
12. augustā dodamies urrāt un 
murrāt uz Vaivi

Turpinās pilsētas grants ielu 
labiekārtošana
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Aizvadītajā nedēļas nogalē 
notikušie svētki “Cēsis 811”, 
kuru vadmotīvs šogad bija 
“Svinam ar garšu!”, pulcējuši 
tikpat apmeklētāju, cik pērn 
apaļajā “Cēsis 810” jubilejā.

Kā norāda svētku 
organizatore, pašvaldības 
aģentūras “Cēsu kultūras 
un tūrisma centrs” direktora 
vietniece Ilona Asare, tas 
arī bijis viens no šo svētku 
uzdevumiem – saglabāt 
nemainīgi augstu pasākumu 
kvalitāti un apmeklētāju skaitu, 
kuri izbaudīja svētkus trīs 
dienu garumā.

“Ja pērn svētkiem veltījām 
lielus mārketinga līdzekļus, 
un apmeklētāju skaits bija 
nedaudz virs 60 000, tad šogad 
līdzīgu skaitu esam sasnieguši, 
saglabājot nemainīgi augsti 
uzlikto svētku satura kvalitātes 
latiņu,” stāsta Asare.

Šo svētku novitāte bija 
1. Starptautiskais Zvanu 
festivāls, kas pulcējis 
zvanu mūzikas ansambļus 
no Latvijas un ASV. Pie 
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
mūzikas gardēži varēja baudīt 
vokālo ansambļu, koru un 
kamermūzikas koncertus. Šeit 
viesojās arī kori no Portugāles 
un Vācijas, kas ieradušies 
Latvijā, lai piedalītos Eiropas 
koru olimpiādē. 

Savukārt jau ceturto gadu 
Cēsīs divu dienu garumā 
norisinājās bezmaksas 
rokmūzikas festivāls “Fono 
Cēsis”, kas arī šogad pulcējis 
vairākus desmitus tūkstošu 
cilvēku. Festivālā piedalījās 
gan populāri pašmāju 
izpildītāji, to skaitā “Franco 
Franco”, “Dzelzs Vilks”, 
“Satellites LV”, “Edavārdi”, 

“Cēsis 811” apmeklētāju skaits –  
nemainīgi liels

gan viesi no Igaunijas “Ewert 
and the Two Dragons”. Lustīgi 
pavadīts pirmais vakars tika arī 
Rožu laukumā, kur notika balle 
ar Aizgaļu ģimeni.

Svētku kulminācija bija 
jau tradicionālais Lukturu 
gājiens, un krāšņs salūts. Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, uzrunājot 
cēsniekus un svētku viesus, 
sacīja: „Mēs Cēsīs protam 
strādāt un protam svinēt! 
Cēsniekiem arī šogad izdevies 
sarīkot lieliskus svētkus, uz 
kuriem ciemiņi brauc no malu 
malām. Paldies visiem, gan 
cēsniekiem, gan ciemiņiem, ka 

mīlat Cēsis un ka esat uzticīgi 
Cēsīm!”

Pirms svētku salūta notika 
“Gada cēsnieka” sveikšana. 
Šogad, pēc novadnieku 
balsojuma, godpilnais tituls 
pienākas uzņēmējam Jurim 
Kozlovskim.

Pēc “Cēsu kultūras un 
tūrisma centra” speciālistu 
teiktā, bijušas svētku zonas, 
piemēram, tirgotājiem atvēlētās 
vecpilsētas ielas, kurās šogad 
svētku kulminācijas dienā, 
22. jūlijā, cauri izgājuši vēl 
vairāk apmeklētāju nekā 
pērn. Tas pats attiecas arī uz 
modes zonu Pils laukumā, 

kas pulcējusi vairāk skatītāju 
nekā pērn Rīgas ielā, un 
“Dynamit Jam” zonu aktīvo 
sporta veidu cienītājiem Cēsu 
skeitparkā. Arī Maija parkā, 
pateicoties gastronomiskajiem 
priekšnesumiem, apmeklētāju 
bijis vairāk nekā “Cēsis 810” 
laikā.

Jāpiemin, ka šogad uzstādīts 
jauns tirgotāju rekords – 
tirdziņā piedalījās vairāk nekā 
400 amatnieki un tirgotāji.

Arī svētdien, sporta 
dienā, Cēsīs pulcējas daudz 
ļaužu, lai vērotu tradicionālo 
motokrosu “Zelta mopēds”, kā 
arī piedalītos “Ghetto basket”, 

Cēsu 2. Velo festivālā, spēlētu 
florbolu un sacenstos vasaras 
slēpošanas sprintā.

Vērienīgos svētkus at-
balstīja AS “Cēsu alus” un 
projekts “Hanzas vērtības ilgt-
spējīgai sadarbībai (HANSA)” 
Hanzas savienības mantojuma 
iedzīvināšanai mūsdienās, sa- 
darbojoties 11 Latvijas, Igau-
nijas un Zviedrijas partneriem, 
kas tiek īstenots ar Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
2014-2020 atbalstu. Svētku 
norise iekļauta Eiropas 
gastronomijas reģiona “Rīga – 
Gauja” aktivitāšu ritējumā.

Attēlā: Neviltots prieks un labs noskaņojums bija lielu un mazu Cēsu svētku apmeklētāju drošs pavadonis. Foto: Indars 
Krieviņš.

Lai veicinātu cēsnieku 
iesaisti pašvaldības projektu 
konkursos, radīta jauna, 
mūsdienīga platforma 
“CēsuProjekti.lv”, kas 
nodrošinās ērtāku projektu 
iesniegšanu. Iesniegt projektus  
šogad varēs līdz 1. septembrim.

Platformu veido trīs galvenie 

posmi. Vispirms iedzīvotāji 
piesaka savu iniciatīvu un pro- 
jekta ideju “CēsuProjekti.lv” 
platformā. Tālāk to izvērtē 
žūrija, kas pārliecinās par 
projekta atbilstību konkursa 
nolikumam. Labvēlīga žūrijas 
lēmuma gadījumā pašvaldība 
garantē līdzfinansējumu 

projektam 50% apjomā, ja 
projekta autoriem 90 dienu 
laikā platformā izdodas savākt 
50% līdzfinansējumu no 
cēsniekiem.

Koprades mājā “Skola6” 
8. augustā plkst. 17.30 
notiks projektu rakstīšanas 
darbnīca, kurā pašvaldības 

darbinieki sniegs padomus, 
kā veiksmīgi ietvert idejas 
projektu pieteikumos. Šī 
darbnīca būs noderīga ne tikai 
tiem, kuriplāno pieteikt savu 
projektu “CēsuProjekti.lv”, bet 
arī citiem pašvaldības projektu 
konkursiem. 

Uz darbnīcu var nākt gan 

ar jau konkrētām idejām, gan 
tikai ar vēlmi darīt labu Cēsīm. 
Darbnīcas mērķis ir noslēgumā 
aizpildīts un konkursam 
iesniegts projekta pieteikums.

Iesniegt un atbalstīt idejas 
var www.cesuprojekti.lv

Cēsu projekti – ērti un vienkārši!
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Jūlija domes sēdē
Cēsu novada domes sēdē 13. 

jūlijā deputāti izskatīja vairāk 
nekā 40 jautājumu. Par novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
attīstības jautājumos ievēlēja 
Mārtiņu Malcenieku. Deputāti 
balsoja par naudas balvu 
piešķiršanu Cēsu novada skolu 
8. un 11. klašu skolēniem. Teju 
40 izglītības iestāžu audzēkņi 
saņems naudas balvas 75 un 
110 eiro apjomā par izciliem 
rezultātiem aizvadītajā mācību 
gadā.

Domes sēdē arī lēma par 

aizņēmumu Cēsu pilsētas 
stadiona rekonstrukcijai. Valsts 
kasē paredzēts aizņemties 
vairāk nekā pusotra miljona 
eiro ar atmaksas termiņu – 22 
gadi.

Tika apstiprināti vairāku 
pašvaldības komisiju sastāvi 
un pašvaldības 2016. gada 
Publiskais pārskats. Vēl sēdē 
izveidoja metu konkursa “Cēsu 
Kosmosa centra jaunbūve 
Cīrulīšu ielā 63” žūrijas 
komisiju un lēma par papildus 
finansējumu politiski represēto 

vēsturiskās ekspozīcijas 
“Sirdsapziņas ugunskurs” 
izveidei.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” - 
“Pieņemtie lēmumi”, 
Cēsu novada pašvaldības 
Apmeklētāju apkalpošanas 
centrā un Vaives pagasta 
pārvaldē.

