris
Sestulis, Guntis Grosbergs,
Jānis Goba, Ingus Laiviņš,

Renārs Sproģis.
Izglītības,
kultūras
un
sporta
komitejā
ievēlēti
Tālis
Jaunzemis,
Mārtiņš
Malcenieks, Ingus Laiviņš,
Juris Žagars, Artis Malkavs,
Pauls Irbins, Renārs Sproģis.
Uzņēmējdarbības
un
attīstības komiteja: Mārtiņš
Malcenieks, Andris Melbārdis,
Inese Suija-Markova, Pauls
Irbins, Juris Žagars, Guntis
Grosbergs, Māris Sestulis.
Finanšu komitejā strādās
Jānis Rozenbergs, Inese SuijaMarkova, Jānis Goba, Artis
Malkavs, Andris Melbārdis, kā
arī visu komiteju vadītāji.
Pēc sēdes deputāti devās uz
Vienības laukumu un nolika
ziedus pie Uzvaras pieminekļa.

Augsts temps un
vērtīga pieredze
Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Pašvaldību vēlēšanās novada iedzīvotāji man piešķīruši
deputāta mandātu. Tā kā
likums liedz savienot darbu
pašvaldības administrācijā ar
deputāta pienākumu pildīšanu,
izlēmu turpmāk būt domes
deputāts.
Aizvadītais nepilnu četru
gadu posms novada pašvaldības administrācijas vadītāja amatā bija ļoti spraigs
un sniedzis vērtīgu pieredzi.
Gribu
pateikties
visiem
pašvaldības darbiniekiem, jo
paveikts ir daudz, sāktas jaunas
programmas, kas uzlabo dzīves
kvalitāti novadā.
Vērtīgs jaunievedums ir
grants ielu dubultā apstrāde.
Sākums nebija vienkāršs,
vajadzēja pārliecināt speciālistus, rādīt labos piemērus
kaimiņpilsētās. Taču rezultātā
esam
raduši
veidu,
kā
ievērojami paātrināt pilsētas
grants ielu noklāšanu ar cieto
segumu. To atzinīgi novērtējuši
arī iedzīvotāji, kuriem putekļi
un grambas vairs nav ikdiena.
Grants ielu dubultās apstrādes
programma turpināsies arī
šovasar.
Šovasar noslēgsies Saulrītu
ielas pārbūve, kas noteikti
veicinās uzņēmējdarbību šajā
rajonā. Runājot par ielām,
noteikti jāpiemin, ka pēc
vairākkārtējām pārsūdzībām,
vērtēšanas un pārvērtēšanas
noslēdzies pērn izsludinātais

iepirkums par Cēsu un Vaives
ielu un ceļu uzturēšanu. Jaunā
sasaukuma
pirmajā
sēdē
deputāti apstiprināja, ka par
ielu un ceļu stāvokli novadā
turpmāk rūpēsies SIA “KomAuto”.
Tiešām prieks, ka beidzot
sākta atskurbtuves un nakts
patversmes izbūve. Gadiem
ilgi esam sprieduši, cik
nepieciešama ir šāda iestāde
pilsētā –
beidzot sākušies
reāli darbi. Kā deputāts rūpīgi
sekošu, lai darbi šajā objektā rit
pēc plāna.
Jūlijā paredzēts sākt cietā
seguma klāšanu ceļa posmam
Krīvi-Kaķukrogs. Kad darbi
būs pabeigti, no Cēsīm uz
Rāmuļiem varēs braukt pa labu
ceļu ar cieto segumu. Šovasar
Līvu skolā veiksim jaunas
apkures sistēmas izbūvi, un
bērniem ziemā vairs nebūs
stundās jāsēž biezās jakās un
zābakiem kājās. Tāpat rudenī
Līvos darbu sāks vēl viena
bērnudārza grupiņa.
Ir gandarījums par to, ka
izdevies novākt virkni bīstamu
graustu vecpilsētā. Vienoties
ar graustu īpašniekiem nav
viegli, taču rezultāts ir pūļu
vērts. Vasaras sākumā beidzot
atradās arī vecās pienotavas
ēku īpašniece. Viņa pašvaldībā
iesniedza īpašuma sakārtošanas
plānu.
Šo uzskaitījumu varētu
turpināt, jo darba temps
šajos gados nudien bijis
augsts. Novēlu tiem, kuri šos
saimnieciskos darbus turpinās,
turēt tempu un nepagurt!

Domes sēdē 1. jūnijā
Iepriekšējā novada domes
deputātu sasaukuma pēdējā
sēdē, kas notika pirmajā jūnijā,
tika izskatīti 14 jautājumi.
Deputāti lēma par grozījumiem Cēsu Valsts ģimnāzijas
nolikumā un apstiprināja Cēsu
Pilsētas vidusskolas Attīstības
plānu 2016. – 2020. gadam.
Vienojās arī par
papildus
likmēm pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai Cēsu
pilsētas 4.pirmsskolas izglītības
iestādē.
Deputāti
nolēma
nekustamo īpašumu Raunas
iela 12, nodot pārvaldīšanā SIA
“Vidzemes koncertzāle”.
Tika atbalstīta Cēsu Pilsētas
vidusskolas un Rāmuļu pa-

matskolas
dalība
Eiropas
Savienības struktūrfondu projektā “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”. Deputāti lēma arī par
projekta pieteikuma “Cēsu
Profesionālās vidusskolas modernizācija” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” “Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Metiens 9 000 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

Pils parkā spīdēs
“Lampa”

Svētki ar izcilu
garšu!
Turpinājums no 1. lpp

Foto: festivalslampa.lv
Apziņas
eksperimenti,
praktiskās
darbnīcas,
performances,
spēles,
viktorīnas, diskusijas, izrādes
un pat grēksūdzes – trešais
Sarunu
festivāls
LAMPA
neatstās
vienaldzīgus
pat
visprasīgākos
apmeklētājus.
Šogad LAMPA sevi piesaka ar
nebijušu vērienu – vairāk nekā
200 pasākumu par dažādām
tēmām no dažādām vietām
Latvijā un pasaulē. LAMPA
atkal iemirdzēsies 30. jūnijā
un 1. jūlijā, Cēsu pils parkā.
Ieeja – bez maksas.
“Sarunu festivāla LAMPA
“ēdienkarte” šogad piedāvās
pilnu garšu buķeti – no karstām
pašmāju valstsvīru debatēm
līdz sarunām ar skandināvu
kulta politiķiem, no uzņēmēju
grēksūdzes
līdz
policijas
aizturēšanai
klātienē
un
tiešraidei no Cēsu nepilngadīgo
kolonijas, no mākslinieciskas

performances par Latviju
2068. gadā līdz unikālai
pirmizrādei par latviešu un
krievu attiecībām. Ja pirms
trim gadiem sākām ar bagātīgu
50 notikumu programmu, tad
šogad Sarunu festivāls LAMPA
pārspēj pats sevi. Tie būs
vairāk nekā 200 pasākumi, kas
atmosfēras ziņā salīdzināmi
ar jaudīgu rokfestivālu, bet
satura ziņā ar vēl nepieredzētu
konferenci. Politiķi, uzņēmēji,
žurnālisti
un
lēmumu
pieņēmēji, rakstnieki, reperi,
mākslinieki, filozofi un pat
garīdznieki – LAMPĀ būs visi,
un garlaicīgi nebūs nevienam!”
uz Sarunu festivālu LAMPA
aicina tā direktore Ieva Morica.
Vairāk nekā 200 pasākumu
Cēsīs sadarbībā ar Fondu
atvērtai sabiedrībai DOTS
organizē teju visas Latvijas
Republikas ministrijas un
citas valsts pārvaldes iestādes,

Ārsti
streiko

VAIVE m-Urrā!

