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Cēsu svētki – draudzīgi un burzīgi
Foto: Normunds Kažoks
Pēdējos
gados
Cēsu
pilsētas
svētkos
pēdējos
gados vērojamas trīs stabilas
iezīmes – laika apstākļi ir
lieliski, svētku programma teju
neaptverama, un apmeklētāju
skaits – pārsteidzoši liels. Arī
šogad, piepildot moto “Svinam
ar draugiem”, trīs dienu
svinības bija draudzīgas un
burzīgas.
Bija gan tradicionāli un
iecienīti svētku notikumi, gan
novitātes. Vecpilsētas ielās
norisinājās
lielākais
mājražotāju un amatnieku tirdziņš,
kas šogad pulcējis vairāk nekā
500 tirgotāju, bet Pils dārzā
viduslaiku
atmosfērā
jau
otro gadu notika vēsturiskais
Hanzas tirgus, kur varēja arī
apgūt seno deju soļus un senos
amatus. Rožu laukumā par
dažādām aktivitātēm rūpējas
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola, bet Sv. Jāņa
baznīcā koncertēja Vidzemes
ērģelnieki.
Pils parkā varēja apbrīnot
pārbūvētos motociklus un
klausīties rokgrupu koncertus.
Svētku centrālie notikumi,
lukturu gājiens, Gada cēsnieka
sveikšana un uguņošana bija
ierasti krāšņi un pārsteidzoši.
Sirsnīgi un emocionāli
Pils parkā notika Gada
cēsnieka 2018. sveikšana.
Balvu pasniedz AS “Cēsu
alus”. Šogad bija nominēti
četri cienījami pretendenti,

↑ Attēlā : Svētku kulminācija - Lukturu gājiens ar katru
gadu kļūst aizvien krāšņāks un brašāks.
un pēc iedzīvotāju balsojuma
rezultātiem balvu saņēma
ilggadējā Cēsu 1. pamatskolas
direktore Anna Būre. Viņa
izaudzinājusi daudzas cēsnieku
paaudzes, un viņas veikumu
augstu vērtē kolēģi, audzēkņi
un vecāki.
Un pēc kārtīgas svinēšanas
cēsniekiem vēl pietika spara
sportot svētku noslēdzošajā
dienā.

→ Attēlā: Gada
cēsnieka balvu šogad
saņēma ilggadējā Cēsu
1. pamatskolas direktore
Anna Būre. Viņu sveica
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.

Īsteno skolu modernizācijas projektu
Cēsu novada pašvaldība
īsteno ERAF projektu “Cēsu
novada vispārējo izglītības
iestāžu
modernizācija”.
Projekta gaitā plānots veikt
piecu Cēsu novada izglītības
iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts
ģimnāzijas,
Cēsu
Pilsētas vidusskolas, Cēsu
2. pamatskolas un Līvu
sākumskolas modernizāciju.
Projekta mērķis ir sniegt
ieguldījumu Cēsu novada
pašvaldības dibināto izglītības
iestāžu infrastruktūrā, veicinot
kompetenču pieejā balstītas
izglītības attīstību un mūsdienu

prasībām piemērotas mācību
vides veidošanu.
Darbu
sākusi
dienesta
viesnīca Saules ielā 23, kurā
no 2017. gada septembra dzīvo
skolēni un studenti no Cēsu
Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas, Cēsu Tehnoloģiju
un
Dizaina
vidusskolas,
Cēsu Pilsētas vidusskolas,
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas un Rīgas Tehniskās
Universitātes Cēsu filiāles.
Lai izveidotu reģionālo
metodisko centru Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Cēsu
novada

pašvaldība 2018. gada jūnijā
izsludināja iepirkumu par
būvdarbu
veikšanu
(Nr.
CNP/2018/39/ERAF).
Būvdarbus veiks saskaņā ar
SIA “Būvprojekts” izstrādāto
būvprojektu. Tāpat iepirkums
2018. gada jūlijā tika izsludināts
par Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta
laukuma būvdarbiem (Nr.
CNP/2018/45/ERAF),
kas
arī tiks veikti saskaņā ar SIA
“Būvprojekts”
izstrādāto
būvprojektu.
Cēsu Pilsētas vidusskolā
paredzēta piebūves izbūve,
par kuras būvprojekta izstrādi

noslēgts līgums ar PS “SB
Projekts&Būvprojekts”
(iepirkuma Nr.CNP/2017/33/
ERAF). Sākts darbs pie
būvdarbu iepirkuma tehniskās
specifikācijas sagatavošanas.
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā
plānota reģionālā metodiskā
centra izveide. Patlaban tiek
izstrādāta būvprojekta tehniskā
specifikācija.
Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”,

Nr.8.1.2.0/17/I/009,
īstenošanas laiks plānots, sākot
no vienošanās par projekta
īstenošanu noslēgšanu 2018.
gada 16. janvārī, līdz 2021.
gada 31. decembrim (kopā –
48 mēneši), un tā plānotais
kopējais finansējums ir 7,415
miljoni eiro, t.sk. ERAF
finansējuma daļa – 4,761
miljons eiro.
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Lieli svētki un
nozīmīgi projekti
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Jūlijs bija ne vien karsts, bet
arī nozīmīgiem notikumiem
piesātināts mēnesis. Vispirms
jau jāmin Vispārējie latviešu
Dziesmu un Deju svētki ar
plašu mūsu novada kolektīvu
līdzdalību. Gan organizatoriski,
gan saturiski šie svētki bija
augstā līmenī, arī sadzīves
apstākļi dalībniekiem bija
labi. Gūtas lieliskas emocijas
un iedvesma sākt gatavoties
nākamajiem svētkiem.
Par
stabilu
brīvdienu
galamērķi dažādu Latvijas
novadu un pilsētu iedzīvotājiem
kļuvuši
Cēsu
svētki.
“Cēsis
812”
programmas
daudzveidība un kvalitāte
piesaistīja lielu apmeklētāju
skaitu, un arī turpmāk, pošoties
svētkiem, jābūt gataviem tam,
ka viesu skaits pārsniegs 60
000.
Savukārt 12. Cēsu mākslas
festivāls, kas sākās jūlijā un
turpināsies arī augustā, atkal
atvedis pie mums pasaules
līmeņa zvaigznes un turpina
pārsteigt ar drosmīgiem satura
un formas eksperimentiem.

Šovasar par kultūras telpu
kļuva Lenču iela 6, un tas ir labs
veids, kā piešķirt jaunas krāsas,
jaunu elpu problemātiskām
teritorijām pilsētā.
Kā jau iepriekš esmu minējis,
stabila šīs vasaras prioritāte ir
rindas mazināšana uz vietām
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Šogad atvērsim divas papildus
grupiņas
pirmsskolniekiem.
Vienu Līvu sākumskolā, otru
Pilsētas vidusskolā. Rudenī,
izstrādājot pašvaldības budžetu
nākamajam gadam, varēšu
sniegt konkrētāku informāciju,
par to, kā plānots novērst rindas
uz vietām pirmskolas izglītības
iestādēs.
Novada dome arī pieņēmusi
lēmumu par Cēsu Olimpiskā
centra daļu pārņemšanu no
Priekuļu novada. Tādējādi
kļūsim par lielāko akcionāru
šajā sporta bāzē, uzņemoties
atbildību par tās darbību un
attīstību. Tā ir liela atbildība un
iespēja pēc divus gadus ilgušā
nenoteiktības posma izstrādāt
ilgtermiņa programmu un sākt
šī biatlona un slēpošanas centra
modernizāciju.
Augustā darbu pašvaldībā
sāks jaunais Attīstības un
būvniecības pārvaldes vadītājs.