Nemainīgi  
karstais jūlijs

Ievēlēts domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
attīstības jautājumos

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Jūlijs Cēsīs bija notikumiem 
bagāts. Lielākie, sarunu 
festivāls “Lampa”, Latvijas 
Jaunatnes olimpiāde un pilsētas 
svētki “Cēsis 811”, izdevās 
labi. Par to ir gandarījums, 
jo svētku rīkošana ir smags 
darbs. Paldies organizatoriem 
un brīvprātīgajiem cēsniekiem, 
kuri bija aktīvi palīgi. Droši 
vien vairs nav jābrīnās, ka 
mūsu pilsētu svētkos apmeklē 
tik daudz ļaužu. Satura 
daudzveidība, kvalitāte un 
cēsnieku viesmīlība tos padara 
par spilgtiem, nacionāla 
mēroga vasaras notikumiem. 
Un, ja meteorologi apgalvo, ka 
šī vasara ir nepieredzēti vēsa, 
tad es gribu oponēt. Cēsīs jūlijs 
ir nemainīgi karsts!

Domes sēdē deputāti 
apstiprināja aizņēmumu 
stadiona rekonstrukcijas 
turpināšanai. Līdz šim darbi 
veikti, izmantojot valsts 
dotāciju – nepilnus divus 
miljonus eiro. Būvdarbu 
pabeigšanai nepieciešams arī 
pašvaldības līdzfinansējums  – 
apmēram 1,6 miljoni eiro. 
Darbi norit plānotajos tempos, 
un celtnieki sola, ka rudenī 
jau varēsim izmēģināt jaunos 
skrejceļus un spēļu laukumus. 
Drīzumā saņemsim arī 

tribīņu tehnisko projektu, to 
būvniecība paredzēta otrajā 
kārtā.

Līdz ar stadiona 
rekonstrukciju aktualizējies 
jautājums par sporta būvju 
apsaimniekošanu novadā. 
Interese par mūsu sporta 
infrastruktūru ir, jūlija nogalē 
man bija sarunas gan ar 
volejbola, gan vieglatlētikas 
federāciju vadību. Cēsis ir laba 
vieta valsts un arī starptautisku 
sacensību rīkošanai, kas 
piesaista novadam lielu 
dalībnieku un līdzjutēju skaitu. 
Tomēr prioritāte ir labi treniņu 
apstākļi izglītības iestāžu, 
sporta skolas audzēkņiem, 
novada klubu sportistiem un 
iedzīvotājiem, kurus saista 
aktīvs dzīvesveids.

Sports, protams, stiprina, 
taču kvalitatīva veselības 
aprūpe ir ļoti svarīga, tāpēc 
jūlijā notika aktīvas sarunas 
ar Veselības ministrijas 
speciālistiem un vadību par 
Cēsu klīnikas vietu jaunajā 
slimnīcu modelī. Ir vienošanās, 
ka neatliekamo palīdzību 
Vidzemē nodrošinās Cēsu un 
Valmieras slimnīcas. Abām 
iestādēm vēl jāvienojas par 
specializācijas virzieniem, un 
sarunas par to rit konstruktīvi.

Jāpiemin, ka drīz noslēgsies 
būvdarbi topošajā nakts 
patversmē un atskurbtuvē. 
Par iestādes darbību un telpu 

apsaimniekošanu gādās 
Latvijas Sarkanā krusta 
darbinieki un, domāju, ka līdz 
ar pieredzi taps arī optimālais 
atskurbtuves darbības modelis.

Sākot Rīgas ielas 
rekonstrukciju, zinājām, ka šis 
nebūs vienkāršs darbs. Objekts 
tiešām ir pamatīgs izaicinājums 
celtniekiem, arheologiem, 
pašvaldības speciālistiem, 
bet jo īpaši – vecpilsētas 
uzņēmējiem. Gribu vēl un 
vēl aicināt cēsniekus pārvarēt 
būvdarbu radītās neērtības un 
apmeklēt vecpilsētas kafejnīcas 
un veikaliņus.

Tāpat paredzēts finansējums 
jaunā Cēsu zinātnes centra 
metu konkursam. Šī ir patīkami 
izaicinoša iecere, ko īstenojot, 
Cīrulīšos taps Baltijas līmeņa 
zinātnes centrs. Vēl gribu 
informēt, ka turpinās sarunas 
ar AS “Pasažieru vilciens” 
vadību par iespējām optimizēt 
ekspreša kursēšanas laiku 
un vēl vairāk samazināt ceļā 
pavadāmo laiku. Savukārt 
augustā neliela pašvaldības 
delegācija dosies uz Ahimu 
Vācijā, lai svinētu mūsu pilsētu 
25 gadu sadarbības jubileju. 
Jāpiezīmē, ka vācu kolēģi 
apmeklēja “Cēsis 811” svētkus 
un bija patiesi pārsteigti un 
sajūsmināti par to vērienu un 
daudzveidību.

Projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā I kārta” ritējumā 
noslēgusies Peldu un Klints 
ielas rekonstrukcija. Vēl 

turpinās Saulrītu ielas pārbūve, 
kur atjaunots komunikāciju 
tīkls un jāveic brauktuves 
asfaltēšana.

Projekta mērķis ir 

veikt Saulrītu, Klints un 
Peldu ielu rekonstrukciju 
Cēsu pilsētā, lai veicinātu 
teritoriju revitalizāciju un 
uzņēmējdarbības attīstību.

Sekmīgs projekts

Cēsu novada dome līdz 
15. augustam izsludina 
pieteikšanos Cēsu novada 
Vēlēšanu komisijas locekļa 
kandidātiem.

Pieteikuma veidlapu 
var saņemt Cēsu novada 
pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā (Bērzaines 
ielā 5, Cēsīs, 1. stāvā) darba 
dienās darba laikā:

pirmdien plkst. 8.00-12.00; 
12.30-18.00;

otrdien, trešdien, ceturtdien 
plkst. 8.00-12.00; 12.30-17.00;

piektdien plkst. 8.00-13.00.
No 31. jūlija Vaives pagasta 

pārvaldē (“Kaķukrogs”, Vaives 
pagasts, Cēsu novads)

otrdien vai ceturtdien plkst. 
8.00-12.00; 12.00-18.00;

pirmdien, trešdien vai 
piektdien plkst. 8.00-13.00.

Veidlapu iespējams arī 
lejuplādēt www.cesis.lv

Aizpildīta pieteikuma 
veidlapa jāiesniedz līdz 15. 
augustam (darba dienas 
beigām)

• sūtot pa pastu Cēsu novada 
pašvaldībai (Bērzaines iela 5, 
Cēsīs, Cēsu novadā, LV4101), 
vai

• iesniedzot klātienē Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā vai Vaives 
pagasta pārvaldē.

Vēlēšanu komisiju 
kompetence noteikta 
Republikas pilsētu un novada 
vēlēšanu komisiju un iecirkņa 
vēlēšanu komisiju likumā.

Tiesības izvirzīt un 
pieteikt pārstāvjus darbam 
pašvaldību vēlēšanu komisijā ir 
reģistrētām partijām vai partiju 
apvienībām, attiecīgās domes 
deputātiem, kā arī ne mazāk kā 
desmit vēlētājiem jeb vēlētāju 
grupai.

Par vēlēšanu komisijas 
locekli drīkst pieteikt tikai 
Latvijas pilsoņus, kuri prot 
latviešu valodu un kuriem 
ir vismaz vispārējā vidējā 
izglītība.

Izsludina pieteikšanos 
Cēsu novada Vēlēšanu 
komisijas locekļa 
kandidātiem

Cēsu novada domes 
jūlija sēdē notika domes 
priekšsēdētāja vietnieka 
attīstības jautājumos 
apstiprināšana, par kuru 
vienbalsīgi tika ievēlēts 
Mārtiņš Malcenieks.

Domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības jautājumos 
pārraudzīs Cēsu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
un Cēsu novada attīstības 
programmas īstenošanu. Tas 
nav algots amats.

Mārtiņš Malcenieks domes 
sēdē pauda: “Mans mērķis, 
startējot šajās vēlēšanās, ir 
dot labāko no savas pieredzes 
un zināšanām, lai Cēsis kļūtu 
par izcilāko dzīvesvietu 
ikvienam. Mūsu pienākums ir 
nestāvēt malā, bet piedalīties, 
jo šis ir viens no būtiskākajiem 
veidiem, kā nodrošināt, lai 
nākamajām paaudzēm, mūsu 
bērniem un viņu bērniem šī 
būtu izcila dzīves vide.”

Turpinoties Rīgas ielas 
pārbūves darbiem, no jūlija 
beigām uz divām nedēļām 
satiksmei slēgts Kases un 
Rīgas ielas krustojums.

Braucēji aicināti sekot ceļa 
zīmēm. Vecpilsētā iebraukt 
iespējams no apļa Vienības 

laukumā pa Lielo Skolas ielu.
Atvainojamies par 

sagādātajām neērtībām!
Aicinām turpināt apmeklēt 

veikalus un kafejnīcas Rīgas 
ielā, lai atbalstītu uzņēmējus 
Rīgas ielas pārbūves laikā!