Tā kā Veselības ministrijas
un Latvijas Ģimenes ārstu
asociācijas streika sarunās
vienošanās par ģimenes ārstu
izvirzītajām prasībām nav
panākta, 3. jūlijā plkst. 12.00
Latvijā sāksies ģimenes ārstu
streiks. Cēsu novadā ir 15
ģimenes ārstu prakses. Cik
zināms novada ārsti atbalsta
streikā izvirzītās prasības un
piedalīsies streikā. Streika laikā
iedzīvotājiem
medicīnisko
palīdzību
būs
iespējams
saņemt, zvanot uz ģimenes
ārstu
konsultatīvo
tālruni
66016001 un vēršoties Cēsu
klīnikas uzņemšanas nodaļā,
kā arī veselībai un dzīvībai
kritiskos stāvokļos izsaucot
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienestu.

“Cēsis 811” svētkiem sekos
vēl viens krāšņs notikums –
Vaives
pagasta
svētki.
Sestdien, 12. augustā, Vaives
pagasta “Kaķukrogā” svinēsim
III pagasta svētkus “VAIVE
m-Urrā!”. /Lai kaķi murrā,
svētki iet uz urrā!/.
Pirmās aktivitātes plānotas
jau no plkst. 12.00, kas notiks
visas dienas garumā gan
lieliem, gan maziem.
Programmā - auto orientēšanās
sacensības,
netradicionālās sporta spēles,
kaķu
skaistumkonkurss,
foto izstāde, svētku tirdziņš,
radošās darbnīcas, atrakcijas un
vizināšanās ar poniju, praktiska
darbošanās “Vaives Amatu
mājā”, medus degustācija un
balsošana par garšīgāko Vaives

uzņēmumi un apvienības,
universitātes,
nevalstiskās
organizācijas,
vēstniecības,
mediju pārstāvji, viedokļu
līderi un spēcīgas, aktīvas
Latvijas personības.
Īpaši
plašas
sarunas
šogad būs par reģionālās
attīstības jautājumiem Latvijā.
Programmā "Mājvieta" notiks
diskusijas par aktīvu dzīvi
ārpus Rīgas un citām lielajām
pilsētām, pārliecinoties, ka
Latvijas laukos un reģionālajos
centros rit pilnvērtīga, saturīga
ikdiena, kas vērsta uz attīstību –
kultūras pasākumi, bizness,
jaunuzņēmumi
(start-up),
tehnoloģijas, dažādas koprades
telpas. Tāpat ar nebijušu
vērienu šogad LAMPĀ sevi
pieteiks
valsts
pārvaldes
iestādes un dažādi informācijas
tehnoloģiju uzņēmumi un
apvienības.

medu, mielošanās ar ugunskura
zupu, svētku loterija un kārtīgu
balli noslēgumā.
• Līdz š.g. 3. augustam
aicinām iesūtīt fotogrāfijas
“Kaķu skaistuma konkursam” ;
• Tirgotāju pieteikšanās
“Svētku tirdziņam” līdz š.g.
9. augustam (t. 26395274,
kristine.kuzma@inbox.lv).
Uz tikšanos Vaivē!

Savukārt Pils laukumā varēs
pulcēties modes gardēži, jo tur
Ieva Moroza ar domubiedriem
rīkos
modes
skates,
darbnīciņas, sniedzot ieskatu
neizmērojami plašajā modes
pasaulē. Par to, lai svētki būtu
kustīgi un jautri arī bērniem,
gādās aktīvas atpūtas centrs
“Eži”, Pils parkā, Lenču un
Festivāla ielu tuvumā, rīkojot
“Kāpienu pēc saldumiem”.
Pils dārzā šogad būs
vēsturiskais Hanzas tirgus
viduslaiku noskaņās. Ar iespēju
amatnieku darbnīcās vērot un
apgūt viduslaiku amatnieku
prasmes. Uzstāsies folkloras
kopas, un tie būs akustiskie
priekšnesumi – bez skaņas
pastiprinātājiem.
Pērn sašūdinātie karodziņi
šogad rotās Raunas ielu,
iezīmējot jaunu svētku zonu –
Vidzemes koncertzāli “Cēsis”
un tās apkārtni. Te būs terase
mūzikas gardēžiem, uzstāsies
kori un džeza ansamblis. Šogad
Rīgā norisināsies Eiropas
koru olimpiāde, un viens no
reģionālajiem
koncertiem
notiks tieši Cēsīs. Tāpēc terasē
varēs noklausīties Portugāles
un Vācijas koru priekšnesumus.
Ar svētkiem īpaši veidotu
programmu uzstāsies deju
kolektīvi.
Rožu laukumā tradicionāli
muzicēs
Latvijas
pūtēju
orķestri. Būs arī pamanāms,
saostāms un pagaršojams

jaunums – Latvijas novadu
Siera diena 2017, ko rīkojam
sadarbībā ar Latvijas Siera
klubu un AS “Cēsu alus”.
Tāpat aicinām Cēsu saimnieces
piedalīties siera kūku konkursā.
Nosacījumi ir vienkārši –
izmantojot vietējos sierus un
izejvielas, jāpagatavo salda
vai sāļa siera kūka. To jāatnes
uz Rožu laukumu, žūrija to
novērtēs, un labāko kūku
autores saņems balvas.
Zvanu festivāls 22. jūlijā
turpināsies ar programmu
Ķiršu ielas estrādē un ar
koncertu Sv. Jāņa baznīcā.
Tradicionālā suņu izstāde
šoreiz būs Niniera ielā 14, bet
jauniešu ekstrēmās sacīkstes –
kā parasti, skeitparkā.
Rīgas ielas pārbūves dēļ
mainīts tradicionālā lukturu
gājiena maršruts. Pulcēsimies
pie koncertzāles un tad pa
Izstāžu ielu, Uzvaras bulvāri
un Lenču ielu dosimies uz
Pils parku, kur būs svētku
kulminācija
–
uguņošana
Mārtiņa
Brauna
mūzikas
pavadījumā. Būs arī salūta
fotogrāfiju konkurss un balvas
veiksmīgāko attēlu autoriem.
Svētku noslēdzošā diena,
23. jūlijs, būs veltīta sportam
un
atpūtai.
Norisināsies
sacensības ielu basketbolā,
florbolā, zumēs “Zelta mopēds”
un nevīstoši plauks “Ziedošās
slēpes”.
Aicinām talkā brīvprātīgos,
jūsu palīdzība būs ļoti noderīga,
nodrošinot raitu svētku norisi!

Iemirdzies lukturu
gājienā!
Par neatņemamu un spožu
Cēsu svētku tradīciju kļuvis
lukturu gājiens. Arī šogad
laipni aicinām visus cēsniekus,
Cēsu viesus, uzņēmumu un
sabiedrisko
organizāciju
kolektīvus,
amatiermākslas
kolektīvu pārstāvjus, ģimenes
un ikvienu, kuram Cēsis ir
tuvas, piedalīties svētku gājienā
lukturu gaismās par godu mūsu
pilsētas 811 gadu jubilejai 22.
jūlija svētku vakarā!
Gājienā aicinām piedalīties
ar iedegtu pilsētas simbolu –
lukturīti.
Plkst. 22.00 pulcēšanās
gājienam: Izstādes iela un
Raunas iela, sākot no Izstādes
ielas.
Plkst. 22.30 svētku gājiens
maršrutā Izstādes iela Vienības laukums - Lenču iela
līdz Palasta ielai - Pils parks.