Darbu saraksts ir iespaidīgs,
jo Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
jāsagatavo
investīcijas
projektu pakete nākamajam
struktūrfondu
finansēšanas
posmam. Tātad
jāpieņem
stratēģiski lēmumi par novada
attīstības
prioritātēm
un
jānodrošina resursi ieceru
īstenošanai. Divu nozīmīgu
projektu sagatavošana jau
sākta. Abu īstenošana paredzēta
Cīrulīšos – tas ir Zinātnes
centrs ar kosmosa tematiku
un pansionāta paplašināšana,
rekonstruējot bijušo viesnīcas
ēku.
Diemžēl
Rīgas
ielas
rekonstrukcijas būvdarbi nav
pabeigti līgumā noteiktajā laikā,
un vecpilsētas iedzīvotājiem
un
uzņēmējiem
joprojām
jārēķinās ar neērtībām. Par
saistību nepildīšanu pašvaldība
būvniekiem piemēros līgumā
paredzētās sankcijas. Tā kā
soda nauda paredzēta par katru
kavēto dienu, ceru, tas motivēs
celtniekus pēc iespējas ātri
pabeigt Rīgas ielas pārbūvi.
Noslēguma laba ziņa aktīva
dzīvesveida piekritējiem –
parakstīts līgums par stadiona
tribīņu būvniecību.

Pabalsts mācību piederumu iegādei
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
pieņem pieteikumus pabalsta
saņemšanai mācību piederumu
iegādei skolēniem.
Pabalsts
tiek
piešķirts
par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu līdz 21
gada vecumam, ja skolēns bez
pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē
(sākumskola,
pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija,
vakarskola) vai profesionālajā
skolā.
Pabalsts ir netiešs, un tas
tiek izsniegts dāvanu kartes

veidā.
Pabalstu mācību piederumu
iegādei var saņemt:
• Trūcīgo ģimeņu bērni – 25
eiro vienam skolēnam;
• Maznodrošināto ģimeņu
bērni – 20 eiro vienam
skolēnam;
• Bērni bāreņi un bez vecāku
gādības palikušie bērni līdz 24
gadu vecumam, kuri ar Cēsu
novada bāriņtiesas lēmumu
nodoti
audžuģimenē
vai
aizbildniecībā – 15 eiro apmērā
vienam skolēnam;
• Daudzbērnu ģimeņu bērni,
kuri sāk mācības 1. klasē, ja

ģimenei šim nolūkam nav
piešķirts
cits
pašvaldības
pabalsts – 20 eiro 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 š.g. 28.
septembrim.

Domes sēdē augustā
Cēsu novada domes sēdē
jūlijā izskatīti 24 jautājumi.
Deputāti apstiprināja amatā
jauno novada Pašvaldības
policijas
priekšnieku
Guntaru Norbutu, sprieda
par
pašvaldības
īpašumu
atsavināšanu
un
izsoles
noteikumu
apstiprināšanu,
vienojās par pirmpirkuma
tiesību
neizmantošanu
uz
nekustamo
īpašumu
Rūpniecības ielā 13. Vēl
deputāti lēma par papildus

finansējuma
piešķiršanu
projekta “Ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība un atraktīvas
rekreācijas
zonas
dabā”
tehniskās
dokumentācijas
sagatavošanai,
pirmsskolas
izglītības grupas atvēršanu
Cēsu Pilsētas vidusskolā un
apstiprināja Cēsu Bērnu un
jauniešu centra attīstības plānu
2018. – 2021. gadam.
Domes sēdē lēma arī par
aizņēmumu valsts nozīmes
sporta infrastruktūras attīstības

projekta “Cēsu pilsētas stadiona
rekonstrukcija” īstenošanai un
SIA ‘’Cēsu olimpiskais centrs’’
kapitāla daļu pieņemšanu
īpašumā bez atlīdzības.
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.

Ērts ceļvedis
iedzīvotājiem
Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītāja
Lielā
daļā
iestāžu
un
uzņēmumu
jūlijs
ir
atvaļinājumu mēnesis. Taču
pašvaldībā arī vasarā darāmā
ir daudz, un jāstrādā sparīgi –
kā siena talkā. Komunikācijas
un klientu servisa pārvaldes
speciālisti veido pašvaldības
pakalpojumu
aprakstus.
Aprakstu veidošana portālam
latvija.lv ir Vides aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijas dots uzdevums, bet
mūsu speciālisti tos cenšas
veidot tā, lai tie nebūtu formāla
prasības izpildīšana. Šādi mēs
vienlaikus veidojam materiālu,
kas noderēs mūsu jaunajai
mājas lapai. Šie apraksti būs
ērts ceļvedis ikvienam novada
iedzīvotājam, lai noskaidrotu
kādi saskaņojumi, atļaujas vai
dokumenti nepieciešami, lai,
piemēram, pārkrāsotu nama
fasādi, nozāģētu bīstamu koku,
pieteiktu mazuli bērnudārzā
u.tml. Mājas lapā jaunie
pakalpojumu apraksti būs
pieejami kopā ar veicamo
soļu vizualizāciju, ievērojami
atvieglojot
iedzīvotājiem
pašvaldības
pakalpojumu

Mūsu veikums
radīja lielu interesi
un, iespējams, Cēsu
novada pašvaldība
ir pirmā Latvijā,
kur pakalpojumu
kvalitāte un
pieejamība
tiek vērtēta tik
pamatīgi.
saņemšanu.
Viena joma, kur šādu
skaidrojošu
aprakstu
un
vizualizāciju nepieciešamība
ir ļoti svarīga, ir būvniecība.
Vasara ir rosīgākais remontu un
celtniecības laiks, un patlaban
ievērojami audzis iesniegumu
skaits. Viens no jaunās
būvvaldes vadītājas Gunitas
Hjortenbergas svarīgākajiem
uzdevumiem bija paātrināt

iesniegto
dokumentu
izskatīšanas laiku. Līdz šim
būvvaldes sēdēs vidēji tika
izskatīti pieci iesniegumi,
tagad pēc organizatoriskiem
uzlabojumiem tiek izskatīti
10-15 iesniegumi. Domāju,
ka, šādi turpinot, izdosies
novērst kavēšanos un panākt,
ka būvprojekti tiek izskatīti
maksimāli īsos termiņos. Šo
procesu varētu vēl paātrināt,
ja
iedzīvotājiem
būtu
skaidri saprotams, kāda tieši
procedūra viņiem jāveic un
kādi dokumenti jāiesniedz.
Domāju, ka pakalpojumu
apraksti nākotnē būs labs rīks,
kas atvieglos šo procesu un
ceļu no idejas līdz būvdarbu
uzsākšanai būs iespējams veikt
ātri un bez kavēšanās.
Jāpiebilst,
ka
Cēsu
novada pašvaldības pieredze,
nodrošinot
pakalpojumu
pieejamību
un
kvalitāti
klientiem, ieinteresējusi arī
valsts institūciju pārstāvjus.
Jūlijā kopā ar pētniekiem, kuri
veica iedzīvotāju vajadzību
analīzi novadā, informējām
par pētījumu un tā rezultātiem
Valsts kancelejas un citu valsts
pārvaldes iestāžu pārstāvjus.
Mūsu veikums radīja lielu
interesi un, iespējams, Cēsu
novada pašvaldība ir pirmā
Latvijā, kur pakalpojumu
kvalitāte un pieejamība tiek
vērtēta tik pamatīgi.
Jūlijā noslēdzās biznesa
ideju konkurss “Cēsis var!”.
Šoreiz ideju nebija daudz,
un žūrijas atbalstu saņēma
viena biznesa iecere. Pārējiem
pretendentiem vēl jāpiestrādā,
un iespēja saņemt pašvaldības
atbalstu idejas īstenošanai
būs konkursa nākamajā kārtā
septembrī.
Vēl viens šovasar veicams
darbs ir novada sporta bāžu
apsaimniekošanas
modeļa
izstrāde. Izveidojot vienotu
apsaimniekošanas
modeli
Cēsu
stadionam,
Cēsu
Olimpiskajam
centram,
sporta kompleksam, skolu
sporta bāzēm, nodrošināsim,
ka sporta infrastruktūra tiek
efektīvi uzturēta un ir pieejama
dažādām iedzīvotāju grupām.