Satiksme vecpilsētā
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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 
nolēmusi apstiprināt SIA 
"Cēsu siltumtīkli" iesniegto 
siltumenerģijas tarifa 
projektu, kas pēc dabasgāzes 
brīvā tirgus atvēršanas 
paredz siltumenerģijas cenas 
samazinājumu no 61,56 EUR/
MWh uz 60,70 EUR/MWh.

Jaunais siltumenerģijas gala 
tarifs stāsies spēkā no 2017. 
gada 1. septembra.

Astoņos gados "Cēsu 
siltumtīkli" siltumapgādes 
sistēmā, ieskaitot katlumājas, 
investējuši 4,65 miljonu 
eiro; no tiem siltumenerģijas 
pārvades tīklos kopā investēti 
1,534 miljoni eiro. Arī 
nākotnē, izvērtējot zudumus 
siltumtrasēs un to tehnisko 
stāvokli, turpināsies pārvades 
tīklu atjaunošana.

Siltuma pārvades izmaksas 
Cēsīs ir dārgas. Tās ir par 
15% augstākas, salīdzinot 
ar vidējiem rādītājiem citās 
līdzīga izmēra pilsētās. Tas 
tādēļ, ka siltumenerģija 
piegādes attālumi ir lieli, 
bet patērētāju blīvums mazs. 
Pilsētas reljefs ir ar kāpumiem 
un kritumiem, tāpēc tehniski 
sarežģīti izbūvēt vienotus 
siltuma tīklus visā pilsētā.

Tomēr daudzviet Cēsīs 
iedzīvotāji par siltumenerģiju 
maksā mazāk, nekā citur 
Latvijā, pateicoties aktīvajai 
māju siltināšanai. Tāpēc arī 
Cēsu novada pašvaldība aktīvi 
atbalstījusi daudzdzīvokļu 
namu siltināšanu un arī 
turpinās līdzmaksājumus par 
katru siltināto kvadrātmetru.

Septembrī samazinās 
siltuma tarifu

Ikgadējo plānoto ārst- 
niecības personāla at-
vaļinājumu dēļ Cēsu klīnikā 
laikā no 2017. gada 7. 
augusta līdz 20. augustam tiek 
īslaicīgi slēgta Dzemdību un 
grūtnieču patoloģijas nodaļa. 
No 3. augusta plkst. 8.00 tiek 
pārtraukta pacientu uzņemšana.

Dzemdību palīdzību šajā 
laika periodā nodrošinās SIA 
“Vidzemes slimnīca” un SIA 

“Siguldas slimnīca”.
Ambulatorā ginekoloģiskā 

palīdzība tiek sniegta iepriek-
šējā apjomā. Pieteikšanās pa 
tālruni 64125634 vai rakstot 
e-pierakstā: cesuklinika.lv

SIA "Cēsu klīnika" 
administrācija atvainojas par 
sagādātajām neērtībām.

Uz atvaļinājumu  
laiku slēgs Dzemdību 
nodaļu

Šovasar turpinās pilsētas 
grants ielu apstrāde ar divkāršo 
segumu, kas ievērojami uzlabo 
ielu funkcionalitāti un arī 
dzīves vidi apkārtējo namu 
iedzīvotājiem. 

Kā norāda novada 
pašvaldības Komunālās 
nodaļas komunālinženieris 
Didzis Ozoliņš, sākti 
priekšdarbi, lai augustā uzklātu 
cieto segumu vairākos posmos 
Alfrēda Kalniņa, Pērļu, Noras 
(pie 3.bērnudārza), Dzintara, 
Ezera un Oktobra ielās.

Komunālajā nodaļā 
izstrādāts grants ielu 
labiekārtošanas plāns pieciem 
gadiem. Tas paredz grants 
ielu divkāršo apstrādi katru 
vasaru veikt kompakti vienā 
dzīvojamo māju rajonā, jo 
tas ievērojami atvieglo ielu 
uzturēšanu turpmāk. Paredzēts, 
ka gadā grants ielu divkāršo 
apstrādi varētu veikt 3,5 
kilometru kopgarumā. 

Turpinās arī pilsētas ielu 
rekonstrukcija. Kā informē 
Komunālās nodaļas vecākā 

speciāliste Liene Agafonova, 
pabeigta Peldu un Klints ielu 
atjaunošana un sekmīgi turpinās 
Saulrītu ielas rekonstrukcija. 
Būvdarbus plānots pabeigt 
līdz decembrim, taču celtnieki 
strādā, apsteidzot grafiku. 
Šīs vasaras sāpju bērna, 
Rīgas ielas, rekonstrukciju 
ik pa laikam nobremzē 
kāds nozīmīgs arheoloģisks  
atradums, tomēr arī pilsētas 
centrālās ielas atjaunošana 
norit plānotajā tempā.

Jauns segums ielām

Attēlā: Saulrītu ielā ir izbūvēti pazemes tīkli un uzklāta pirmā cietā seguma kārta. 
Celtnieki jau sākuši ietvju būvniecību un labiekārtošanas darbus. Foto: Aivars Akmentiņš.

Šovasar Cēsu novada 
pašvaldības finansētās 
programmas gaitā, darba 
iemaņas Cēsīs var apgūt teju 
100 skolēni. Liela daļa no 
viņiem, kā ierasts, ZS “Kliģeni” 
speciālistu vadībā piedalās 

pilsētas apzaļumošanas un 
sakopšanas darbos.

Darba vietas jauniešiem 
šovasar nodrošina arī SIA 
“Recro”, veikali “Top”, 
novada pašvaldība, Tūrisma 
informācijas centrs, kā arī Cēsu 

Centrālā bibliotēka.
Pašvaldības finansētajā 

programmā strādāšanas ilgums 
vienam skolēnam ir desmit 
dienas.

Skolēnu vasaras darbi

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
jauniešu koris “Tomēr” 
diriģentes Ilgas Šķenderes 
vadībā, piedaloties Eiropas 
Koru olimpiādē Rīgā, 
izcīnījis sudraba medaļu un 
zelta diplomu Jauniešu koru 
čempionu sacensībās.Savukārt 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra jauktais koris “Wenden“ 
diriģentes Marikas Slotinas-
Brantes vadībā ieguvis sudraba 
diplomu.

Eiropas Koru olimpiāde no 
16. līdz 23. jūlijam norisinājās 
Rīgā un citās Latvijas pilsētās. 
Tajā piedalījās 200 pasaules 
koru un 12 000 dziedātāju.
Koru olimpiādes dalībnieki 
ar savu sniegumu priecēja arī 

“Cēsis 811” apmeklētājus. 
“Tomēr” dziedātāji vispirms 

piedalījās olimpiādes atklātajā 
jauniešu koru konkursā, kur 
ieguva zelta diplomu un iespēju 
startēt čempionu sacensībās. 
Pēc tam jaunieši aizvadīja 
sacensības čempionu konkursā, 
kur izcīnīja sudraba medaļu.

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra jauktais koris izcīnījis 
sudraba diplomu olimpiādes 
atklātajā konkursā jaukto koru 
grupā.

Sveicam Cēsu dziedātājus 
un diriģentes ar panākumiem!

Cēsnieki –  
kordziedāšanas 
čempioni!

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
no 3. jūlija pieņem pieteikumus 
pabalsta saņemšanai mācību 
piederumu iegādei  skolēniem.

Pabalsts tiek piešķirts 
par katru ģimenes 
(mājsaimniecības) skolēnu 
līdz 21 gada vecumam, ja 
skolnieks bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē (sākumskola, 
pamatskola, vidusskola, 
ģimnāzija, vakarskola) vai 
profesionālajā skolā.

Pabalsts ir netiešs, un tas 
tiek izsniegts dāvanu kartes 

veidā. 
Pabalstu mācību piederumu 

iegādei var saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu bērni -  

EUR 25 apmērā vienam 
skolēnam;

• Maznodrošināto ģimeņu 
bērni - EUR 20 apmērā vienam 
skolēnam;

• Bērni bāreņi un bez 
vecāku gādības palikušie bērni 
līdz 24 gadu vecumam, kuri 
ar Cēsu novada bāriņtiesas 
lēmumu nodoti audžuģimenē 
vai aizbildniecībā -  EUR 15 
apmērā vienam skolēnam;

Jau otro gadu pašvaldība 

pabalstu piešķir daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kuri sāk 
mācības 1. klasē, ja ģimenei 
šim nolūkam nav piešķirts cits 
pašvaldības pabalsts – EUR 20 
vienam skolēnam.

Lai saņemtu pabalstu, 
ģimenēm jāvēršas Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
“Sociālais dienests” Bērzaines 
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāvā, 6. 
vai 7. kabinetā, vai Vaives 
pagasta pārvaldē "Kaķukrogs".