Gājiena noslēgumā Cēsu pils
parkā – Jāņa Rozenberga
uzruna,
gada
cēsnieka
sveikšana un svinīgais salūts.
Gatavojoties
gājienam,
aicinām padomāt par kopīgu
vizuālo
noformējumu
un
pamanāmu
uzrakstu
ar
kolektīva, uzņēmuma vai
organizācijas nosaukumu.
Raitākai gājiena norisei
kolektīvus aicinām pieteikties
iepriekš – līdz 12. jūlijam,
aizpildot pieteikuma veidlapu,
norādot gājiena dalībnieku
skaitu
un
pārstāvēto
organizāciju.
Papildus
informācija,
rakstot
uz
kultura@cesis.lv, zvanot uz
tālr. 26666365, un mājas lapā
cesis.lv.
Svinēsim svētkus kopā!
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ATMIŅAS, AINAVA, MĀKSLA

Atmiņu spēks
Pieminot
komunistiskā
genocīda upurus, 14. jūnijā
cēsnieki pulcējās dzelzceļa
malā, pie piemiņas akmens, lai
godinātu 521 no Cēsu apriņķa
izsūtītos, kuriem ceļš tālo
Sibīriju lopu vagonos sākās
Cēsu stacijā.
Cēsu Sv. Jāņa evanģēliski
luteriskās baznīcas mācītājs
Didzis Kreicbergs noturēja
svētbrīdi
un
aizlūgumu
par
deportācijās
dzīvību
zaudējušajiem cilvēkiem.
Uzrunājot piemiņas brīdī
sapulcējušos cēsniekus, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs sacīja: “Mēs
nevaram izmainīt vēsturi, bet
varam cerēt, ka tā stiprinās
mūsu tautu un vairos mūsu
piesardzību”. Viņš pateicās
Latvijas politiski represēto
Cēsu biedrībai par ieguldīto
darbu sabiedrības izglītošanā
par
totalitāro
režīmu
īstenotajām represijām pret
Cēsu iedzīvotājiem.
Latvijas politiski represēto
Cēsu
biedrības
valdes
priekšsēdētājs Pēteris Ozols
aicināja visus atbalstīt Pils
ielā 12 topošo ekspozīciju
“Sirdsapziņas
ugunskurs”
par cēsniekiem, kuri pretojās
okupācijas režīmiem. Cēsu

Iekārtos
dabas
takas

Attēlā: Mācītājs Didzis Kreicbergs noturēja svētbrīdi un aizlūgumu par deportācijās
dzīvību zaudējušajiem cilvēkiem. Foto: AIvars Akmentiņš.
zonālā valsts arhīva speciāliste
Anda Opoļska savukārt aicināja
apmeklēt arhīva ēku Pils ielā
7, kur atradās Cēsu rajona
drošības komitejas birojs.
Atgādinām, ka, pateicoties
Latvijas politiski represēto
Cēsu biedrības iniciatīvai,
Pils ielas 12 pagalma ēkā, kur
pēc Otrā pasaules kara čekisti
izbūvēja īslaicīgās aizturēšanas
izolatoru, top pastāvīga vēstures
ekspozīcija “SIRDSAPZIŅAS
UGUNKURS”.

Ekspozīcija, kuru iecerēts
izveidot līdz 2018. gada 23.
augustam, vēstīs par sabiedrībā
maz popularizētu, bet aktuālu
tēmu – kādreizējā Cēsu
apriņķa iedzīvotāju pretošanos
komunistu un nacistu okupāciju
režīmiem.
Biedrība aicina ikvienu
piedalīties
ekspozīcijas
projekta īstenošanā ar savu
ziedojumu.
Ziedojumus
var veikt ar pārskaitījumu
uz
ekspozīcijas
projekta

ziedojumu kontu:
Latvijas politiski represēto
Cēsu biedrība
Reģ.nr. 40008092338
Konta nr:
LV21PARX0016851920001
(banka Citadele)
Tāpat ziedot iespējams
skaidrā
naudā
ziedojumu
kastītē tirdzniecības centrā
“SOLO” Cēsīs, Jāņa Poruka
ielā.

Ainavu dārgumu krātuve Gaujas šarms Cēsu

Latvijas simtgades svinību
gaitā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
sadarbībā ar Latvijas Nacionālo
bibliotēku, pašvaldību publiskajām
bibliotēkām
un
plānošanas reģioniem aicina
ikvienu Latvijas iedzīvotāju
piedalīties dāvanas gatavošanā
Latvijai. Kopdarba rezultātā
2018. gadā tiks izveidota
elektroniska Latvijas ainavu
dārgumu krātuve “Latvijas
ainavu dārgumi vakar, šodien,
rīt”.
Aktivitātes pirmais posms
sāksies ar ainavu dārgumu
pieteikšanu, kas izsludināta
līdz
š.g.
15.
jūlijam.
Ainavas iespējams pieteikt
elektroniski tīmekļa vietnē
ainavudargumi.lv
vai
arī
dodoties uz vietējo publisko
bibliotēku. Papīra formātā
iesniegtais
pieteikums
jānosūta uz e-pasta adresi:

ainavudargumi@varam.gov.lv.
Pieteikumu izvērtēšanai tiks
izveidota īpaša Ainavu ekspertu
padome, kuras uzdevums būs
līdz 2017. gada 14. augustam
katram no reģioniem izveidot
ainavu dārgumu sarakstu, vēlāk
aicinot iedzīvotājus balsot par
sarakstā iekļautajām ainavām.
Aktivitātes noslēgumā taps
īpaša izstāde, kas būs skatāma
visā Latvijā, kā arī norisināsies
diskusijas par
reģiona
vērtībām, attīstību un ainavu
saglabāšanu
Noslēguma pasākums –
2018. gada oktobrī, Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, kurā
piedalīties tiks aicināti arī
aktīvākie ainavu dārgumu
pieteicēji.
Vairāk informācijas: Dace
Laiva, aktivitātes koordinatore
Vidzemes plānošanas reģionā,
dace.laiva@vidzeme.lv; mob.t.
+371 26566680

mākslas festivālā
Cēsu Mākslas festivāls
šogad apmeklētājus gaida no
15. jūlija līdz 19. augustam,
kā šīs vasaras īpašo projektu
piedāvājot kino programmu
“Upe” – seansus Gaujā pie Ērgļu
klintīm. Festivāla mūzikas
programmā pārsteigumus sola
eksperimentāls priekšnesums
ar izcilo latviešu pianistu
Reini Zariņu un holandiešu
gleznotāju Marilēnu Šiltkampu,
kā arī sitaminstrumentālistu
grupa
Perpetuum
ritmico
un jaunā latviešu ērģelniece
Liene Andreta Kalnciema
saspēlē ar klarnetistu Mārtiņu
Circeni. Laikmetīgās mākslas
procesus
un
personības
šogad
piedāvāsim
iepazīt
priekšlasījumu ciklā, bet teātra
mīļiem, kā ierasts, Cēsīs būs
iespēja noskatīties pēdējā gada
spilgtākās teātru izrādes. Pēc
ilgāka pārtraukuma festivāla
programmā atgriezīsies balets
ar koncertu “Alekseja Avečkina
zvaigzne”, bet Cēsu Pils
parka estrādē gaidāms unikāls
notikums – pasaulslavenā
argentīniešu
komponista,
vairāku
Frānsisa
Forda
Kopolas filmu mūzikas autora
Osvaldo Golihova flamenko

operas Ainadamar iestudējums.
Cēsīm īpašu šarmu piešķir
Gaujas tuvums, un šovasar upe
kļūs par festivāla atklāšanas
pasākuma un kino programmas
galveno varoni. Cēsu Mākslas
festivāls sāksies ar koncertu
15. jūlijā – akustiski īpaši
izvēlētā vietā pie Ērgļu klintīm,
kur mūziķiem būs speciāli
izbūvēta platforma Gaujas
vidū, bet skatītāju sēdvietas
atradīsies
upes
krastā.
Atklāšanas koncertā uzstāsies
talantīgais un harismātiskais
sitaminstrumentālistu
ansamblis Perpetuum ritmico.
Grupā apvienojušies jaunie
Latvijas
mūziķi
Guntars
Freibergs, Elvijs Endelis,
Mikus Bāliņš un Ernests
Mediņš. Ar ārkārtīgi atraktīvo
un kaismīgo spēles stilu grupa
strauji iemantojusi publikas
atzinību un profesionāļu cieņu.
Festivāla atklāšanā Perpetuum
ritmico atskaņos pašu sacerētus
darbus sitaminstrumentiem. Tā
būs pirmā reize, kad grupa tik
izvērsti pievērsīsies jaunradei –
klausītājiem
būs
iespēja
novērtēt dramaturģiski vienotu
plaša stilistiskā diapazona
mūziku no klasiskām noskaņām