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
Jaunas iespējas tehnoloģiju un
dizaina vidusskolā

Ūdens kvalitāte avotos

Šovasar veikti Cēsu avotu
ūdens kvalitātes mērījumi.
Analīzes veiktas Raiņa ielas
avotā, Avotu/Pētera ielas avotā
un Dzidravotā. Raiņa ielas
avotā konstatēta koliformu,
tostarp
Escherichia
coli
(zarnu nūjiņas), koncentrācija.
Visos pārbaudītajos avotos ir
augsta nitrātu koncentrācija,
kas iekļaujas pieļaujamajās
normās, bet informējam, ka
nitrātu klātbūtne ūdenī saistīta

ar
dārzniecībā
izmantoto
minerālmēslu un pesticīdu,
kā arī sadzīves kanalizācijas
ūdeņu nokļūšanu gruntsūdeņos.
Analīzes veiktas šī gada
jūlijā, un to rezultāti dažādos
laika periodos ņemtiem ūdens
paraugiem var būt atšķirīgi.
Avotu ūdeni ietekmē gan
lietus, gan avotam pieplūstošo
pazemes ūdeņu kvalitāte, kā arī
apkārtējās vides piesārņojums.

Jaunatnes politikas
publiskā apspriešana

Attēlā: Jauno Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas mācību programmu pasniedzēji
modes dizainere Ilze Brokane un informācijas tehnoloģiju speciālists Aleksandrs
Ļubinskis ir pārliecināti, ka apmācību procesā svarīgākais ir prakse. Foto: Aivars
Akmentiņš.
Cēsu
Tehnoloģiju
un
Dizaina vidusskolā (CTDV)
turpinās
audzēkņu
uzņemšana. Šovasar līdztekus
tradicionālajām mācību programmām
topošajiem
mēbeļu galdniekiem, namdariem, elektrotehniķiem –
skola piedāvā apgūt arī
telekomunikāciju
tehniķa,
programmēšanas tehniķa, kā
arī apģērba dizaina speciālistu
amatus.
Apģērba dizaina programmu
izstrādāja un vadīs trikotāžas
un modes dizainere Ilze
Brokane.
Studējusi
un
strādājusi Lielbritānijā, tagad
gūto pieredzi gatava nodot
jauniešiem. Ilzei septembris
būs debija pedagoģijā. Savukārt
viņas kolēģis, informācijas
tehnoloģiju
speciālists
Aleksandrs
Ļubinskis,
ir
pedagogs ar pieredzi, iepriekš
strādāja Priekuļu tehnikumā.
CTDV viņa vadītā programma

īstenosies ar pašmāju IT
uzņēmuma “Draugiem Group”
atbalstu un līdzdalību. Tas
nozīmē, ka mācību process
būs pietuvināts darba videi
un audzēkņi jau mācību laikā
varēs praktizēties uzņēmumā.
“Pieprasījums
pēc
IT
nozares speciālistiem ir liels,
tāpēc
mūsu
audzēkņiem
pēc
mācību
programmas
apgūšanas būs labas iespējas
gan turpināt studijas, gan
strādāt interesantu un labi
apmaksātu darbu. Gatavosim
programmēšanas
tehniķus,
kuri spēj programmēt mobilās
aplikācijas,
mājas
lapas,
biznesa risinājumus datorā,
gatavosim arī datorsistēmu un
telekomunikāciju
tehniķus.
Mācībās
akcentēsim
tieši
praktiskās iemaņas, jo savā
pedagoga
praksē
esmu
pārliecinājies, ka lekcijas mūsu
nozarē nestrādā. Vērtīgas un
paliekošas ir tās zināšanas,

kuras
audzēkņi
apguvuši
praksē,” stāsta A. Ļubinskis.
Kolēģim piekrīt arī I.
Brokane: “Lielbritānijā modes
industrija ir cieši saistīta ar
izglītību. Audzēkņiem ir iespēja
praksē pārliecināties, kas tas par
darbu un kādas ir paša spējas
šajā laukā. Tāpēc mudināšu
audzēkņus
eksperimentēt,
atklāt savu radošo potenciālu,
apgūt
dizaina
domāšanu,
konstruēšanu, lai pēc četriem
mācību gadiem viņi droši
varētu turpināt studijas arī
ārvalstu augstskolās vai sākt
savu biznesu”.
Vēl viens apjomīgs CTDV
darbības virziens ir pieaugušo
apmācība. Jaunās programmas
pusotra gada laikā varēs apgūt
gan vidusskolu absolventi,
gan pieaugušie, kuri nolēmuši
apgūt jaunu amatu. Vidusskola
būs arī IT apmācību centrs
Cēsu novada pedagogiem.

Publiskajai
apspriešanai
nodots
vidēja
termiņa
plānošanas dokuments 2019. –
2023. gadam (projekts): Cēsu
novada Jaunatnes politikas
stratēģija.
Stratēģija izstrādāta Eiropas
Savienības
programmas
“ERASMUS+:
Jaunatne
darbībā”
3.pamatdarbības
“Strukturētais dialogs: jauniešu
un jaunatnes politikas veidotāju
tikšanās” sadaļā apstiprinātā

projekta “Jaunatnes politikas
stratēģijas izstrāde” Nr.20161-LV02-KA347-001061 gaitā.
Ar Cēsu novada jaunatnes
politikas
stratēģiju
var
iepazīsties novada mājas lapā
www.cesis.lv
Ieteikumus un komentārus
lūdzam
iesniegt
elektroniski
pa
e-pastu
iveta.jermolajeva@gmail.com
līdz 22. augustam.

Informācija politiski
represētajiem
Latvijas Politiski represēto
gadskārtējais salidojums notiks
Ikšķilē 2018. gada 25. augustā.
Cēsu
novada
pašvaldības
nodrošināts
autobuss
no

viesnīcas Vienības laukumā
aties plkst. 9.00. Informācija
pa tel. 29971398.

Nepieļaut latvāņu ziedēšanu
Aicinām
Cēsu
novada
nekustamo īpašumu īpašniekus
un apsaimniekotājus nepieļaut
ne tikai Sosnovska latvāņa
pirmo ziedkopu veidošanos, bet
arī otrās un trešās ziedkopas,
kas veidojas neilgi pēc latvāņa
nopļaušanas. Atgādinām, ka
saskaņā ar Ministru kabineta

noteikumiem īpašumā nav
pieļaujama neviena latvāņa
ziedkopa
neatkarīgi
no
pļaušanas reižu skaita sezonā.
Par
latvāņu
ziedēšanas
pieļaušanu īpašniekam tiek
piemērots
administratīvais
sods.

Cēsu Uzvaras piemineklim veic zeltītās lodes restaurāciju
Lai
Latvijas
simtgadē
sakārtotu
vienu
no
svarīgākajiem
simboliem
uzvarai Brīvības cīņās, Cēsu
Uzvaras pieminekli, tam tiek
veikta obeliska virsotnē esošās
zeltītās lodes restaurācija un
apzeltījuma atjaunošana.
Pats piemineklis pērn tika
rūpīgi tīrīts, mazgāts un tam
atjaunotas šuves, saudzējot
tā īpašo materiālu – Sāmsalas
šūnakmeni.
Tagad
kārta
pienākusi pieminekļa ansambļa
“zelta saulei”.
Lode tika nocelta uzreiz pēc
“Cēsis 812” svinībām. Tā tika
saudzīgi demontēta un aizvesta
uz darbnīcu, kur tālāk to attīra
no visiem iepriekšējiem krāsas

un apzeltījuma slāņiem. Pēc
tam lodei tiks veikta iedobju
aizpildīšana un laika gaitā

radušos plaisu un caurumu
aizlodēšana.
Tam sekos lodes virsmas

rūpīga gruntēšana ar lineļļu un
svina mīnija grunti, katru divas
reizes, katru slāni pārslīpējot.