Iesniegumu pieņemšana 
un pabalstu izsniegšana 
turpināsies līdz 29. septembrim.

Pabalsts mācību  
piederumu iegādei



Godinot Latvijas valsts 
simtgadi, Cēsīs top pastāvīga 
vēstures ekspozīcija 
“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
kas vēstīs par kādreizējā Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām no 1940. līdz 
1957. gadam. Visi interesenti 
23. augustā tiek aicināti uz 
atvērto durvju pēcpusdiena 
ekspozīcijas mājvietā – 
kādreizējā čekas īslaicīgās 
aizturēšanas izolatorā Pils ielā 
12.

Pirmo reizi kopš valsts 
neatkarības atgūšanas Pils ielas 
12 pagalā durvis būs atvērtas 
ēkai, kurā padomju okupācijas 
gados atradās čekas īslaicīgās 
aizturēšanas izolators. 
Godinot Latvijas valsts 
simtgadi, Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrība te 
iecerējusi līdz 2018. gada 23. 
augustam izveidot Latvijas 
okupāciju vēsturi skaidrojošu 
ekspozīciju, kas vēstīs par 
notikumiem Centrālvidzemē 
(kādreizējā Cēsu apriņķa 

teritorijā) laika posmā no 1940. 
līdz 1957. gadam. Gadu pirms 
atklāšanas biedrība un topošās 
ekspozīcijas veidotāji aicina 
ikvienu apmeklēt tās mājvietu, 
lai uzzinātu kā rit ekspozīcijas 
izveide.

Ekspozīcija izgaismos 
okupāciju norises gaitu 
un vēstīs par kādreizējā 
Cēsu apriņķa iedzīvotāju 
uzdrīkstēšanos – daudzveidīgo 
pretošanos okupācijām (gan 
padomju, gan nacistiskajai), 
salīdzinās komunistiskā un 
nacistiskā režīma politiku pret 
Latvijas tautu, iepazīstinās ar 
atsevišķu indivīdu likteņiem un 
ļaus apjaust viņu motivāciju, 
pašaizliedzīgi iestājoties 
par Latvijas valstij un tautai 
svarīgām vērtībām šķietami 
bezcerīgos brīžos.

Ekspozīcijas kuratore Elīna 
Kalniņa skaidro ekspozīcijas 
saturā ietverto jēgu: “Vērtības, 
par kurām mūsu priekšteči, 
kam bija lemts piedzīvot 
okupāciju norisi, iestājās un 

atdeva savas dzīvības, nav 
mums neizprotamas, tālas un 
svešas. Runa ir par taisnīgumu, 
godu, brīvību, neatkarību, 
demokrātiju. Būtībā ekspozīcija 
būs stāsts par šo vērtību nozīmi 
individuālā līmenī – arī par 
mūsu sirdsapziņām, tamdēļ 
ekspozīcijai dots nosaukums – 
“Sirdsapziņas ugunskurs”. Tas, 
ko apmeklētājiem piedāvās 
ekspozīcija Cēsīs, kā arī tas, ko 
okupāciju vēsturē vēl izpētīsim 
un sapratīsim mēs paši pilsētās, 
pagastos, novados, ir svarīgi 
ikvienam no mums.”

Ekspozīcijas “Sirdsapziņas 
ugunskurs” izveidi atbalsta: 
Valsts Kultūrkapitāla 
fonda mērķprogramma 
“Latvijai-100”, Kultūras 
ministrija, Valmieras Novada 
Fonds, Vidzemes Plānošanas 
reģiona Kultūras programma, 
Cēsu, Amatas, Vecpiebalgas, 
Priekuļu, Gulbenes un Raunas 
novadu pašvaldības, privātie 
sponsori un ziedotāji.

23. augustā Cēsīs, Pils ielas 

12 pagalma ēkā, ikviens ir 
aicināts;
• -Plkst.15.00-19.00 izstaigāt 

topošās ekspozīcijas telpas: 
līdz šim nebijusi iespēja 
ielūkoties kādreizējā čekas 
Cēsu daļas īslaicīgās 
aizturēšanas izolatorā.

• Plkst.15.30-16.00 iepazīties 
ar ekspozīcijas koncepciju, 
saturu un tapšanas 
gaitu. Ekspozīcijas 
kuratores Elīnas Kalniņas 
prezentācija.

• Plkst.16.30-17.00 atklāt 
ekspozīcijas nozīmi 
Latvijas okupāciju vēstures 
izpētes un izziņas jomās, 
iesaistoties sarunā ar 
Latvijas Okupācijas muzeja 
vēsturnieci, ekspozīcijas 
satura redaktori Inesi 
Dreimani.

• Plkst. 17.30-18.00 aplūkot 
ekspozīcijas maketu un 
iepazīties ar ekspozīcijas 
vizuālo koncepciju, 
iesaistoties sarunā ar 
ekspozīcijas māksliniekiem 
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Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu “Lauku  
saimniecību un uzņēmēj-
darbības attīstības” pasākuma 
“Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā” 
otrās kārtas trim aktivitātēm:
• “Ar lauksaimniecību nesais-

tītu darbību attīstība”,
• “Ar lauksaimniecību nesais-

tītu saimniecisko darbību 
dažādošana”,

• “Tūrisma aktivitāšu veici-
nāšana”.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšana aktivitātēs notiks no 
2017. gada 1. augusta līdz 31. 
augustam. Pasākuma mērķis 
ir veicināt ar lauksaimniecību 
nesaistītu saimniecisko 
darbību un nodarbinātību 
lauku teritorijās, dodot 
iespēju īstenotās dažādas ar 
lauksaimniecību nesaistītas, kā 
arī tūrisma aktivitātes, tādējādi 
palielinot ienākumu līmeni 
lauku reģionos.

Pieejamais publiskais 
finansējums aktivitātēm “Ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
darbību attīstība” un “Ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību 
dažādošana” ir desmit miljoni 
eiro. Aktivitātei “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” tie arī ir 
desmit miljoni eiro. Pieejamais 
finansējums visās aktivitātēs ir 
sadalīts pēc reģionu principa.

Plašāka informācija 
par atbalsta pasākumiem 
ir lasāma LAD mājaslapā  
lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta 
pasākumi”. 

Vaives pagasta svētki, kas 
notiks sestdien, 12. augustā, 
šoreiz norisināsies divās 
tonalitātēs. Spraigākās norises 
ies uz urrā, bet omulīgākās 
vedinās murrāt. Plašāk par 
trešajiem pagasta svētkiem 
“Kaķukrogā”, stāsta to rīkotāja 
Lāsma Dene.

Svētku plānošanu sākām 
laicīgi, tūdaļ pēc Jāņiem. 
Programmu veidoju, vadoties 
pēc vaivēniešu vēlmēm un 
ieteikumiem, tāpēc svētkos 
būs gan iepriekš pārbaudītas 
tradicionālās vērtības, gan arī 
jaunumi. Tā kā norises vieta 
ir “Kaķukrogs”, tad mīlīgais 
mājdzīvnieks kaķis arī šoreiz 
būs svinību patrons.

Svētki sāksies plkst. 12.00 
ar vaivēniešu iecienītājām 
auto orientēšanās sacensībām. 
Pagasts ir gana plašs, un 
visu kontrolpunktu atrašanai 
paredzētas trīs stundas.

Plkst. 14.00 sāksies 
aktivitātes bērniem, svētku 
tirdziņš, praktiskas nodarbības 
Amatu mājā. Uz svētkiem var 
droši doties visa ģimene, jo 
bērni varēs darboties radošajās 
papīra pārvērtību darbnīcās, 
vizināties ar ponijiem un 
izlēkāties piepūšamajās at-
rakcijās. Savukārt pieaugušie – 
apgūt kādu amatu, izgatavot 
brošu, aust. Salda nodarbe gan 
lieliem gan maziem būs medus 
degustācija. Par Vaives gardākā 
medus titulu sacentīsies vairāk 
nekā desmit pagasta bitenieki!

Visi svētku dalībnieki 

Uz Vaivi - murrāt un urrāt!

varēs piedalīties Vaives sporta 
spēlēs. Tās būs netradicionālas 
sacensības, uz ko norāda jau 
aktivitāšu nosaukumi – būris, 
frīzbijgolfs, zirneklis, florbola 
siers un peļu alas. Varēs 
sacensties arī meitu vecākiem 
ierastā disciplīnā – bižu pīšanā. 