Cēsu novada pašvaldība
noslēgusi līgumu ar Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru
par līdzfinansējumu projektam
“Dabas infrastruktūras atjaunošana Gaujas nacionālajā
parkā, Cēsu un Pārgaujas
novados”, kas tiks īstenots
specifiskā
atbalsta
mērķa 5.4.1.1. pasākumā
“Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve
un rekonstrukcija Natura 2000
teritorijās”. Projekta vadošais
partneris ir Cēsu novada
pašvaldība, un projekts tiks
ieviests sadarbībā ar Pārgaujas
novada pašvaldību.
Īstenojot
projektu,
novada pašvaldības teritorijā
atjaunos Cīrulīšu dabas taku
infrastruktūru un papildinās
to ar jauniem maršrutiem
Zvanu
klinšu
apskatei.
Virs Spoguļklints izvietos
informācijas
stendus
un
atpūtas soliņus. Cīrulīšu dabas
takās taps arī jauns veselības
maršruts.
Pārgaujas novadā atjaunos
gājēju taku gar Sarkanajām
klintīm, izvietos informācijas
stendus,
atpūtas
soliņus,
atkritumu urnas, kā arī sakārtos
piebrauktuvi un stāvlaukumu.
Projekta mērķis ir mazināt
antropogēnās slodzes, tai
skaitā tūrisma, eitrofikācijas,
erozijas un vides piesārņojuma
iespējamo ietekmi uz īpaši
aizsargājamiem
biotopiem
un sugām Gaujas nacionālā
parka teritorijā Cīrulīšu dabas
takās un ar tām saistītajā
teritorijā un Sarkano klinšu
dabas takās, un ar to saistītajā
teritorijā, izbūvējot atbilstošu
antropogēno slodzi mazinošu
infrastruktūru, tai skaitā izvietojot informatīvus objektus.
Projekta kopējās attiecināmas izmaksas ir 423 000 eiro,
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējums 85%
apmērā,
valsts budžeta
dotācija 3,75% apmērā.
līdz crossover opusiem ar
drum’n’bass un elektroniskās
mūzikas
ietekmētiem
elementiem.
Pasākuma
otrajā
daļā
tiks atklāta kino pētnieka un
režisora Jāņa Putniņa veidotā
festivāla filmu programma
“Upe” – skatīsimies 1934. gadā
tapušo un īpaši šim projektam
digitāli atjaunoto latviešu
dokumentālo filmu “Gauja”.
Filma tiks projicēta uz klintīm,
radot
īpašu
audiovizuālu
efektu.
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SPORTS, ZINĀTNE

Lielākais vasaras sporta notikums!
No 7. jūlija līdz 9. jūlijam
Cēsīs norisināsies vislielākais
šīs vasaras jauniešu sporta
notikums – Latvijas Jaunatnes
olimpiāde.
Līdz 9. jūnijam, kad
noslēdzās komandu reģistrācija,
olimpiādes sacensībām bija
pieteikušies 3193 sportisti no
80 pašvaldībām. Līdzās jau
tradicionālajiem olimpiskajiem
sporta veidiem olimpiādes
programmu papildina karatē,
kas tiks iekļauts nākamajās
vasaras Olimpiskajās spēlēs
Tokijā 2020. gadā, kā arī
neolimpiskie sporta veidi –
florbols un orientēšanās. Kopā
jaunieši sacentīsies 29 dažādos
sporta veidos.
Cēsu iedzīvotāji un pilsētas
viesi ir aicināti apmeklēt
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
atklāšanas ceremoniju, kas
notiks piektdienas, 7. jūlija,
vakarā plkst. 22.00 Cēsu
Pils
parkā.
Ceremoniju
ievadīs dalībnieku gājiens
no Vienības laukuma uz Pils
parku, kas sāksies plkst.
21.00. Pasākumu vadīs Renārs
Zeltiņš. Atklāšanās uzstāsies
perkusionists Reinis Reķis
un
grupa
“Transleiteris”.
Ceremonijas viesus priecēs
arī uguns šovs un deju grupas
“BUA SHOW” dejotājas.
Ceremoniju
plkst.
23.00
noslēgs uguņošana.
Cēsīs notiks olimpiādes

sacensības
14
dažādās
disciplīnās. Noras ielā pie 3.
bērnudārza notiks basketbola
turnīrs, Cēsu 2. pamatskolā
notiks cīņa, džudo un karatē,
Cēsu Pilsētas sporta namā
galda teniss un taekvondo,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
stadionā norisināsies loka
šaušanas sacensības, Cēsu 1.
pamatskolā paukošana, Cēsu
Olimpiskajā
centrā
kalnu
riteņbraukšana, Cēsu Sporta
kompleksā florbola sacensības
un Cēsu Tenisa klubā tenisa
turnīrs. Šosejas riteņbraukšanas
maršruti iekļaus Rīgas ielu,
Pētera ielu, Cīrulīšu ielu un
Gaujas ielu. Orientēšanās
sacensības notiks Gaujmalā,
Siļķu mežā. Sevišķi jāizceļ
triatlona sacensības, kas Cēsīs
notiks pirmoreiz. Tās sāksies
ar peldēšanu Lapsu ielas dīķī,
kam sekos riteņbraukšana
pa maršrutu Lapsu-PorukaZeltkalna-Vaives iela, tad
skriešana cauri Ruckas parkam,
pa Piebalgas ielu un pa Lapsu
ielu, noslēdzoties pie Lapsu
ielas dīķa.
Pārējās sacensības notiks
citos
Latvijas
novados.
Priekuļos
notiks
boksa
un
regbija
sacensības,
Burtniekos – golfs, Engurē –
burāšana, Jelgavā – peldēšana,
Jūrmalā – airēšana, Limbažos –
kanoe un smaiļošana, Rīgā –
jātnieku
sports,
mākslas

un
sporta
vingrošana,
Siguldā
– badmintons,
Smiltenē – riteņbraukšanabmx, svarcelšana, pludmales
volejbols un volejbols, Valkā –
šaušana, bet Valmierā –
handbols, airēšanas slaloms un
futbols.