Tāds pats process tiek atkārtots
ar svina krona un eļļas lakas
krāsu. Pēcāk lodei tiek veikts
pats svarīgākais process –
apzeltījuma lapiņu atjaunošana
ar īpašu saistvielu, ievērojot
žūšanas, temperatūras un gaisa
mitruma režīmus.
Tā kā process ir īpašu
rūpību prasošs un ilgstošs, lode
pieminekļa virsotnē atgriezīsies
līdz 18. novembrim.
Lodes restaurācijas darbus,
pamatojoties uz Cēsu novada
pašvaldības veiktās tirgus
izpētes rezultātiem, veic SIA
“Koka ēka”. Demontāžas,
darbu
un
uzstādīšanas
kopsumma ir 8356,68 eiro.
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Sirdsapziņas ugunskurs – iekurts
Jau drīz, 23. augustā, plkst.
17.00 Pils ielas 12 nama
pagalmā notiks ekspozīcijas
“Sirdsapziņas
ugunskurs”
svinīgā atklāšana. Ekspozīcija
tapa trīs gadus, un tā vēstīs
par kādreizējā Cēsu apriņķa
iedzīvotāju
pretošanos
okupāciju varām laika posmā
no 1940. līdz 1957. gadam.
Šis darbs ir veltījums Latvijas
simtgadei, un tā iniciatori ir
Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrība.
Ekspozīcijas autore Elīna
Kalniņa uzsver, ka nedaudz
vairāk nekā 100 kvadrātmetros
būs redzama vien latviešu
pretošanās kustības aisberga
pati virsotne. “Sākot šo darbu,
pat nenojautu, cik aktīva bija
mūsu novadnieku pretošanās
okupāciju varām un cik
pašaizliedzīgi mūsu priekšteči
iestājās par tautai būtiskām
vērtībām – taisnīgumu, brīvību,
godprātību.
Cēsu
skauti,
Skolotāju institūta vecā kaluma
pasniedzēji un patriotiskie

jaunieši, kuri pēckara gados,
kad čekas represijas un
kontrole bija visur, tomēr
uzturēja neatkarīgas Latvijas
ideju. Šie cilvēki ir pelnījuši,
ka viņu vārdi un dzīvesstāsti ir
zināmi,” stāsta E. Kalniņa.
Ekspozīcijas telpās, bijušajā
čekas īslaicīgās aizturēšanas
izolatorā, vēl rit pēdējie
remonta darbi, bet saturiskais
un vizuālais veidols ir skaidrs.
Tie būs pārsteidzoši stāsti
par mūsu novadniekiem, kuri
pretojās komunistiskai un
nacistiskajai okupācijai un
bija uzticīgi savām vērtībām
arī šķietami bezcerīgos dzīves
brīžos.
Topošā ekspozīcija Cēsīs
būs otrā ārpus Rīgas, kas vēstīs
par pretošanās kustību Latvijā.
Cēsu apriņķa materiāls ir ļoti
apjomīgs, maz pētīts, tāpēc
izziņas darbu noteikti vajadzētu
turpināt arī pēc ekspozīcijas
atklāšanas.

Attēlā: Ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” autore Elīna Kalniņa atklāj, ka bijušā čekas
izolatora telpās skatāmie materiāli būs vien Cēsu apriņķa pretošanās kustības aizberga
pati virsotne. Foto: Aivars Akmentiņš.

Sāksies Sv. Jāņa baznīcas renovācija
Augusta sākumā sāksies
apjomīgi Cēsu simbola –
Sv. Jāņa baznīcas – fasādes
renovācijas darbi, kas ilgs līdz
2019. gada beigām.
Kā stāsta Cēsu Sv. Jāņa
lauku ev. luteriskās draudzes
priekšnieks Andis OzoliņšVīksne, darbi sāksies no zemes
un pamazām virzīsies augšup.
Vispirms tiks sakārtota ēkas
hidroizolācija un izbūvēta
lietus ūdens drenāžas sistēma,
lai mazinātu mitruma ietekmi
gan uz baznīcas fasādi, gan
iekštelpām, kā arī tiks veikts
sarežģīts darbs – fasādes
kontrforsu nostiprināšana.
Renovācijas
gaitā
tiks

nomainīts ēkas un torņa jumta
segums, restaurētas baznīcas
torņa koka konstrukcijas, kā
arī restaurēti dievnama logi
un ārdurvis. Tiks restaurēts arī
fasādes apmetums.
Šajā restaurācijas kārtā
speciālisti veiks arī vēsturisko
akmens kapa plākšņu un
piemiņas zīmju konservāciju.
Tāpat tiks labiekārtota baznīcas
apkārtne.
Kopējās baznīcas fasādes
renovācijas izmaksas būs 1,94
miljoni eiro, no kā 1,38 miljoni
ir ERAF finansējums.
Kā
stāsta
draudzes
priekšnieks, šī būs baznīcas
atjaunošanas pirmā kārta.

Vispirms tā atgūs savu ārējo
veidolu, bet pēc tam sāksies
darbs arī pie dievnama interjera
restaurācijas.
Jautāts, kāda būs baznīca pēc
renovācijas, Andis OzoliņšVīksne pārliecinoši atbild –
pievilcīga. Tā jau šobrīd ir
Cēsu sirds, un 65 metrus
augstais tornis, kas paceļas
pāri namu jumtiem, redzams
teju no ikvienas vietas pilsētā.
Baznīca ir Cēsu simbols, kas
palīdz Cēsis atpazīt ne vien
šodien tapušās fotogrāfijās,
bet
arī
senās
gravīrās,
zīmējumos un pastkartēs. Pēc
renovācijas tā kļūs skaistāka
un pamanāmāka. Turklāt jumta

nomaiņa, hidroizolācija un
kontrforsu nostiprināšana ir
būtiski nepieciešamas, lai ēka
tiktu saglabāta.
Pamazām jau ap ēkas fasādi
sāk slieties norobežojumi,
tomēr satiksmi uz Torņa ielas,
Lielās Skolas ielas un Baznīcas
ielas dievnama atjaunošana
pašlaik būtiski neietekmēs –
spēkā būs jau līdz šim noteiktie
apstāšanās
un
stāvēšanas
ierobežojumi
baznīcas
apkārtnē.

Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
baznīcas fasādes renovācija
notiek
astoņu
sadarbības
partneru
kopīgā
projekta
“Kultūra, vēsture, arhitektūra
Gaujas un laika lokos” gaitā.
Cēsu Sv. Jāņa baznīcas
restaurācijas projektu finansē
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds (ERAF), līdzfinansējumu
nodrošina
Cēsu
novada
pašvaldība un Cēsu Sv. Jāņa
lauku evaņģēliski luteriskā
draudze.

kur pēc atbildes saskaņošanas,
dalībnieks saņem balvu. Akcija
ilgs līdz 30. decembrim.
Aplikācijas
Cēsīm,
Valmierai,
Koknesei,
Limbažiem,
Straupei,
Kuldīgai, Pērnavai, Vīlandei
un Visbijai tapušas Centrālās
Baltijas
programmas
projekta “Hanzas vērtības
ilgtspējīgai attīstībai” gaitā.
Viens no projekta mērķiem
ir popularizēt vēsturiskās
Hanzas savienības vērtības
un veidot jaunus tūrisma
produktus,
piedāvājumus
un pakalpojumus, lai kopīgi
attīstītu Hanzu par vadošo
tūrisma zīmolu Baltijas jūras

reģionā. Projekts HANSA tiek
īstenots ar Eiropas Reģionālā
attīstības fonda Centrālās
Baltijas programmas 20142020. gadam atbalstu. To
īsteno 11 Latvijas, Igaunijas
un Zviedrijas partneri, no
2015. gada oktobra līdz 2018.
gada decembrim.