Labsajūtā murrāt vedinās 
mielošanās ar ugunskura zupu 
Vaives gaumē. Kaķu skaistuma 
konkursam, fotogrāfijas vēl 
var iesūtīt līdz 3. augustam. 
Rāmu atelpu svētku virpulī 
ierautajiem sniegs mākslas 
“T_Elpa”. Tajā dažādu 
gadsimtu un tautu mūziku 

atskaņos dūdinieks Imants 
Ozoliņš, indiešu deju 
izpildītāja Terēze Marina, 
gruzīnu melodijas un dziesmas 
atskaņos Andželika Stoliarenko 
un Rusudana Basarija, bet uz 
meditāciju ar tautas dziesmu 
aicinās Inga Karpiča. Būs arī 
skatāma fotoizstāde “Ceļš... 
laiks... ātrums”, tās autors  –
Valdis Sviķis.

Sacensību un konkursu 
uzvarētāju apbalvošana notiks 
plkst.18.00, bet vakarā – balle 
ar grupu “Apvedceļš”.

Mājamatnieki svētku 
tirdziņam vēl var pieteikties 

līdz 9. augustam (t.26395274, 
kristine.kuzma@inbox.lv).

L. Dene uzsver vaivēniešu 
lielo atsaucību, gatavojot 
savus svētkus. Ne tikai pagasta 
pārvaldes darbinieki, bet arī 
uzņēmēji un krietns pulciņš 
Vaives patriotu, dara visu, lai 
svētki izdotos.

Svētkus atbalsta: SIA 
“Inerce”, Maiznīca “SOLO”, 
Z/S “Kliģeni”, AS “Cēsu alus”,  
AS “Virši-A”, SIA “Vinnis”, 
“Trade Kane’s mark”, “Dino 
Zoo”, SIA “Nodus”.

Attēlā: Lai sekmīgi startētu autoorientēšanās sacensībās, vispirms jāizpēta karte un 
jāsaprot, kur Vaivē ir Ziemeļi un kur - Dienvidi. Foto:  Aivars Akmentiņš.

Atbalsts  
uzņēmējdarbībai 
laukos

Latvijas Politisko represēto 
Cēsu biedrības valde informē, 
ka Latvijas politiski represēto 
personu salidojums Ikšķilē 
notiks 26. augustā. Cēsu 
novada pašvaldības nodrošināts 
autobuss aties no viesnīcas 
"Hotel Cēsis" Vienības 
laukumā 1, Cēsīs, plkst.10.

Pieteikšanās braucienam 
telefoniski - 29971398

Ekspozīcija par pretošanos okupāciju varām
Politiski  
represēto  
salidojums

Kristu un Reini Dzudzilo.
• Plkst. 18.30-19.00 no- 

klausīties Elīnas 
Kalniņas stāstījumu par 
vienu no ekspozīcijas 
varoņiem – Vecpiebalgas, 
Jaunpiebalgas un Liezēres 
draudžu mācītāju (1944-
1946) Voldemāru Plāmsi.
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No 2017. gada 1. jūlija 
daudzbērnu ģimenes vilcienā 
var braukt, par biļeti maksājot 
25% zemāku cenu.

Atlaide tiek piemērota 
vilciena biļetei vienam 
braucienam vienā virzienā 
vienas līnijas ietvaros. 
Jebkuram daudzbērnu ģimenes 
loceklim braukšanas tiesības 
vilcienā apliecina biļešu kasē 
vai vilcienā iegādāta biļete 
kopā ar derīgu “3+ Ģimenes 
karti” un personu apliecinošu 
dokumentu (pasi vai ID karti).

Tāpat saglabāti braukšanas 
maksas atvieglojumi pilnā 
apmērā personām ar I grupas 
invaliditāti un pavadošajai 
personai, personām ar 
II grupas invaliditāti, 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem, 
kuri atrodas audžuģimenēs, 
aizbildnībā, politiski 
represētām personām un 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem.

Gadījumos, kad “3+ 

Ģimenes kartē” minēti 
pirmsskolas vecuma bērni 
vai citas personas, kurām 
tiek piemēroti braukšanas 
maksas atvieglojumi pilnā 
apmērā, braukšanas maksas 
atvieglojums pilnā apmērā tiek 
saglabāts.

Atgādinām, ka pirmsskolas 
vecuma bērni drīkst braukt 
vilcienā tikai pilngadīgas 
personas pavadībā.

Jaunas atlaides braukšanai  
vilcienā

Turpinot Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu novada 
daudzbērnu ģimenēm, arī 
šogad daudzbērnu ģimeņu 
bērniem Cēsu novadā būs 
iespēja saņemt brīvpusdienas 
skolās vai vecāku maksas 
atvieglojumus bērnudārzos 
100% apjomā.

Lai saņemtu pašvaldības 
atbalstu, ģimenēm jāvēršas 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā “Sociālais dienests” 
Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, 
2. stāvā, 6. vai 7. kabinetā, 

vai Vaives pagasta pārvaldē 
"Kaķukrogs".

Uz pašvaldības atbalstu var 
pretendēt ģimene, kas aprūpē 
trīs vai vairāk nepilngadīgus 
bērnus, tai skaitā audžuģimenē 
ievietotus un aizbildnībā esošus 
bērnus, līdz 21 gadu vecumam, 
ja skolnieks bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē, un kura ir 
deklarējusi savu dzīvesvietu 
Cēsu novadā. Atbalstu piešķir 
2017./ 2018. mācību gadam.

Brīvpusdienas daudzbērnu 
ģimenēm

Zirgi un gastronomiskas performances ar pūķiem
Jūlija sākumā sākās 

atjaunošanas darbi Ruckas 
mākslas rezidenču centra ēkā. 
Aizvadītā gadā nogalē muižas 
ēka cieta ugunsgrēkā, kas daļēji 
izpostīja ēkas jumtu un 2. stāva 
telpas. SIA “Arhitektoniskās 
izpētes grupa” izstrādāja ēkas 
atjaunošanas būvprojektu, bet 
būvdarbus veic SIA “Brīze-M”. 
Atjaunošanas darbu izmaksas 
Cēsu novada pašvaldībai 
piederošajā ēkā tiek segtas 
no apdrošināšanas akciju 
sabiedrības BTA izmaksātās 
apdrošināšanas atlīdzības 
un Cēsu novada pašvaldības 
līdzekļiem.

Neskatoties uz remontu, 
rezidenču centrs arī šovasar 
aktīvi turpina savu darbību, par 
ko stāsta centra vadītāja Ieva 
Goba.

Darbnīcu mājā šovasar 
strādās Baltijas un Ziemeļvalstu 
mākslinieki, kuri Ruckas 
mākslas rezidenču centrā 
uzturas Ziemeļvalstu-Baltijas 
valstu mobilitātes programmas 
“Kultūra” rezidenču atbalsta 
programmas gaitā.

Interesantākais šīs vasaras 
projekts neapšaubāmi ir 
mākslinieku dueta Zanes 
Cērpiņas un Stahl Stenslie 
(Norvēģija) īstenotais 
projekts “Antropocēnā 

laikmeta pavārgrāmata”, 
kurā mākslinieki pievēršas 
alternatīvās ēdiena ieguves 
iespējām nākotnē. Pirmā 
atvērtā lekcija un nākotnes 
ēdienu degustācija jūlija vidū 
Ruckas muižā pulcēja vairāk 
nekā 60 apmeklētājus; nākamā 
lekcija plānota 8. augustā. 
Bet projekta noslēgumā 12. 
augustā Cēsu pils dārzā notiks 

publiska ēdienu performance 
“Antropocēnā laikmeta dzīres: 
pēdējā pūķa cepšana”, kas ir 
viens no Eiropas gastronomijas 
reģiona pasākumiem.

Savukārt rudenī četri 
latviešu antropologi projekta 
“Tradicionālie Vidzemes 
ēdieni mūsdienu galdā” gaitā 
apciemos Cēsu un apkārtējo 
novadu saimnieces, lai meklētu 

mūsu reģionam raksturīgas 
receptes. Septembrī projekta 
laikā satiktās saimnieces un 
profesionāli pavāri atvērtā 
meistarklasē dalīsies savā 
pieredzē un pasniegs dažādus 
tradicionālos Vidzemes 
ēdienus gan tradicionālā, 
gan mūsdienīgā veidā, dodot 
cilvēkiem iespēju ierastu 
ēdienu ieraudzīt jaunās 

variācijās.
Šovasar Ruckas muižas 

parku par savu pastaigu vietu 
bieži izvēlas ģimenes ar 
bērniem. Iemesls tam gana 
piemīlīgs... aitas un zirgi, kas 
nu omulīgi ganās parka koku 
paēnā.

Ideja par ganību izveidi 
nākusi no Īrijas un Anglijas, 
kur aitas izmanto mauriņu 
noganīšanai ap vecām muižām. 
Cēsu novada pašvaldības 
projektu konkursā “Sabiedrība 
ar dvēseli” saņemts finansējums 
žoga materiālu iegādei, bet 
to uzstādīt palīdzēja Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
audzēkņi un talkotāji no datu 
vizualizācijas uzņēmuma SIA 
“Infogram”. Aitas uz Rucku 
atceļojušas no Oleru muižas 
Rūjienas pusē, bet Konik Polski 
šķirnes zirgi – no Cēsu novada 
Vaives pagasta. 