Satiksmes ierobežojumi
Cēsīs Jaunatnes
olimpiādes laikā

Cēsu
iedzīvotājiem
un
pilsētas
viesiem
Latvijas
Jaunatnes olimpiādes laikā no
7. jūlija līdz 9. jūlijam jārēķinās
ar satiksmes ierobežojumiem.
Piektdien,
7.
jūlijā,
notiks
sacensību
šosejas
riteņbraukšanā
individuālie
starti.
No
plkst.
11.00
satiksmei tiks slēgts Līvu
laukums. No plkst. 12.00
tiks slēgtas šādas ielas:
Gaujas iela no iebrauktuves
veikala “Maxima” Gaujas
ielā 1/3 stāvlaukumā, veikala
“Maxima” stāvlaukums, Kalēju
iela, Lielā Līvu iela un Rīgas
iela (visā garumā). Ierobežota
satiksme būs uz ceļa P14 –
pa to nevarēs ne iebraukt, ne
izbraukt no Cēsīm. Satiksmes
ierobežojumi būs spēkā līdz
plkst. 16.00.
Latvijas
Jaunatnes
olimpiādes atklāšana. No plkst.
6.00 tiks slēgta Palasta iela
no Lenču ielas līdz Bērzaines
ielai. No plkst. 19.00 satiksmei
daļēji tiks slēgts Vienības

Zinātne ārpus laboratorijas
Emīls Lukjanskis, “SPARKS”
komunikācijas vadītājs
No 4. jūlija Cēsīs, Cēsu
pilsmuižas klētī (Pils laukums
9), būs apskatāma ceļojoša
starptautiskā izstāde “Ārpus
laboratorijas: “DARI PATS”
(DIY) zinātnes revolūcija”,
kuras laikā apmeklētājiem
būs iespēja iesaistīties zinātnē
un iepazīt DIY pionieru
sasniegumus.
Izstādes mērķis ir parādīt
Eiropas iedzīvotājiem, ka arī
katrs no viņiem var iesaistīties
zinātnē. Izstādes ekspozīcija
mums atklās stāstus par
septiņiem parastiem cilvēkiem,
kuri pārcēluši zinātni no
ierastās laboratorijas vides uz
cilvēku mājām. Apbruņojušies
ar zemas izmaksas sensoriem,
viedtālruņu aplikācijām un
iespēju dalīties ar datiem
tiešsaistē, šie DIY zinātnes
pionieri
izaicina
mūsu
priekšstatus par to, kas tad īsti
ir zinātnieks un kā zinātne un
mūsu sabiedrība izskatīsies
nākotnē.
Zinātkāres centra “ZINOO”

vadītājs Pauls Irbins norāda
“Šī izstāde ir vēl viens
apliecinājums
pasaules
straujajai
mainībai.
Arī
zinātne, kuru ierasts asociēt
tikai ar sterilām un noslēgtām
laboratorijām, pamet savas
ierastās telpas un ienāk mūsu
mājās. Jebkuram ir iespēja
iesaistīties tās veidošanā!
Ceru, ka šī izstāde iedvesmos
Latvijas iedzīvotājus mācīties,
darīt un nebaidīties pieņemt
izaicinājumus visas dzīves
garumā.”

Izstāde četru gadu laikā
apceļos 29 valstis. Latvijā tā
būs apskatāma no 4. jūlija līdz
31. augustam. Ekspozīcija
apmeklētājiem būs atvērta
darbadienās no plkst. 12.00 līdz
plkst. 19.00 un brīvdienās no
plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00.
Ieeja – bez maksas. Izstādi
programmas “Horizon 2020”
atbalstītā projektā “SPARKS”
Latvijā organizē Zinātkāres
centrs “ZINOO” sadarbībā ar
“Vides risinājumu institūtu”.

laukums. Satiksme būs slēgta
uz Valmieras ielas gar viesnīcu
“Hotel Cēsis” un Lenču ielā
līdz Palasta ielai – šeit no plkst.
21.00 virzīsies olimpiādes
dalībnieku gājiens. Slēgtas būs
arī Zaļā iela un Kanāla iela.
Šie satiksmes ierobežojumi
būs spēkā līdz 8. jūlijam plkst.
2.00.
Uz Palasta ielas no Kanāla
ielas līdz Bērzaines ielai būs
stāvvietas
uz
olimpiādes
atklāšanu ielūgtajiem viesiem.
Uz Lenču ielas no Festivāla
ielas uz leju kreisajā pusē,
stāvlaukumā aiz vecā tirgus
(Valmieras ielā 2), Kaļķu ielā
no Vaives ielas līdz Lapsu
ielai un Uzvaras bulvārī pie
Smilšu laukuma paredzētas
stāvvietas pašvaldību komandu
autobusiem.
Sestdien,
8.
jūlijā,
notiks
sacensību
šosejas
riteņbraukšanā grupas starts.
No plkst. 10.00 satiksmei tiks
slēgts Līvu laukums, veikala
“Maxima” Gaujas ielā 1/3
stāvlaukums, Kalēju iela, Lielā
Līvu iela, un Rīgas ielas līdz
Pētera ielai, Pētera iela no
Rīgas ielas līdz Cīrulīšu aplim,
Cīrulīšu iela no apļa līdz Gaujas
ielai, Gaujas iela no Cīrulīšu
ielas līdz Līvu laukumam, kā
arī Palasta iela no Bērzaines
ielas līdz Gaujas ielai. Ielas būs
slēgtas līdz plkst. 13.00.
Svētdien, 9. jūlijā, Cēsīs

notiks triatlona sacensības.
No plkst. 9.00 līdz plkst.
13.00 būs slēgta Vaives iela
pie Lapsu ielas dīķa un būs
liegta iebraukšana Ruckas
parkā. No plkst. 11.00 līdz
plkst. 13.00 tiks slēgta Lapsu
iela no Piebalgas ielas līdz
Poruka ielai, Poruka iela no
Lapsu ielas līdz Zeltkalna ielai,
Zeltkalna iela no Poruka ielas
līdz Vaives ielai un Vaives iela
no Zeltkalna ielas līdz Ruckas
parkam.
Šajā laikā būs ierobežota
piebraukšana
veikaliem
“Mego” Lapsu ielā 23 un
“Solo” Poruka ielā 23.
“Solo” varēs piebraukt no A.
Kronvalda ielas. DUS Neste
Poruka ielā 49 varēs piekļūt no
Palmu ielas.
Satiksme Vienības laukumā
būs ierobežota no 7. jūlija
plkst. 19.00 līdz 9. jūlija
vakaram. Būs slēgts Valmieras
ielas posms Vienības laukuma
virzienā no viesnīcas “Hotel
Cēsis” līdz Vienības laukumam.
Svētdien, 9. jūlijā, plkst.
15.30 Vienības laukumā notiks
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
noslēguma
ceremonija.
Satiksme Vienības laukumā
būs slēgta no plkst. 16.00 līdz
plkst. 18.00.

Bijušajā morgā top
atskurbtuve
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu
klīnikas
teritorijā
veido nakts patversmi un
atskurbtuvi. Šim mērķim tiek
pielāgotas bijušā morga telpas,
ko pašvaldība nomā no Cēsu
klīnikas.
Pārbūves darbus veic SIA
“Norrus”, un tie izmaksās
nepilnus 20 000 eiro. Tas ir
pašvaldības finansējums.
Sāktas
sarunas
ar
potenciālajiem
patversmes
un
atskurbtuves
apsaimniekotājiem –
“Latvijas
Samariešu apvienību” un
“Latvijas Sarkano krustu”.
Patversmē būs nodrošinātas
vietas 12 cilvēkiem, kuru
vajadzībām
tiks
izbūvēta
virtuve, labierīcības un duša.
Atskurbtuvei
būs
divas
kameras, kurās varēs uzturēties
sešas stiprā alkohola reibumā
nonākušas personas.
Likums
paredz,
ka
Pašvaldības un Valsts policijas
darbiniekiem pilsētas ielās vai
apstādījumos paceltas, pārlieku

sareibušas personas vispirms
jānogādā
to
deklarētajā
dzīvesvietā vai medicīnas
iestādē. Ja tas nav iespējams,
tad – atskurbtuvē. Iereibušos
bezpajumtniekus Cēsu novada
pašvaldības
policistiem
patlaban jāved uz tuvāko
atskurbtuvi, kas atrodas Rīgā.
Tas nozīmē, ka vismaz trīs
stundas, kas tiek pavadītas ceļā
uz Rīgu un atpakaļ, Cēsīs nav
dežurējošās policijas ekipāžas.
Cēsu novada pašvaldībai arī
jāmaksā Rīgas domei par šo
pakalpojumu.
Būtiski arī, ka par katru
atskurbtuvē nogādāto personu
Cēsu
novada
pašvaldība
no Vides un reģionālās
attīstības ministrijas saņems
līdzmaksājumu
15
eiro
apmērā, kas gan nenosegs
visas izmaksas, bet kalpos, kā
būtisks atbalsts patversmes
un
atskurbtuves
darbības
nodrošināšanai.
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VESELĪBA, GADA CĒSNIEKS