Mobilā aplikācija Cēsu iepazīšanai
Kopš jūlija nogales Cēsu
pilsētas viesiem pieejama
jauna Cēsu tūrisma aplikācija
mobilajām ierīcēm “Cēsis Explore Hansa”. Aplikācija ļauj
ērti iepazīt Cēsis un pilsētas
apkārtni, izceļot Hanzas laika
vērtības un mantojumu.
Aplikācijā
apkopta
informācija
par
Cēsu
un
apkārtnes tūrisma objektiem,
ēdināšanas un nakšņošanas
vietām, norādītas dažādas
izklaides iespējas, lielākie
pilsētas pasākumi un tūristiem
svarīga servisa informācija –
bankomāti, tualetes, taksometru
stāvvietas, medicīnas iestādes
u.c. Tāpat aplikācija piedāvā
iespēju doties pastaigās pa
pilsētu, izmantojot dažādus
tematiskos
maršrutus.

Aplikācija ir latviešu, krievu,
angļu, vācu un igauņu valodās,
tā bez maksas pieejama
“Google Play” un “App Store”
aplikāciju veikalos, kā arī to
var lejuplādēt, noskenējot
QR kodu, kas pievienots šai
publikācijai vai atrodams
dažādās tūrisma pakalpojumu
sniegšanas vietās pilsētā.
Lai cēsniekus un pilsētas
viesus
iepazīstinātu
ar
izveidoto aplikāciju, ikviens
aicināts iesaistīties apceļošanas
akcijā un iepazīt Cēsu vietas,
kas saistītas ar amatniecību
un tirdzniecību. Reizē tas
arī veidots kā iepirkšanās
maršruts, ar kura palīdzību
pilsētas viesiem iespējams
apmeklēt daudzos mazos, bet
ļoti interesantos veikaliņus,

kas
paslēpušies
dažādos
vecpilsētas nostūros.
Akcijas
dalībnieku
uzdevums
ir
lejuplādēt
aplikāciju savā mobilajā ierīcē,
sadaļā “Maršruti” izvēlēties
maršrutu
“Hanzas
amatu
mantojums Cēsīs” un doties
to izpētīt. Pastaigas laikā
katrā no deviņiem maršrutā
norādītajiem
objektiem
jāpaņem tur noglabātais vārds,
ko izsniegs konkrētās vietas
darbinieki. Pēc visa maršruta
izstaigāšanas no iegūtajiem
vārdiem jāizveido teikums. Ar
izveidoto teikumu jāierodas
Cēsu Tūrisma informācijas
centrā Baznīcas laukumā 1,
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VĒSTURE
Pārsteidzoši pavedieni Jaunās pils
vēstures izpētē

Attēlos: Līdz šim pētniekiem nebija pieejamas fotogrāfijas ar Cēsu jaunās pils interjeriem un skatu uz dienvidu fasādi. Pateicoties vērtīgajam
dāvinājumam, gūts nenovērtējams materiāls turpmākajai pils vēstures izpētei.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
saņēmis
unikālu
dāvinājumu – pirmo reizi
savas pastāvēšanas vēsturē
muzejs saņēmis fotogrāfijas,
kurās redzams Cēsu jaunās pils
vēsturiskais interjers, kā arī līdz
šim vēl neredzētas fotogrāfijas
ar skatu uz jaunās pils dienvidu
fasādi un viduslaiku pili 19. gs.
90. gados.
Kā
novērtē
muzeja
speciālisti – šāds dāvinājums
ir nenovērtējams avots tālākai
Latvijas
kultūrvēstures
mantojuma un īpaši Latvijas
piļu un muižu vēstures izpētē.

Līdz šim pētniekiem nav
bijušas pieejamas fotogrāfijas
ar Cēsu Jaunās Pils interjeriem
un skatu uz Dienvidu fasādi,
kas būtu datējamas ar 19. gs.
90. gadiem. Muzeja speciālisti
un vēstures pētnieki vairākus
gadus neatlaidīgi meklējuši
šādas fotogrāfijas Latvijas,
Krievijas, Vācijas, Igaunijas un
Zviedrijas arhīvos un muzejos,
bet diemžēl – bez panākumiem.
Jaunās pils rekonstrukcijas
laikā no 2007. – 2012.
gadam iztrūkstošo vēsturisko
informāciju meklēja analogās
citās laikmetam atbilstošās

pilīs un muižās, lai pēc iespējas
precīzāk atainotu iespējamo
Cēsu jaunās pils interjeru un
fasādi atbilstošu tās veidolam
19. gs.
Unikālo fotogrāfiju albumu
Cēsu muzejam dāvinājusi
Hotimsku
ģimene
no
Pēterburgas Krievijā. Ģimenes
jaunākā atvase Anna Hotimska
fotogrāfiju albumu atradusi
vecvecmāmiņai piederošajās
lietās, pētot ģimenes vēsturi.
Fotogrāfijā
redzamā
pils
jaunieti ieinteresējusi. Viņa
noskaidroja, ka tā ir Cēsu jaunā
pils un, nenojaušot šī atklājuma

vēsturisko vērtību un nozīmi
Latvijas kultūrvēsturē, ģimene
mēroja ceļu no Pēterburgas uz
Cēsīm, lai pasniegtu fotogrāfiju
albumu kā dāvinājumu Cēsu
muzejam. Ir zināms, ka
fotogrāfiju albums piederējis
Moricam un Martai Lībekiem
(Lübeck), kuri, sākoties 1917.
gada revolūcijai, emigrējuši
no Krievijas uz Latviju, bet
fotogrāfiju albumu atstājuši
Pēterburgā,
kur
palikusi
Martas vecākā meita – albuma
dāvinātājas vecvecmāmiņa.
Diemžēl nav zināms, kā
Morics un Marta Lībeki bijuši

saistīti ar grāfu Zīversu ģimeni,
kā arī nav vēl noskaidrotas
personas, kuras redzamas
fotogrāfijās. Tas tagad ir
vēstures
pētnieku
rokās,
iegūstot jaunu pavedienu,
šķetināt
nezināmās
Cēsu
jaunās pils vēstures lapaspuses.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs ir neizsakāmi pateicīgs
dāvinātājiem
un
tuvākajā
laikā, izpētot un precīzi datējot
fotogrāfiju saturu, iepazīstinās
ar šo īpašo dāvinājumu arī
plašāku sabiedrību.

skatuves
tērpi
izcilajiem
māksliniekiem Gaļinai un
Valērijam Panoviem.
Īpašas izstādes pērles ir
latviešu teātra un kino dīvas
Dailes teātra aktrises Vijas
Artmanes tērps no izrādes
“Elizabete Anglijas karaliene”
un izcilās dejotājas no Šanhajas
Larisas Andersones skatuves
tērpi. Bez tērpiem izstādē būs
arī daudzveidīgie aksesuāri:
kārbiņas ar grimu, teātra, baleta
programmas, fotogrāfijas no
izrādēm, kā arī nepieciešamie
aksesuāri skatītājam – lornetes,
vēdekļi, cimdi un teātra skices.
Atšķirībā no modernajiem
tērpiem un kostīmiem skatuves
tērpus saglabāt ir grūti. Aktieri
vairākas sezonas spēlē lomu
vienā un tajā pašā tērpā. Tā
kā darbs uz skatuves prasa
lielu fizisko slodzi, teātra
kostīms tiek pakļauts daudziem

iznīcinošiem
faktoriem.
Vispirms tie ir cilvēka sviedri,
kas "izēd" krāsu un audumu.
Ne
mazāku
kaitējumu
kostīmam dod aktiera grima
pēdas, bet atbrīvoties no
tiem ir praktiski neiespējami.
Vēl viens pārbaudījums –
prožektoru
gaisma,
zem
kuriem kostīms izdeg un
kļūst nederīgs. Tādēļ milzīgs
skaits pagājušo laiku teātra
kostīmu pārvērtušies lupatu
strēmelēs, un nav saglabājušies
līdz
mūsdienām.
Tērpus
norakstīja, dedzināja, pāršuva
un iznīcināja kā nederīgus.
Šodien ir liela veiksme izsolēs
vai antikvariātos atrast veselu
un saglabājušos teātra kostīmu,
piemēram, no 19. gs.