Ieguvumi ir vairāki – nav 
jātērē fosilais kurināmais un 
pašvaldības līdzekļi zāles 
pļaušanai parkā, Cēsu bērniem 
ir iespēja pašā pilsētas vidū 
apskatīt lauku videi raksturīgus 
dzīvniekus, un noganīšana 
ir labākais veids, kā atjaunot 
bioloģisko daudzveidību 
zālājā.

Attēlā: Kā atzīst Ieva Goba zirgu un aitu ganīšanās muižas parkā dažkārt raisa lielāku 
apmeklētāju interesi nekā nopietni mākslas notikumi. Foto: Aivars Akmentiņš.

Tapis jauns pētījums, kurā 
apkopota Cēsu pilsētas vēsture 
no 13. - 16.gadsimtam, kur 
īpaša nozīme pievērsta Hanzas 
savienībai un Cēsu dalībai tajā. 
Pētījums ir saistošs ikvienam 
lasītājam, kā arī jaunu pētījumu 
idejas raisošs, jo tā tapšanā 
izmantotas gan rakstītās 
liecības, gan arheoloģisko 
ekspedīciju materiāli.

Cēsu (Wenden) pils un 
pilsētas vēsture pētnieku 
uzmanību saistījusi vienmēr. 
Iespējams tāpēc, ka Cēsu 
vecpilsētas ieliņas joprojām 

piesaista ar savu šarmu un Cēsu 
viduslaiku pils – ar vērienīgo 
apbūvi. Cēsu pilij un pilsētai ir 
bagāta vēsture vairāk nekā 800 
gadu garumā. Tieši viduslaiku 
periodā pilsēta piedzīvoja savu 
lielāko izaugsmi un salīdzinoši 
ar vēlāko laiku, tādu attīstību 
vairs nesasniedza. Pētījumā 
pievērsta uzmanība Cēsu 
pilsētas vēsturei no laika, 
kad Riekstu kalnu apdzīvoja 
vendi un pie viņiem apmetās 
krusta karotāji, līdz pat būtisku 
pārmaiņu laikam 16. gs. Šoreiz 
pētījuma mērķis ir apkopot 

dažāda veida vēstures liecības 
par Cēsu pilsētas vēsturi no 13. 
gs līdz 16. gs. 

Vēl pētījumā aplūkota gan 
pilsētas pārvalde, kas atradās 
rātes un ordeņa amatpersonas 
rokās, gan ekonomika, kuras 
stūrakmens bija tuva un tāla 
tirdzniecība. Interesantākais, 
ka Cēsu tirgotāji veica 
darījumus Lībekā, turklāt šajā 
tolaik tik nozīmīgajā Hanzas 
pilsētā Cēsu tirgotājiem 
bija radinieki. Atsevišķi 
aplūkota arī pilsētas apbūve 
un plānojums. Tāpat atsevišķi 

aplūkots reliģiskais jautājums. 
Interesanti, ka pilsētā bija 
divas baznīcas. Pilī savukārt 
bija pils kapela. Taču ārpusē, 
netālu no pilsētas mūriem, 
atradās vēl trīs baznīcas. Līdz 
ar to Cēsīs un to tuvumā agrāk 
bijuši seši katoļu dievnami. 
Tāpat pētījumā bez jau minētā 
var lasīt par mums zināmajiem 
pilsētas iedzīvotājiem un viņu 
nodarbošanos ar amatniecību 
un lauksaimniecību.

Pētījums domāts ikvienam 
cēsniekam. Tas pieejams 
Vēstures un mākslas muzeja 

bibliotēkā, Cēsu Centrālajai 
bibliotēkā un www.cesis.lv.

Pētījums tika izstrādāts 
projekta “Hanzas vērtības 
ilgtspējīgai sadarbībai 
(HANSA)” gaitā, kas norisinās 
no 2015. gada oktobra līdz 
2018. gada decembrim. 
Projekts tiek īstenots ar Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
Centrālās Baltijas programmas 
2014-2020 atbalstu, un tā 
mērķis ir iedzīvināt vēsturiskās 
Hanzas savienības mantojumu 
mūsdienās.

Jauns pētījums par Cēsu vēsturi
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

1. Izdarīt Cēsu novada domes 
2013. gada 18. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 18 „Cēsu 
novada pašvaldības nolikums” 
(prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus 
grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo 
noteikumu 13.2.8. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“13.2.8. Līvu sākumskola”. 
1.2. Svītrot saistošo 

noteikumu 18. punktu.
1.3. Papildināt saistošo 

noteikumu 20. punktu ar 
20.8. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“20.8. Cēsu rajona lauku 
partnerības biedrība”.

1.4. Svītrot saistošo 
noteikumu 22.8. un 
22.17. apakšpunktu. 

1.5. Papildināt saistošo 
noteikumu 23. punkta pirmo 
teikumu, 29.1 un 39. punktu 
aiz vārda “vietnieka” ar 
vārdiem “Domes priekšsēdētāja 
vietnieka attīstības jautājumos”.

1.6. Izteikt saistošo 
noteikumu III. nodaļas 
nosaukumu šādā redakcijā:

“III. DOMES 
P R I E K Š S Ē D Ē T Ā J A , 
P R I E K Š S Ē D Ē T Ā J A 
VIETNIEKU UN IZPILD-

DIREKTORA PILNVARAS”.
1.7. Izteikt saistošo 

noteikumu 31. punktu šādā 
redakcijā:

“31. Domes priekšsēdētājam 
ir divi vietnieki:

31.1. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks;

31.2. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības jautājumos.

 Domes priekšsēdētāja 
vietnieki neieņem algotu 
amatu domē. Atlīdzību un tās 
izmaksas kārtību nosaka Domes 
apstiprinātajos Darba samaksas 
noteikumos.”

1.8. Papildināt saistošo 
noteikumu 34.13. apakšpunktu 
aiz vārda “vietnieku” ar vārdiem 
“ ’Domes priekšsēdētāja 
vietnieku attīstības jautājumos”.

1.9. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 35.1 punktu šādā 
redakcijā:

“35.1 Domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības jautājumos:

  35.11. pārrauga Cēsu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
un Cēsu novada attīstības 
programmas īstenošanu;

35.12. veic Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 
un Transporta kustības 

organizācijas komisijas 
priekšsēdētāja pienākumus;

  35.13. iesniedz 
priekšlikumus izveidot darba 
grupas, komisijas un padomes 
savu pienākumu un tiesību 
realizācijai, iesaistot tajās 
Pašvaldības administrācijas, 
iestāžu un kapitālsabiedrību 
darbiniekus, kā arī pieaicinātos 
speciālistus un pašvaldības 
teritorijas iedzīvotājus;

35.14. izdod rīkojumus 
Pašvaldības administrācijas 
darbiniekiem;   

35.15. pilda Domes 
priekšsēdētāja pienākumus viņa 
prombūtnes laikā;

35.16. veic citus Domes 
lēmumos noteiktus un Domes 
priekšsēdētāja uzdotus 
uzdevumus.”

1.10. Aizstāt saistošo 
noteikumu 37.3. apakšpunktā 
vārdu “vietnieka” ar vārdu 
“vietnieku”.

1.11. Aizstāt saistošo 
noteikumu 77. punkta otrajā 
teikumā vārdus “attiecīgajam 
vadītāja vietniekam” ar 
vārdiem “vadītāja vietniekam 
administratīvajos jautājumos”.

1.12. Papildināt saistošo 
noteikumu 78.9. apakšpunktu 

aiz vārda “vietniekam” 
ar vārdiem “vai Domes 
priekšsēdētāja vietniekam 
attīstības jautājumos”.

1.13. Aizstāt saistošo 
noteikumu 94. punktā vārdu 
“vietnieks” ar vārdu “vietnieki”.

1.14. Izteikt saistošo 
noteikumu 102. punkta otro 
teikumu šādā redakcijā:

“Normatīvajos aktos un šajā 
nolikumā noteiktajos gadījumos 
un kārtībā līgumus paraksta 
Domes priekšsēdētājs, Domes 
priekšsēdētāja vietnieks, 
Domes priekšsēdētāja vietnieks   
attīstības jautājumos, iestāžu 
vadītāji vai minēto amatpersonu 
pilnvarotās personas.”

1.15. Izteikt saistošo 
noteikumu 105. punktu šādā 
redakcijā:

“105. Līgumu sagatavošanas, 
saskaņošanas, noslēgšanas 
un glabāšanas kārtību katrā 
pašvaldības iestādē nosaka to 
iekšējie normatīvie akti.”