“Kusties vesels!”
Cēsnieki jau ir pamanījuši un
aktīvi izmanto iespēju dažādos
pilsētas rajonos ik nedēļu
vingrot, apgūt skriešanas un
nojošanas prasmes. Tā ir tikai
daļa aktivitāšu no novada
pašvaldības īstenotā apjomīgā
projekta
"Pasākumi
Cēsu
novada pašvaldības iedzīvotāju
veselības veicināšanai un
slimību
profilaksei".
Tas
ilgs trīs gadus un galvenās
aktivitātes
ietver
slimību
profilakses konsultācijas un
veselības rādītāju mērījumu
veikšanu, dažāda veida kustību
nodarbību organizēšanu, tajā
skaitā, organizējot koptreniņus
dažādās sporta disciplīnās Cēsu
novada iedzīvotājiem, veselīgo
vasaras nometņu organizēšanu
skolas vecuma bērniem, kā arī
izglītojošu semināru, lekciju un
cita veida pasākumu rīkošanu.
Maijā norisinājās peldēšanas
nodarbības
senioriem
un
veselīga uztura interaktīva
spēle, kas informēja un
izglītoja ikvienu interesentu

Attēlā: Vingrošanas un TRX nodarbības jau izpelnījušās tik lielu cēsnieku interesi, ka
sportotāji jādala grupās, lai visiem pietiktu vietas. Foto: Aivars Akmentiņš.
par veselīgu produktu lietošanu
ikdienas ēdienkartē "Latvju
bērni danci veda" pasākuma
laikā.
Jūnijā
notiek brīvdabas
jogas nodarbības, vingrošana,
TRX, skriešana, nūjošana.
Fizioterapeita vadībā mundri
izkustās grūtnieces un pilsētas
pansionāta iemītnieki. Vasarā

Sāksies balsojums par
gada cēsnieku
Šogad jau deviņpadsmito
reizi AS “Cēsu alus” sadarbībā
ar Cēsu novada pašvaldību rīko
konkursu “Cēsnieks”.
Balsot
par
kādu
no
apbalvojuma komisijas izvirzītajiem četriem kandidātiem būs iespējams no 10.

jūlija līdz 18. jūlijam: gan
izgriežot kuponu un nogādājot
to norādītājos punktos, gan
elektroniski “Cēsu alus” un
Cēsu novada pašvaldības
sociālajos tīklos.
Apbalvojums tiks pasniegts
“Cēsis 811” svētku laikā.

sāksies nometņu cikls, kas
ietvers nometnes skolas vecuma
bērniem, bērniem no trūcīgām
un
maznodrošinātajām
ģimenēm, bērniem ar īpašām
vajadzībām un personām ar
invaliditāti. Pavisam 2017.
gadā notiks 17 nometnes.
Iecerēts, ka jūlijā, “Cēsis
811” svētku laikā, Vienības
laukumā
norisināsies
īsts
kustību
festivāls.
Svētku
apmeklētāji dažādu treneru
vadībā varēs iepazīt un
izmēģināt
plašu
veselīgu
aktivitāšu spektru. Tostarp arī
zumbu, vēderdejas un step
aerobiku.
Septembrī Vaives pagastā
piestās “veselības ekspresis”.
Tā
apmeklētāji
varēs
konsultēties ar speciālistiem un
pārbaudīt veselības stāvokli.
Projekta gaitā Vaivē notiks
arī vingrošanas nodarbības.
Rudenī atsāksies peldēšana
senioriem, būs arī iespēja
uzzināt, kā rūpēties par sirds
veselību, apmeklēt noderīgus
seminārus. Informāciju par

projekta norisēm varat meklēt
novada pašvaldības mājas
lapā cesis.lv. Būs arī afišas ar
ikmēneša sporta nodarbību,
semināru lekciju sarakstu.
Projekts ilgs līdz pat
2019. gada nogalei visās tā
aktivitātēs novada iedzīvotāji
var piedalīties bez maksas.
Projekta kopējais finansējums
ir 192 898 eiro, tajā skaitā ESF
finansējums 163 963,30 eiro
un valsts budžeta finansējums
28 934,70 eiro. Galvenais
projekta plānotais rezultāts
ir vismaz 1884 Cēsu novada
iedzīvotāju
iesaistīšanās
slimību profilakses un veselības
veicināšanas pasākumos.
Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/105
"Pasākumi
Cēsu
novada
pašvaldības
iedzīvotāju
veselības veicināšanai un
slimību
profilaksei"
tiek
īstenots darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas
un
slimību
profilakses
pakalpojumiem,

Velotrase aktīvai atpūtai
Jūnija sākumā pie Maija
parka atklāta Vidzemē unikāla
asfalta velotrase, kas ir tikai
otrs šāda veida objekts Latvijā.
Trase ir vēl viena iespēja
aktīvās atpūtas cienītājiem, un
to var izmantot jebkura vecuma
un sportiskās sagatavotības
cilvēki.
Asfalta velotrases ir viens no
pēdējos gados iecienītākajiem
pilsētvides aktīvās atpūtas
risinājumiem visā pasaulē.
Popularitāti vairo fakts, ka
trases ir ļoti multifunkcionālas.
Tās iespējams izmantot ar
dažādiem
pārvietošanās
līdzekļiem, piemēram, kalnu
vai pilsētas velosipēdiem, BMX
velosipēdiem, longboard’iem,
skrituļslidām, skrituļdēļiem,
skrejriteņiem.
Šīs
trases
pulcē
ne
tikai
ekstrēmā
velosporta
profesionāļus, bet arī bērnus

un pieaugušos, kuri grib attīstīt
savas braukšanas prasmes,
koordināciju un vienkārši
jautri pavadīt laiku, braucot
pa dažāda izmēra kalniņiem,
virāžām un tramplīniem.
Svinīgajā
atklāšanas
ceremonijā projekta attīstītājs
un uzņēmuma SIA “BSA
Projects” valdes priekšsēdētājs
Jānis Jansons pateicās Cēsu
novada
pašvaldībai
par
sadarbību trases tapšanas gaitā.
Tāpat uzsvēra, ka šādi pilsēta
dzīvo līdzi laikam, pierādot, ka
tai rūp, lai ikkatram cēsniekam
būtu aktīvās atpūtas iespējas.
Kopējā līguma summa ir 41
803,95 eiro bez PVN. Velotrase
ir aptuveni 175 metrus gara
un vismaz divus metrus plata.
Kopskaitā trasē ir vismaz
30 pacēlumu ar augstuma
starpībām no nulles līdz 120
centimetriem.

jo īpaši, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem
iedzīvotājiem"
9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai
un
slimību
profilaksei" gaitā. Projekts
tiek finansēts no Eiropas
Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem.
Vasarā bezmaksas sporta
nodarbības notiks treneres
Ingas Bogdanovas vadībā. Āra
vingrošana, kas ir visdažādāko
vingrojumu kopums vispārējās
fiziskās veselības uzlabošanai,
izmantojot arī dabas un
pilsētvides
piedāvātos
elementus notiks:
Pirmdienās, plkst. 10.00,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
stadionā;
Pirmdienās, plkst. 12.00,
Bērzaines ielas 4 pagalmā;
Otrdienās, plkst. 12.00,
Cēsu Internātpamatskolas Rehabilitācijas Centra (Meža
skola) pagalmā;
Trešdienās, plkst. 10.00,
Cēsu Internātpamatskolas Rehabilitācijas Centra (Meža
skola) pagalmā;
Ceturtdienās, plkst. 17.30,
Cēsu Internātpamatskolas Rehabilitācijas Centra (Meža
skola) pagalmā;
Ceturtdienās, plkst. 19.00,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
stadionā;
Piektdienās, plkst. 14.00,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
stadionā;
Piektdienās, plkst. 16.00,
Bērzaines ielas 4 pagalmā;
TRX
piekares
treniņi,
trešdienās, plkst. 20.00, Cēsu
Valsts ģimnāzijas stadionā.
Papildus informācija pa
tālruni 29102202 (Inga).