Vēsturiskie skatuves tērpi

Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja bēniņu izstāžu zālē
līdz septembra beigām būs
apskatāma
unikāla
īpaši
Cēsu
muzejam
veidota

izstāde “Skatuve un tērps”
no
pasaulslavenā
modes
mākslinieka
un
modes
vēsturnieka
Aleksandra
Vasiļjeva vēsturisko tērpu

kolekcijas. Izstāde veltīta
skatuves kostīmu un tērpu
vēsturei un skar visus teātra
mākslas veidus – dramatisko
teātri, operu, baletu un mūziklu.
Izstādē
apskatāmie
tērpi
skatītājiem stāsta par teātra
kostīma stilistisko un estētisko
izaugsmi 19. un 20. gs.
Īpašs izstādes lepnums
ir romantisma laika 19. gs.
pirmās puses un 19. gs. vidus
baleta un operas uzvedumu
vēsturiskie tērpi. Unikāla ir
Sergeja Djagiļeva t.s. “krievu
sezonas” radītie tērpi, kas
veidoti pēc Ļeva Baksta,
Nikolaja Rēriha un Natālijas
Gončarovas skicēm. Starp tiem
izstādē būs tērpi, kas saistīti ar
mākslinieku radošo darbību uz
pasaules skatuvēm – piemēram,
balerīnas svārki no baleta
“Apburtā princese”, kā arī
Rūdolfa Nurijeva iestudējuma
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DAŽĀDI
Amatu mājā pilnveido prasmju apguvi
Vaives Amatu mājā jūlijā
noslēdzies Leader projekta
“Vaives Amatu mājas darbības
pilnveidošana”
2.
posms.
Projekta īstenošanas mērķis ir
pilnveidot Vaives Amatu mājas
darbību, sniedzot plašākas
iespējas apgūt amatus, prasmes,
un,
papildinot
zināšanas,
iesaistīties kultūrvēsturiskos
procesos.
Ar projekta gaitā iegādāto
video filmēšanas un apstrādes
aprīkojumu
vairāk
nekā
sešus mēnešus filmēja Vaives
Amatu
mājas
nodarbības
meistarklases.
Vietnē
youtube.com meklējot lietotāju Vaives Amatu māja,
atrodamas 15 dažādu prasmju
apguves filmiņas. Piemēram,
kā pagatavot diega lampiņu
virtenes, siet sieru, sagatavot
Jāņu rituālu ugunskuru, grebt
karotes, darināt ziedu vainagus,
liet sveces, pagatavot brošas un
pērļotas rokassprādzes, dāvanu
kārbiņas, maisiņus, blociņus,
konfekšu
ziedu
pušķus,
tamborēt, ar adāmmašīnu adīt
apģērbus.
Projekts realizēts ar Cēsu
novada pašvaldības budžeta
un ELFLA finansējumu LAP

Svētdien, 19. augustā, plkst.
12.00 Vaives Tautas namā
notiks bērnības svētki, kuros
uzmanības centrā būs bērni un
viņu krustvecāki.
Aicinām
izbaudīt
šos
svētkus,
priecāties
kopā
ar
pasākuma
vadītājiem,
krustvecākiem,
vecākiem,
vecvecākiem un draugiem!
Bērnības
svētku
dalībniekus
(bērnus
vecumā
no 3 - 12 gadiem) lūdzam
pieteikt līdz 11. augustam.
Tālrunis: 26433257, e-pasts:
vaive@novads.cesis.lv.

Attēlā: Amatu mājas meistaru vadībā apgūtās prasmes noder gan ikdienā, gan pošoties
svētkiem. Foto: Aivars Akmentiņš.
2014.-2020. apakšpasākuma:
“Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju aktivitātes:
“Vietas potenciāla attīstības

iniciatīvas”, projekta “Vaives
Amatu
mājas
darbības
pilnveidošana””
gaitā
sadarbībā ar biedrību “Cēsu
rajona lauku partnerība” un

Ziemeļvidzemes
reģionālo
lauksaimniecības
pārvaldi.
Projekta kopējais finansējums
ir 5728,30 eiro.

Finansējums pagalmu labiekārtošanai
Cēsu novada pašvaldība
aicina
iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus projektus mikrorajonu
pagalmu labiekārtošanai, kas
ļaus sakārtot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apkārtni un
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo
dzīves vidi, transporta kustību,
bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
un
vides pieejamību, izmantojot
pašvaldības līdzfinansējumu.
Līdzfinansējumu
paredzēts
piešķirt
šādām
aktivitātēm:
1.
Brauktuves,
ietves
vai stāvlaukuma jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
piesaistītajā
zemes
gabalā – 60% apjomā no
brauktuves,
ietves
vai
stāvlaukuma
jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksām, bet ne vairāk kā
8500 eiro;
2.
Iekškvartālu
apgaismojuma
jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai –
70% apjomā no iekškvartālu
apgaismojuma
jaunbūves,
pārbūves vai atjaunošanas
izmaksām, bet ne vairāk kā
4000 eiro;
3. Citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu

Bērnības
svētki
Kaķukrogā

un atkritumu urnu, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu,
veļas žāvētavu, velosipēdu
novietņu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai) – 70% apjomā
no daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai piesaistītā zemesgabala
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā 5000 eiro;
4. Brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam (remonts,
kuru
veic
atsevišķiem
brauktuvju,
ietvju
vai
stāvlaukumu posmiem nolūkā
likvidēt esošos defektus) – 70%
apjomā no brauktuves, ietves
vai stāvlaukuma esošā seguma
izlases remonta izmaksām, bet
ne vairāk kā 3000 eiro;
5. Būvprojekta vai tam
pielīdzināma
dokumenta
izstrādei un autoruzraudzībai –
50% apjomā no būvprojekta vai
tam pielīdzināma dokumenta
izstrādes un autoruzraudzības
izmaksām;
6.
Būvuzraudzības
veikšanai – 50% apjomā no
būvuzraudzības
veikšanas
izmaksām.
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1.
Daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
kopējā
platība ir vienāda vai lielāka
par 450 kvadrātmetriem;

2.
Daudzdzīvokļu
dzīvojamajā
mājā
esošo
neapdzīvojamo telpu platība
nepārsniedz 35% no kopējās
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
platības.
Norādītā
procentuālais
sadalījuma
apjoms
neattiecas
uz
neapdzīvojamām telpām, ja tās
ir valsts, pašvaldības vai citas
publiskas personas īpašumā;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā vienai personai pieder ne
vairāk kā 25% no tajā esošajiem
dzīvokļu īpašumiem. Norādītā
procentuālā
sadalījuma
apjoms neattiecas uz dzīvokļa
īpašumiem, ja tie ir valsts,
pašvaldības vai citas publiskas
personas īpašumā.
Programmas
īstenošanai
2018. gadā pašvaldības budžetā
paredzēti 50 000 eiro. Projektus
izvērtēs un apstiprinās rindas
kārtībā no iesniegšanas brīža
līdz paredzētais finansējums
būs pilnībā sadalīts. Šī būs
ilgtermiņa programma, un
turpmākā budžeta plānošana
notiks atkarībā no māju
īpašnieku un apsaimniekotāju
aktivitātes izvērtējuma.
Zemesgabali tiks labiekārtoti
pēc Būvvaldē iesniegtas un
saskaņotas
labiekārtojuma
skices vai projekta. Šādā veidā
paredzēts risināt automašīnu
stāvvietu,
operatīvā
un
komunālo
pakalpojumu