1.16. Svītrot saistošo 
noteikumu 106. punktu.

1.17. Aizstāt saistošo 
noteikumu 109. punktā 
vārdus “sabiedrisko attiecību 
speciālisti” ar vārdiem 
“Komunikācijas nodaļa”.

1.18. Aizstāt saistošo 
noteikumu 117. punktā vārdu 
“vietnieks” ar vārdu “vietnieki”.

1.19. Papildināt saistošo 
noteikumu 126. punktu aiz 
vārda “vietnieks” ar vārdiem 
“vai Domes priekšsēdētāja 
vietnieks attīstības jautājumos”.

1.20. Izteikt saistošo 
noteikumu 1. pielikumu jaunā 
redakcijā (pielikums).

1.21. Svītrot saistošo 
noteikumu 2. pielikuma 
12.,13. un 20. punktu.

1.22. Papildināt saistošo 
noteikumu 2.pielikumu 
ar 32. un 33. punktu šādā 
redakcijā:

“32. Cēsu novada medību 
koordinācijas komisija - Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs

33. Cēsu novada pašvaldības 
komisija darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi - Tiesā 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā

2. Šo saistošo noteikumu 
1.1. apakšpunkts stājas spēkā 
2017.gada 1. septembrī.

13.07.2017. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 
18. jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””

 
PIELIKUMS 

Cēsu novada domes 2017.gada 13. jūlija  
saistošajiem noteikumiem Nr. 15 (prot. Nr.9, 2. punkts) 

 
‘’1.pielikums 

Cēsu novada domes 2013.gada 18. jūlija 
saistošajiem noteikumiem Nr. 18 (prot.Nr.11, 20. punkts) 

 
 

Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cēsu novada dome 
(15 deputāti) 

 
Sociālo un veselības jautājumu 

komiteja 

Uzņēmējdarbības un attīstības 
komiteja 

Finanšu komiteja Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

Izpilddirektors 

Aģentūras 

Citas iestādes 

Iestādes, kas realizē 
pamatizglītības, vidējas 
izglītības programmas 

Iestādes, kas realizē interešu 
izglītības un profesionālās 

izglītības programmas 

Iestādes, kas realizē 
pirmsskolas izglītības 

programmas 

Cēsu novada 
bāriņtiesa 

Biedrības, kurās Cēsu 
novada pašvaldībai ir 

biedra statuss 

Nodibinājumi, kuros Cēsu 
novada pašvaldībai ir 

biedra statuss 

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komiteja 

Ar Cēsu novada domes 
lēmumiem izveidotās 

komisijas, darba grupas 

Pakļautībā 

Pārraudzībā 

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 

attīstības jautājumos 

Kapitālsabiedrības, kurās 
Cēsu novada pašvaldībai 

pieder kapitāla daļas 
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs augustā



Pasākumi
02.08. plkst.17.00 
Cēsu Jaunās pils Semināru 
zālē
Lekcija “Intimitāte, Upuris, 
Radīšana - mākslā un 
literatūrā”
par poststrukturālisma filozofu, 
Žorža Bataja, Žaka Derridā un 
Džordžio Agambena idejām
Lektors Kaspars Reinis

03.08. plkst.17.30
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
kino zālē
Teātra kritiķes Silvijas 
Radzobes saruna ar 
režisori Lauru Grozu-
Ķiberi “Dīvaino cilvēku” 
valdzinājums teātrī”. 
CMF2017

03.08. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Teātra izrāžu programma 
“Grand Prix”. Dailes teātra 
izrāde “Kaķis uz nokaitēta 
skārda jumta”. CMF2017

04.08. plkst.22.00
Gaujā pie Ērgļu klintīm
Kino programma “Upe”. 
“Agire, Dievu dusmas” 
(Vācija, 1972). CMF2017

05.08. plkst.17.00
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
Koncerts “Ērģeļu un 
klarnetes romance”. 
CMF2017

05.08. plkst.19.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
kino zālē
Mazā laikmetīgās mākslas 
skola vasaras vakariem. 
Vēsmas Konteres lekcija 
“Mūsdienu māksla kā medijs 
mūsdienu arhitektūrā un 
modē”. CMF2017

05.08. plkst.21.30
Cēsu Pils parkā
Osvaldo Golihova opera 
“Ainadamar”. CMF2017

08.08. plkst.18.00
Ruckas mākslas rezidenču 
centrā
Antropocēnā laikmeta 
pavārgrāmata. Utopijas un 
distopijas virtuvē

11.08. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “The Coco`nuts”

12.08. plkst.18.00 
Cēsu Pils dārzā
Antropocēnā laikmeta 
pavārgrāmata. Antropocēnā 
laikmeta dzīres: pēdējā pūķa 
cepšana
12.08. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Zāle” 

13.08. plkst.17.00
Cēsu Pils parks
Izrāde “Žūpu Bērtulis”

13.08. plkst.17.30
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
kino zālē
Teātra kritiķes Silvijas 
Radzobes saruna ar režisoru 
Elmāru Seņkovu “Komēdija 
mūsdienu teātrī”. CMF2017

13.08. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Teātra izrāžu programma 
“Grand Prix”. Latvijas 
Nacionālā teātra izrāde 
“Kaija”. CMF2017

16.08. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Teātra izrāžu programma 
“Grand Prix”. Dailes teātra 
izrāde “Pielūdzēja Nr.1”. 
CMF2017

17.08. plkst.18.00
Ruckas mākslas rezidenču 
centrā
Antropocēnā laikmeta 
pavārgrāmata. Nākotnes 
ēdieni Amazones džungļos

18.08. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala” 
Grupa “Bezgalībieši”

19.08. plkst.17.00
Mākslas telpā “Mala”
Dzejas lasījumi un dziesmas

19.08. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Teātra izrāžu programma 
“Grand Prix”. Latvijas 
Nacionālā teātra izrāde 
“Zilā”. CMF2017

19.08. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Jauda” 

20.08. plkst.13.00
Cēsu Jaunās pils Semināru 
zālē
Vēdeklīšu izgatavošanas 
meistarklases

22.08. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Japānas tradicionālo TAIKO 
bungu un ŠINOBUE flautas 
koncerts

25.08. plkst.20.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”
Atrodi nezināmo. Aklais 
festivāla atklāšanas koncerts 
“Sinfonietta Rīga” 
Plkst. 19.00 Kamerzālē – 
“Pirmskoncerta sarunas”, vada 
Orests Silabriedis 

26.08. plkst.10.00 – 18.00
Cēsu Pils dārzā
Viduslaiku diena. “Tīri glīti” 
jeb viduslaicīgi padomi zobu, 
nagu un matu kopšanā

26.08. plkst.13.00 un 15.00
Vidzemes koncertāles “Cēsis” 
kinozālē
LNSO festivāls “Vasarnīca”
Muzikāla izrāde pusaudžiem 
“Zenīts”. Jāņa Šipkēvica 
dziesmu cikls

26.08. plkst.14.00 un 16.00
Vidzemes koncertāles “Cēsis” 
Kamerzālē
LNSO festivāls “Vasarnīca” 
Mūzikas laboratorija 
bērniem. Pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem

26.08. plkst.16.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”
Sarkisjans. Bēthovens. 
Neprāta sonātes. Georgs 
Sarkisjans (vijole), Keigo 
Mukava (klavieres)

26.08. plkst.18.00
Cēsu Pils parkā
Muzikāla izrāde “Trīs 
musketieri”

26.08. plkst.20.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”
Vakars kvadrātā ar Džimiju 
Hendriksu, The Beatles un 
The Rolling Stones
 
27.08. plkst.12.00 un 17.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”. 
Mūzikas laboratorija 
bērniem
Pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem

27.08. plkst.14.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”
“Pjacolla + Galjāno = 
Tango” 

27.08. plkst.18.00
Vidzemes koncertālē “Cēsis” 
LNSO festivāls “Vasarnīca”
Noslēguma koncerts. 
“Osokins x Perts”. Georgijs 
Osokins (klavieres) LNSO, 
Diriģents Andris Poga 

Izstādes
01.08. – 31.08.
Cēsu Centrālā bibliotēkā
Cēsnieka Andra Vētras 
fotoizstāde “Cēsis pilsētas 
svētkos”

No 08.08.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Mārtiņš Zutis. Ilustrācijas

Līdz 20.08.
Mākslas galerijā INSIGNIA
Latvijas Mākslas akadēmijas 
absolventu izstāde 
“Netveramā robeža”

Līdz 20.08.
Cēsu Jaunās pils Semināru 
zālē 
Valda Sviķa fotogrāfiju 
izstāde “Cēsis toreiz un 
tagad”

Līdz 30.11.
Pasaules Latviešu mākslas 
centrā
Latviešu māksla emigrācijā 
“Trimdas ainava”

Līdz 31.10
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā
“19.gadsimta mode” 
Aleksandra Vasiļjeva tērpu 
kolekcijas izstāde

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā 

bibliotēkā
 
01.-31.08. 
Konservēsim! 