Stadionā
zāliens
Cēsu
sporta
draugiem
par prieku raiti rit stadiona
rekonstrukcijas
būvdarbi.
Jūnijā ieklāts futbola laukuma
mākslīgais zāliens, un sākta
skrejceļu izveide.
Projekta vadītājs Edvīns
Puduls pastāstīja, ka stadiona
rekonstrukcijas
darbi
virzās atbilstoši plānam un
prognozēja,
ka
stadiona
atklāšana varēs notikt šī gada
septembrī.
Kā ziņots, stadiona pirmās
kārtas būvniecības izmaksas ir
2,8 miljoni eiro, kam piesaistīts
1,9 miljonu eiro valsts budžeta
līdzfinansējums.
Pirmajā
kārtā taps futbola laukums,
skrejceļš, pludmales volejbola
laukumi, bērnu laukums un āra
vingrošanas laukums.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi

30.06. – 01.07
Cēsu Pils parkā
Sarunu festivāls “Lampa”
01.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
SIG@Orubs + Uncles Bundle
01.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Aspirīns (scratch)
02.07. plkst.12.00
Cēsu Pils dārzā
Francijas diena Cēsīs
02.07. plkst. 19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Soul&Funk grupa
ELECTRO DELUXE
(Francija)
07.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Jacques of S’T’A &
Mixmaster AG (hip-hop
koncerts)

“VIVA” un “Diverse Styles:
Young Ones”

20.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Sheep Got Waxed (Igaunija)
21.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Fono Cēsis afterparty
DJ Monsta un DJ Z:le
22.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
DJ Rihards Bražinskis
22.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Fono Cēsis afterparty
DJ All-viss un Funky DJ
Elegant
27.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
MALAI 4
28.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Snowapple (EU/Meksika)

08.07.plkst.20.00
Cēsu Pils parkā
Imantdienas

28.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kalvis Amantovs

08.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

29.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Akustiskās skatuves
atklāšana vasaras terasē.
Haralds Sīmanis ar grupu.

14.07. plkst.18.00
Ruckas mākslas rezidenču
centrā
Antropocēnā laikmeta
pavārgrāmatas atklāšana
14.07. plkst.22.00
Fonoklubā
Diskotēka Šmārcis piedāvā
15.07. plkst.14.00
Vaives Tautas namā
Senioru pasākums “Kad
liepas zied…”
15.07. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Kasešu nakts 8 ar Juri
Lapinski un Mārci
Grīnbartu

Cēsu Mākslas
festivāls
15.07. plkst.19.30
Mākslas galerijā INSIGNIA
Latvijas Mākslas akadēmijas
diplomandu, SEB stipendiātu
izstādes atklāšana
15.07. plkst.21.30
Gaujā pie Ērgļu klintīm
Cēsu Mākslas festivāla
atklāšana. Ansambļa
“Perpetuum Ritmico” koncerts
un kinoperformance “Upe upē”

15.07. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

20.07. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Teātra izrāžu cikls “Grand
Prix”. Jānis Joņevs/Anete
Konste “Zvērīgā mīla”

16.07. plkst.17.00
Cēsu Sporta kompleksā
Dānijas akrobātisko deju
grupas priekšnesums.
Piedalās Cēsu Bērnu un
jauniešu centra deju grupas

21.07. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
kino zālē
Mazā laikmetīgās mākslas
skola vasaras vakariem.
Mākslas zinātnieces Ineses

Baranovskas priekšlasījums
“Vēsturiskais un laikmetīgais –
dialogs laikā un telpā”

no fotogrāfiju sērijas
“Patiesībā”

22.07. plkst.20.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
kino zālē
Dokumentālā filma
LAIKMETĪGĀ. Pirmizrāde.

Līdz 02.07.
INSIGNIA mākslas galerija
koncertzālē “Cēsis”
Patriks Peltjē “Atdzimšana”;
Sandra Krastiņa un Ilze
Avotiņa “Atmiņu dārzs”

22.07. plkst.22.00
Gaujā pie Ērgļu klintīm
Kino programma “Upe”
“Mednieku nakts” (ASV,
1955)

Literatūras izstādes
Cēsu Centrālajā
bibliotēkā

28.07. plkst. 20.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Performance
”Musicpainting/Live”
29.07. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
kino zālē
Mazā laikmetīgās mākslas
skola vasaras vakariem
Kuratora Kaspara Vanaga
priekšlasījums “Par
mikrovēstures liecībām un to
lomu laikmetīgajā mākslā”

01.07. – 31.07.
Ceļojumu laiks
01.07. – 31.07.
Rakstniekam un vēsturniekam Artūram Heniņam
(1932-2014) – 85
01.07. – 31.07.
Jauniešu un vecāku žūrija
2017
01.07. – 31.07.
Ceļo droši!

29.07. plkst. 20.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Baleta vakars “Alekseja
Avečkina zvaigzne”

01.07. – 31.07.
Dārzniekam, selekcionāram – Pēterim Dindonim
(1877-1967) – 140

30.07. plkst.22.00
Gaujā pie Ērgļu klintīm
Kino programma “Upe”
“Robeža” (Brazīlija, 1967)

01.07. – 31.07.
Jau divas desmitgades rit
Cēsu pilsētas svētki…

Izstādes

01.07. – 31.07.
Tev ir jauns draugs…

12.05.-30.10.

Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
Aleksandra Vasiļjeva tērpu
kolekcijas izstāde “19.
gadsimta mode”
01.06.-30.06.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsnieka Andra Vētras
fotoizstāde “Cēsis pilsētas
svētkos”
08.06.-02.07.
Cēsu Jaunā pilī
Izstāde “Kurzemes albums.
Laikmeta portrets”
26.06.-30.07.
Kafejnīcas “Pie Raunas
vārtiem” skatlogos
Cēsu Mākslas skolas
audzēkņu darbi
06.06.-08.07.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Toms Harjo. Darbi

01.07. – 31.07.
Lasi un iesaki draugam!
01.07. – 31.07.
Piedalies, lasi un vērtē!
Bērnu un jauniešu žūrija
2017

Kino
No 01.07.
Okeāna saviļņotie /
Okeāna saviļņotie (2017).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
dokumentāla filma (LV). Līdz
12 g.v. - neiesakām
Nejaukais es 3 / Despicable
Me 3 (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
animācija. Bez vecuma
ierobežojuma
No 07.07.
Transformeri: Pēdējais
bruņinieks / Transformers:

The Last Knight (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, zinātniskā fantastika.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 14.07.
Zirnekļcilvēks: Atgriešanās
mājās / Spider-Man:
Homecoming (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, fantastika. Līdz 12 g.v. neiesakām
Vīns un vējš / Ce qui nous
lie (2017). Žanrs: Komēdija,
drāma. Līdz 12 g.v. - neiesakām
Karš par Pērtiķu planētu /
War for the Planet of the Apes
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, drāma, asa sižeta filma.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 21.07.
Denkerka / Dunkirk (2017).
Žanrs: Kara, drāma, asa sižeta
filma, vēsturiska.
Līdz 12 g.v. - neiesakām
No 28.07.
Vāģi 3 / Cars 3 (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
animācija. Bez vecuma
ierobežojuma
Valeriāns un tūkstoš planētu
pilsēta
/ Valerian and the City of
Thousand Planets (2017).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, asa
sižeta. Līdz 12 g.v. - neiesakām