transporta kustības jautājumus
iekšpagalmos, uzlabot vides
pieejamību, pilnveidot bērnu
un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, risināt
zemesgabalu
apgaismojuma
jautājums u.c.
Projekta pieteikumus var
iesniegt:
•
pašvaldības
Klientu
apkalpošanas centrā (Bērzaines
iela 5, Cēsis);
• nosūtot pa pastu – Cēsu
novada pašvaldība, Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101. Par tā iesniegšanas
datumu uzskata pasta zīmogā
norādīto nosūtīšanas datumu.
•
elektroniskā
veidā
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu atbilstoši Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajam,
nosūtot uz iac@cesis.lv. Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem
dokumentiem jābūt DOC,
DOCX, XLS, PDF vai JPG
formātā.
Jautājumu un konsultāciju
gadījumā rakstīt uz e-pastu
janis.sniedzans@cesis.lv vai
zvanīt pa tālruni 20202201. Par
konsultācijām klātienē iepriekš
jāvienojas telefoniski.

Piektais
“Eco Trail”
Sestdien, 4. augustā, no
plkst. 5.00 Cēsīs sāksies
piektās starptautiskās "Cēsis
Eco Trail" sacensības.
Cēsīs deklarētie iedzīvotāji,
kuri
piedalījušies
2018.
gada Cēsu skrējienos ‘’Cēsu
pavasaris” un “Jānis un
Jānītis”, aicināti pieteikties
bezmaksas dalībai 2,5 vai 16
kilometru distancēs.
Bērniem, kuri dzimuši 2011.
gadā un vēlāk, pirmsskolas
distancē dalība bezmaksas
neatkarīgi no dalības šī gada
Cēsu skrējienos!

Bērnu
veselības
aprūpe
Par bērnu veselības aprūpi
gādā klīnikas pediatri – pieņem
katru darba dienu ambulatori
no plkst. 8.00 līdz plkst.
16.00 Bērnu nodaļā, un no
plkst. 16.00 līdz plkst. 8.00
dežūrās Uzņemšanas nodaļā.
Savukārt nedēļas nogalē bērnu
ārsti pieejami visu diennakti
Uzņemšanas nodaļā. Šāds darba
grafiks garantē, ka bērniem tiek
sniegta medicīniskā palīdzība
24 stundas dienā septiņas
dienas nedēļā.
Klīnikā strādājošie pediatri
ir specializējušies visa vecuma
bērnu slimībās, tāpēc ārstēšana
notiek tepat, Cēsīs.

Kapu svētki
Vaivē
Kapu svētki Vaives pagastā
notiks sestdien, 4. augustā:
Plkst. 12.00 Veismaņu kapos;
Plkst. 14.00 Rāmuļu kapos.
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
01.08. plkst.20.00
Mākslas telpā Mala
Grupa “Jazz Cannibals”.
MALAI 5 gadi
02.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Maggot Prom”
03.08. plkst.21.00
Spoguļklintīs
Cēsu Mākslas festivāla kino
programma “Mežs”
“ČINGAČGUKS – LIELĀ
ČŪSKA” (Chingachgook: The
Great Snake / Vācija / 1967)
Režisors Ričards Grošops. 92’
03.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
DJ “Heincha” +
“Pachamama beats”
03.08. plkst.20.00
Fonoklubā
“Hexis” (Dānija), “The Arson
Project” (Zviedrija), “Līdz
pēdējam”
04.08. plkst.16.00
Pils klētī
Cēsu Mākslas festivāls. Rozes
Stiebras veidotā latviešu
animācijas un leļļu filmu
izlase
04.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Mākslas festivāla
Teātra izrāžu cikls GRAND
PRIX
Dailes teātra izrāde “ART”
*Pēc izrādes teātra kritiķes
Silvijas Radzobes saruna ar
aktieriem.
04.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs
05.08. plkst.17.00
Sv.Jāņa banzīcā
Cēsu Mākslas festivāls.
Koncerts “Sievietes
ērģeļmūzikas pasaulē”
09.08. plkst.16.00
Jaunajā pilī
Rakstniecības un mūzikas
muzeja šaržu izstādes
“Draudzīgs pārspīlējums”
atklāšana
10.08. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Informatīvs pasākums
“Ceļo droši” ar LR Ārlietu
ministrijas Konsulāro
departamentu

10.08. plkst.21.00
Spoguļklintīs
Cēsu Mākslas festivāla kino
programma “Mežs”
“DERSU UZALA” (PSRS,
Japāna / 1975) Režisors
Akira Kurosava
10.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp
11.08. plkst.14.00
Jaunajā pilī
“Pulkveža De Bazila baleta
nezināmā vēsture. RĪGA–
PARĪZE – SIDNEJA”.
Tikšanas ar žurnālisti un
rakstnieci Natāliju Ketneri
11.08. plkst.16.00
Pils klētī
Cēsu Mākslas festivāls. Rozes
Stiebras veidotā latviešu
animācijas un leļļu filmu
izlase
11.08. plkst.19.00
Pils parkā
Simtgades zaļumballe Cēsīs
Plkst.19.00 Cēsu teātra
izrāde Ā. Alunāns
“Mucenieks un Muceniece”
(režisore Edīte Siļķēna)
Plkst.20.00 Zaļumballe, spēlē
pūtēju orķestris “Cēsis”
(diriģents Jānis Puriņš)
11.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Mākslas festivāla
Teātra izrāžu cikls GRAND
PRIX
Jaunā Rīgas teātra izrāde
“Pēdējā Ļeņina eglīte”
*Pēc izrādes teātra kritiķes
Silvijas Radzobes saruna ar
aktieriem.
11.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Baložu pilni
pagalmi”
16.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Mākslas festivāla
Teātra izrāžu cikls GRAND
PRIX
Dirty Deal Teatro izrāde
“Dvēseļu utenis”
17.08. plkst.16.00
Pils klētī
Cēsu Mākslas festivāls. Rozes
Stiebras veidotā latviešu
animācijas un leļļu filmu
izlase
17.08. plkst.21.00
Spoguļklintīs
Cēsu Mākslas festivāla kino
programma “Mežs”

“IELEJA” (La Vallee / 1972)
Režisors Barbets Šrēders
17.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Bezgalībieši”
18.08. plkst.20.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu Mākslas festivāla
Teātra izrāžu cikls GRAND
PRIX
Latvijas Nacionālā teātra
izrāde “Dūja”
18.08. plkst.21.30
Mākslas telpā Mala
Grupa “Sniedze”
18.08. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dub:ra (Rīgas DJ skola)
19.08. plkst.12.00
Vaives Tautas namā
Bērnības svētki
Pasākums ģimenēm, kurā
galvenā loma ir bērnam un
viņa krustvecākiem.
Dalībnieku (3-12 gadu
vecumā) pieteikšana līdz š.g.
11.augustam, zvanot pa tālruni
26433257 vai rakstot e-pastu
uz vaive@novads.cesis.lv
23.08. plkst.17.00
Pils ielas 12 pagalmā
Ekspozīcijas “Sirdsapziņas
ugunskurs” atklāšana
24.08. plkst.16.00
Pils klētī
Cēsu Mākslas festivāls. Rozes
Stiebras veidotā latviešu
animācijas un leļļu filmu
izlase
25.08.-26.08. plkst.10.00
Pils dārzā
Viduslaiku dienas “Kā
uzbūvēt pili?”