01.-31.08.
Brazīliešu rakstniekam 
Paulu Koelju – 65  

01.-31.08. 
Jauniešu un vecāku žūrija 
2017

01.-31.08. 
Dzejniekam un publicistam 
Arvīdam Plaudim – 75

01.-31.08. 
Jaunpiebalgas un 
Vecpiebalgas novados 
kādreiz un tagad
 
01.-31.08. 
Enida Blaitona un viņas 
grāmatas, kas sagādā prieku!

1.-31.08. 
Lasi un iesaki draugam! 

01.-31.08. 
Bērnu un jauniešu žūrija 
2017
 
07.-31.08. 
Igaunijas prezidentūra ES 
Padomē
 
24., 25.08. 
Jauno grāmatu izstāde 

Kino
No 04.08.
Vindrivera / Wind River 
(2017). Žanrs: Trilleris, 
detektīvfilma, asa sižeta filma. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Eksplozīvā blondīne / Atomic 
Blonde (2017). Žanrs: Trilleris, 
asa sižeta filma, mistika. Līdz 
16 g.v. - neiesakām

No 11.08.
Tumšais tornis / The Dark 

Tower (2017). Žanrs: Trilleris, 
piedzīvojumu filma, fantāzija.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 18.08.
Emodži filma / The Emoji 
Movie (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Vectēvs, kas bīstamāks 
par datoru (2017). Žanrs: 
Ģimenes filma. Bez vecuma 
ierobežojuma

Killera miesassargs / The 
Hitman’s Bodyguard (2017). 
Žanrs: Trilleris, komēdija. Līdz 
16 g.v. - neiesakām

Stikla pils / The Glass 
Castle (2017). Žanrs: Drāma, 
biogrāfija.
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 25.08.
American Made / American 
Made (2017). Žanrs: Trilleris.. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Misija ”Rieksti” 2: Trakā 
daba / The Nut Job 2: Nutty 
by Nature (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, komēdija, 
animācija, ģimenes filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Sports
02.08. plkst.17.30
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā. 7.posms

05.08. plkst.11.00
Starts no Rožu laukuma
“Cēsis Eco Trail”. Starti: 
plkst. 0.00 114 km distancē un 
plkst. 11.00  2,5 km, 6 km, 12 
km, 23 km, 42 km distancēs.

09.08. plkst.17.30
Pūces ielā 2a
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā. 8.posms

21.-25.08. plkst.9.00 – 12.00
Piebalgas ielā 18
Bērnu sporta nometne 
“Atver durvis sportam”

25. - 27.08.
Cēsis
Pasaules kauss orientēšanās 
sportā

26.08. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

27.08. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā
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CĒSIS 811
Vēl vieni vislābākie svētki!

“Cēsis 811” svētkos notika 
sacensības svaru stieņa 
spiešanā guļus “Latvijas 
spēcīgākā pilsēta 2017”. 
Cēsnieki kopā pārcilāja 133 
620 kilogramus, pagaidām 
ierindojot pilsētu 2. vietā. 
Edžus Mazulis uzstādīja jaunu 
šīs vasaras rekordu, uzspiežot 
20 kilogramus smago svaru 
stieni 541 reizi.

Cēsu posmā kopā piedalījās 
112 dalībnieki, no tiem 22 
sievietes, 20 jaunieši un 70 vīri. 
Sacensības “Latvijas spēcīgākā 
pilsēta 2017” notikušas 
piecās pilsētas. Līderu gods – 
Jēkabpils iedzīvotājiem, kuri 
pacēluši 223 740 kilogramus. 
Cēsnieki, pārspējot Rīgas, 
Saulkrastu un Līvānu spēka 
mitriķus, ir otrajā vietā.

Svētkos  
dūšīgi cilā 
svarus

Jau drīz, 5. augustā, 
norisināsies jau ceturtais 
ultramaratons “Cēsis Eco 
Trail”. 

Sacensību programmā 
papildus galvenajai 114 km 
distancei ir arī 2,5 km, 6 km, 12 
km, 23 km un 43 km distances, 
kā arī 550 m bērniem pa Cēsu 
vecpilsētu.

Šogad trase vīsies cauri 
ne tikai Amatas, Cēsu un 
Priekuļu novadam, bet arī 
Pārgaujas novadam. Visu 

novadu sporta aktivitāšu 
cienītāji, esat laipni aicināti 
piedalīties – skriet vai nūjot – 
jebkurā no jau minētajām 
distancēm un 5. augustā 
stāties uz starta līnijas kopā ar 
pieredzējušiem sportistiem no 
daudzām pasaules valstīm, kuri 
piedalījušies augstas grūtības 
pakāpes skrējienos dažādās 
zemēs.

Esat laipni aicināti atbalstīt 
sportistus trasē, viņus 
uzmundrinot. Nebīstieties, ja 

redzat naktī baltu un sarkanu 
uguntiņu strīpu kustam pāri 
laukiem vai gar mežmalu, vai 
dienā kalnā lēnā, bet apņēmīgā 
solī ejošu cilvēku bariņu. Tie 
ir sportisti, kuri cīnās viens ar 
otru, ar sevi, ar laika apstākļiem 
un hronometru.

Privātmāju īpašnieki laipni 
aicināti trases malā izlikt 
traukus ar ūdeni un sulām, 
vēsā laikā varat piedāvāt 
siltu tēju vai kafiju, augļus un 
ogas, var būt arī rupjmaize un 

kāds mazsālīts gurķītis. Šāda 
prakse ir pašsaprotama valstīs, 
kurās skrējieni brīvā dabā ir 
pierasta lieta. Sportisti un arī 
mēs, organizatori, būsim jums 
pateicīgi. Noteikti piesieniet 
suņus!

Cēsnieki, kuri piedalījās 
sporta pasākumos “Cēsu 
pavasaris 2017” un “Jānis 
un Jānītis 2017”, savlaicīgi 
reģistrējoties, ultramaratonā 
“Cēsis Eco Trail 2017” var 
startēt bez maksas.

Starptautisks ultramaratons pulcēs stiprākos

Kapu svētki Vaivē 
notiks 5. augustā. 
Veismaņu kapos – 
plkst. 12.00; 
Rāmuļu kapos – 
plkst. 14.00.

Jūlija sākumā Cēsu Pils 
parkā ar svinīgu ceremoniju 
atklāja VII Latvijas Jaunatnes 
olimpiādi. Šogad olimpiādē par 
medaļām cīnījās 2803 sportisti 
no 82 Latvijas novadiem.

Sacensību rīkotājiem, 
cēsniekiem, olimpiādes pirmās 
divas dienas nebija veiksmīgas, 
un pie medaļām tikt neizdevās. 
Taču noslēdzošajā dienā mūsu 
sportisti iepriecināja līdzjutējus 
ar dažāda kaluma medaļām.

Rodžeram Petakam 
izdevās izcīnīt bronzu MTB 
riteņbraukšanā. Sacensības 
norisinājās Priekuļos. 
Zelta medaļas tepat, Cēsīs, 
nopelnīja orientēšanās 
stafetes komanda – Rihards 
Knēts, Gustavs Dravants un 
Kārlis Neimanis. Bet dienas 
noslēgumā Cēsu pilsētas sporta 
skolas volejbola komanda 
trenera Ģirta Mārtinsona vadībā 
pārveda zeltu no Smiltenes, 
kur uzvarēja trīs no četrām 
volejbola turnīra spēlēm.

Jaunatnes 
olimpiādes 
medaļnieki

↑ Attēlā: Rožu laukumā pūtēji saviļņoja gaisu, bet dejotāju 
soļu raksti saviļņoja skatītāju sirdis. Foto: Indars Krieviņš.

↑ Attēlā: Uzņēmuma “Wolf Systems” vadītāju Juri 
Kozlovski cēsnieki šogad atzinuši par savu Gada cilvēku. 
Foto: Indars Krieviņš.

↑ Attēlā: Cēsu un Latvijas labākie pavāri Gundegas 
Skudriņas rosināti gādāja, lai šo svētku garša vēl ilgi 
paliktu labā atmiņā. Foto: Normunds Kažoks.

→ Attēlā: Vasarīgajā modes skatē saulains noskaņojums 
gan modeļiem, gan skatītājiem. Foto: Normunds Kažoks.

↑ Attēlā: Vasaras slēpošanas sprints tradicionāli izcēlās 
ar tā dalībnieku fantāzijas lidojumu tērpu izvēlē. Foto: 
Normunds Kažoks.

↓ Attēlā: Bet reālus lidojumus galvu reibinošā augstumā 
demonstrēja “Dynamit Jam” jaunie adrenalīna mednieki. 
Foto: Normunds Kažoks.