Sports
01.07. – 02.07. plkst.09.00 –
21.00
Piebalgas ielā 18
Florbola vārtsargu nometne
01.07. plkst.17.30
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
4.posms
12.07. plkst.17.30
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
5.posms
19.07.
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
6.posms

01.06.2017. Saistošie noteikumi Nr. 14 “Grozījumi Cēsu novada 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
“Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1
„Par Cēsu novada pašvaldības
2017.gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 1.,2., 3., 4. un 5.

punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2017.
gadam
ieņēmumos
22 620 011 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada

pašvaldības
pamatbudžetu
2017. gadam izdevumos 29
241 327 euro apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2017. gadam ieņēmumos 588

455 euro un izdevumos 963
651 euro apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma

rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2017. gada budžeta
grozījumiem.”
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Jauns sasaukums - jauni mērķi Kurzemes
albums
Varoņu dienā, 22. jūnijā,
notika pirmā jaunā 2017. gada
sasaukuma Cēsu novada domes
sēde. Deputāti par domes
priekšsēdētāju
vienbalsīgi
ievēlēja Jāni Rozenbergu, kurš
šo amatu ieņēma arī iepriekšējā
sasaukumā.
Jānis Rozenbergs pateicās
vēlētajiem un deputātiem par
atbalstu un pauda apņēmību
sadarboties ar visu partiju
ievēlētajiem
pārstāvjiem,
lai īstenotu priekšvēlēšanu
solījumus.
“Prieks, ka visi esam uz
viena viļņa – arī programatiskā
ziņā, jo par 90% darāmie darbi
ievēlētājiem sarakstiem ir
līdzīgi. Nedominē populisms,
demagoģija.
Dominē
praktiska, reāla, iedzīvotājiem
nepieciešamu lietu virzība,”
sacīja Rozenbergs.
Kā
norādīja
domes
priekšsēdētājs, šāds atbalsts
esot ļoti iepriecinošs, bet
vienlaikus
uzliekot
lielu
atbildību. Viņš arī pauda
gandarījumu, ka nodrošināta
pēctecība – pārvēlēti deputāti
no iepriekšējā sasaukuma –
vienlaikus esot prieks, ka
ievēlēti arī jauni deputāti ar
jaunu iedvesmu, lai ienestu
pašvaldībā jaunus darbus un
idejas.
“Šodien, Varoņu dienā,

Vidzemē
Līga Lindenbauma
izstādes kuratore

Attēlā: Jaunais novada domes deputātu sastāvs: (pirmajā rindā no kreisās) Dita
Trapenciere, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova, Mārtiņš Malcenieks, (otrajā rindā
no kreisās) Erlends Geruļskis, Artis Malkavs, Renārs Sproģis, Tālis Jaunzemis, Māris
Sestulis, (trešajā rindā no kreisās) Pauls Irbins, Juris Žagars, Jānis Goba, Ingus Laiviņš,
Andris Melbārdis un Guntis Grosbergs. Foto: Aleksandrs Abramovs.
novēlu deputātiem pragmatisku
darbu, reizumis – ar varonīgiem
lēmumiem. Es ticu, ka ikkatra
deputāta zināšanas, pieredze
un nākotnes redzējums mums

palīdzēs kopā tikt galā ar tiem
jautājumiem, kurus vēlētāji
noteikuši mūsu dienas kārtībā,”
sacīja
Jānis
Rozenbergs,
kā galvenos no tiem minot

Cēsu kauju sajūtas

jaunu darbavietu piesaisti
Cēsu novadam, kvalitatīvākus
un izdevīgākus komunālos
pakalpojumus,
mājokļu
būvniecību.

Pagatavo svētku siera kūku!
Esi gardēdis un vēlies
pierādīt savas spējas kūku
cepšanā? Vēlies padalīties
pieredzē un receptēs, kā
uzcept visgardāko siera kūku
no vietējiem produktiem?
Piedalies gardāko siera kūku
konkursā!
Ja vēlies piedalīties siera
kūku konkursā, piesakies,
aizpildot anketu Cēsu novada

Attēlā: Cēsnieki varēja vērot, kā Pirtsupītes gravā apvienotās latviešu-igauņu armijas vīri
sakauj Landesvēru. Foto: Aivars Akmentiņš.
Pieminot
kritušos
un
svinot uzvaru, Cēsu kauju 98.
gadadienā, 22. jūnijā, novada
iedzīvotāji pulcējās Vienības
laukumā. Ziedus pie Uzvaras
pieminekļa nolika Cēsu novada
domes
jaunā
sasaukuma
deputāti, Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvji, cēsnieki un
viesi.
Varoņu dienas programma
Cēsīs bija plaša. Cēsu muzeja
speciālisti bija sagatavojuši
aizraujošu orientēšanās spēli

“Sajūti Cēsu kaujas!” Tās
dalībnieki veica praktiskus
uzdevumus un iepazinās ar
Cēsu kauju laika liecībām
atmiņu stāstos. Pils parkā
skanēja
latviešu
karavīru
dziesmas vīru kopas “Vilki”
brašā izpildījumā.
Dienas galvenais notikums
bija Cēsu kauju rekonstrukcija
Pirtsupītes gravā, kas pulcēja
lielu skaitu cēsnieku un viesu.
Renāra Sproģa un kauju
kluba ”Latviešu karavīrs”

Jūnijā Cēsu Vēstures un
Mākslas muzejā atklāta izstāde
“Kurzemes albums”. Tas ir
izpētes laikā tapis apzīmējums
18. gadsimta beigu – 19.
gadsimta pirmās puses attēlu
kolekcijai,
kopskaitā
90
zīmējumiem, siluetgriezumiem
un fotogrāfijai. Attēli reiz
piederējuši Kurzemē mitušajai
Groškes-Ekses-Kleinu dzimtai
vairākās paaudzēs, un ir
saglabājušies cauri gadsimtiem.
“Kurzemes albums” izceļ
ikdienišķo un šķietami necilo,
amatierisko attēlu potenciālu
kultūras studijās, pateicoties to
unikālajai spējai sniegt ieskatu
cita laikmeta ikdienas dzīvē.
Izstādē Cēsu pilī skatāma
daļa no “Kurzemes albuma”
attēliem,
Johana
Frīdriha
Rozenbergera
zīmējums
“Tukuma tirgus laukums 1832.
gada augustā” no Tukuma
muzeja kolekcijas, kā arī
piemiņas albumi no Latvijas
Universitātes
Akadēmiskās
bibliotēkas Retumu nodaļas
kolekcijas.

veidotā rekonstrukcija šogad
bija iespaidīga. Vēsturiskie
formastērpi,
ieroči,
pirotehnikas radītie pamatīgie
būkšķi un kareivju cīņas radīja
īstu kaujas atmosfēru, ļaujot
iztēloties teju 100 gadus senus
notikumus Cēsīs un apkārtnē.
Dienas noslēgumā Pils parkā
notika latviešu tautas deju
koncerts “Kad balti mākoņi
līgo” un zaļumballe.

mājaslapā, izcep savu kūku un
atnes to 2017. gada 22. jūlijā uz
Siera svētkiem Rožu laukumā,
kur
norisināsies
Latvijas
novadu Siera diena 2017.
Visas iesniegtās kūkas vērtēs
žūrijas komisija. Kūkai jābūt
ceptai no vietējiem produktiem
un Latvijā ražotiem sieriem.