Izstādes
Līdz 26.08.
INSIGNIA mākslas galerijā
koncertzālē “Cēsis”
“Nepieradināmās robežas” /
LMA bakalauru un maģistru
diplomdarbu izstāde
Cēsu Mākslas festivāla
ietvaros
Līdz 26.08.
Vecajā alus brūzī
Cēsu Mākslas festivāls.
Amerikāņu avangarda
mākslinieka Džeimsa
Beninga izstāde “Daži atrasti
fragmenti”

Līdz 26.08.
Pils klētī
Cēsu Mākslas festivāls.
Japāņu mākslinieka Takaši
Makino audiovizuālā
performance “Space noise”
Līdz 31.08.
Vaives Tautas namā
Rāmuļu pamatskolas skolēnu
mākslas darbu izstāde
Līdz 16.09.
Izstāžu namā
Dzintra Vilks. “Gadalaiki”.
Tekstilmāksla.
Līdz 20.09.
Izstāžu namā
Jāņa Seiksta keramikas
izstāde
Līdz 30.09.
Jaunajā pilī
Aleksandra Vasiļjeva
vēsturisko tērpu kolekcijas
izstāde “Skatuve un tērps”
Līdz 31.12.
PLMC, Lielajā Skolas ielā 6
Māksla nešķir, māksla
vieno. Diasporas un Latvijas
mākslinieku darbu izstāde
09.08.-06.09.
Jaunajā pilī
Rakstniecības un mūzikas
muzeja šaržu izstāde
“Draudzīgs pārspīlējums”
10.08.-13.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
LR Ārlietu ministrijas
Konsulārā departamenta
izstāde “Ceļošanas un
pārvietošanās brīvība. 16.–
20. gadsimta pirmās puses
ceļojumu dokumenti”
13.08.-28.09.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Mana Latvija. Jūra, ezeri,
upes.” Guntas Romanovskas
foto dienasgrāmata
23.08.-24.08.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 03.08.
“Lieliskie 2”/ Incredibles 2
(2018) Žanrs: Piedzīvojumu
filma, animācija, asa sižeta
filma
“Neiespējamā misija: Sekas”/
Mission: Impossible Fallout
(2018) Žanrs: Trilleris,
piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma

No 10.08.
“Spiegs, kurš mani pameta”/
The Spy Who Dumped Me
(2018) Žanrs: Komēdija, asa
sižeta filma
No 17.08.
Tumšākie prāti”/ The Darkest
Minds (2018) Žanrs: Trilleris,
zinātniskā fantastika
Gotti/ Gotti (2018) Žanrs:
Drāma, biogrāfija, asa sižeta
filma
No 24.08.
“Megalodons”/ The Meg
(2018) Žanrs: Trilleris,
šausmu filma, asa sižeta filma,
zinātniskā fantastika
No 31.08.
“Barvedis”/ Alpha (2018)
Žanrs: drāma, vēsture,
piedzīvojumu
“Princese un pūķis”/ Princess
in Wonderland (2018) Žanrs:
animācija

Sports
01.08. plkst.17.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
04.08.
Rožu laukumā
Cēsis Eco Trail, ar startu
un finišu Rožu laukumā.
Plkst. 5.00 76+ km distancē,
plkst.10.30 pirmsskolēnu 650m
distancē, plkst.11.00 2,5 km, 16
km, 42 km distancē
5.08.
VIVUS MTB velo maratons,
starts un finišs Žagarkalnā.
11.08. plkst.10.30
Cēsu pilsētas stadionā
Cēsu novada čempionāts
pludmales volejbolā
25.08. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā 5.kārta
25.08. plkst.19.00
Cēsu pilsētas stadionā
LČ futbolā vīriešiem 2.līga
SK “Cēsis” – “Riga United
FC”
26.08. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā 5.kārta
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SVĒTKI UN DARBADIENA
Pašvaldības speciālista darba diena

Būvvalde, kurā nelieto vārdu – nedrīkst
Šovasar
darbu
Cēsu
novada
pašvaldībā
sāka
jaunā
Būvvaldes
vadītāja
Gunita Hjortenberg. Viņa ir
studējusi arhitektūru Vīnē un
Kopenhāgenā, kur arī strādāja
par arhitekti līdz brīdim, kad
ģimene nolēma pārcelties uz
Cēsīm. Kā tas nāca, ka dzīve
un darbs Cēsīs izkonkurēja
Dāniju?
“Kad
mums
ģimenē
piedzima otrs bērns, atbraucām
uz Latviju un ilgāku laiku
dzīvojām pie draugiem Cēsīs.
Izstaigājām un izbraukājām
visas apkārtnes dabas takas,
tās bija lieliskas brīvdienas.
Pēc tam ar vīru spriedām, ka
tādiem dabas mīlētājiem kā
mēs dzīvoklis Kopenhāgenas
centrā nav tā labākā dzīves
vieta.
Kad
saņēmu
novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājas
Ievas
Gobas
aicinājumu
pieteikties
Būvvaldes
vadītāja
konkursam, ilgi neprātoju.
Pieteicos, sekmīgi to izturēju,
un esam Cēsīs,” stāsta
Gunita, piebilstot, ka izvēli

Attēlā: Gunita Hjortenberg atzīst, ka darbu Cēsīs sākusi ar lielu cieņu un entuziasmu ar
pārliecību, ka būvvaldei pirmkārt ir jāveicina novada attīstība nevis jākontrolē.
Foto: Aivars Akmentiņš.
būtiski ietekmēja dinamiskās
pārmaiņas novadā un iespēja
būt to līdzdalībniekam.
Līdz ar jauno vadību
pārmaiņas notiek arī novada
būvvaldē. Gunitas moto ir –

būvvaldei ir nevis jākontrolē,
bet jāattīsta pilsēta. Taču
pirmais darbs bija tikt galā
ar
iekrājušos
būvatļauju
pieprasījumu kalnu un radīt
tādu sistēmu, lai iesniegumu

mapes
turpmāk
vairs
neaizņemtu pusi no kabineta.
Šo mērķi jau daļēji izdevies
sasniegt, kādi ir turpmākie?
“Darbu Cēsīs esmu sākusi
ar lielu cieņu un entuziasmu.

Būvvalde arī iepriekš ir
profesionāli veikusi savas
funkcijas, taču ir jāmaina
pieeja. Proti, komunikācijā ar
iedzīvotājiem jāizslēdz vārds –
nedrīkst. Tieši pretēji, mums
ir jāstimulē iedzīvotāji darīt,
jāpalīdz viņiem, izglītojot
un konsultējot. Piemēram,
mēs gatavojam vienkāršus
ieteikumus
rīcībai,
sākot
būvniecības
vai
remonta
darbus. Ja es gribu nomainīt
logus vai durvis, ja es gribu
pārbūvēt sienu vai žogu, ja es
gribu celt māju vai šķūnīti, tad
pašvaldības mājas lapā es varu
atrast saprotamu soļu aprakstu,
kas veicami, lai saņemt
saskaņojumu un sāktu darīt.
Top jauni saistošie noteikumi
par reklāmas izvietošanu, un
tie paredzēs, ka reklāmām,
kas
izvietotas,
ievērojot
noteikumus,
saskaņojums
būvvaldē nav nepieciešams.
Nav taču vajadzīgas liekas
birokrātiskas
procedūras,
ja noteikumi tiek ievēroti,”
rezumē Gunita.

Cēsu svētki – draudzīgi un burzīgi

Attēlā: Cēsu pūtēju orķestramobīlis ar brašiem maršiem un valšiem ne vien modināja, bet
arī izdancināja cēsniekus.

Attēlā: Cēsu svētku salūts šogad bija tik vares, ka to bez teleskopa varēja vērot arī
novada attālāko ciematu iedzīvotāji.

Attēlā: Amatnieku piedāvājums svētkos bija tik raibs un
daudzveidīgs, ka visa apskatei būtu nepieciešama vismaz
nedēļa.

Attēlā: Cēsu modes mākslinieki kā allaž bija sarūpējuši
pārsteidzošas un straucošas tērpu kolekcijas lieliem un
maziem.

