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Sestdien, 25.jūlijā Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders un Latvijas
investīciju
un
attīstības
aģentūras (LIAA) direktors
Andris Ozols parakstīja līgumu
par abu iestāžu sadarbību
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšanai Cēsu novadā.

18.augustā
ar
izstādes
atklāšanu
Cēsu
novada
pašvaldības ēkā Cēsīs sāksies
pasākumi, kas veltīti Baltijas
ceļa 20.gadskārtai. 22.augustā
Vienības
laukumā
notiks
pasākums “Baltijas ceļam 20
gadi Cēsīs”, kurā tiks iedegta
Baltijas vienotības uguns.

Šis ir pirmais tāda veida
līgums valstī, kas noslēgts starp
valsts iestādi un pašvaldību.
Līgums
paredz
abu
institūciju sadarbību ar mērķi
sekmēt komercdarbības attīstību Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā,
veicinot investīciju, tajā skaitā
ārvalstu, apjoma pieaugumu
un palielinot Cēsu novada
konkurentspēju pašmāju un
starptautiskajos tirgos.
Pirms līguma parakstīšanas
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
atzina,
ka
līdz šim Cēsu pašvaldībai
un LIAA ir bijusi veiksmīga
sadarbība un šis līgums skaidri
noteiks
turpmāko
LIAA
atbalstu
uzņēmējdarbības
attīstībai.
„Pašvaldībai
ir
jābūt ceļa rādītājam jaunajiem
uzņēmējiem un investoriem, kas
pasaka ko un kā nepieciešams
attīstīt. Šāda veida līgums
ļauj procesus, kas saistīti ar
uzņēmējdarbības
attīstību,
veikt ātrāk un kvalitatīvāk,”
vērtēja G.Šķenders.
  Savukārt
„Biznesa
inkubatora
Cēsis”
valdes
priekšsēdētājs Dairis Cālītis
un LIAA direktors Andris
Ozols parakstīja 1,66 miljonu

Cēsu pašvaldības aģentūras
“Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrs” speciālistu sagatavotajā
izstādē pašvaldības ēkā Raunas
ielā 4 no 18.augusta līdz
4.septembrim būs apskatāmas
Baltijas ceļa liecības un
dalībnieki.

Attēlā: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols (no kreisās) un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders paraksta līgumu uzņēmējdarbības attīstības
veicināšanai.
latu vērtu līdz šim pirmo tāda
veida līgumu valstī par biznesa
inkubācijas
pakalpojumu
sniegšanu Vidzemes reģionā.
Līgums tika slēgts, lai īstenotu ES struktūrfondu (ERAF)
programmas “Uzņēmējdarbība
un inovācijas” papildinājuma
aktivitāti “Biznesa inkubatori”.
Biznesa
inkubācijas
pakalpojumus 1,66 milj. latu
vērtībā biedrība „Biznesa
inkubators Cēsis” turpmākos
piecus gadus sniegs jauniem
mikro, mazajiem un vidējiem
komersantiem Cēsu, Madonas
un Alūksnes novados.
„Esam

gandarīti,

ka

pateicoties
Cēsu
novada
pašvaldības atbalstam, esam
Cēsīs veiksmīgi darbojušies
un pašu spēkiem spējuši iegūt
LIAA uzticību turpmākos piecus gadus paplašināt savu darbību arī Alūksnes un Madonas
novados. Tieši pašvaldības
atbalsts ir veicinošais faktors,
kāpēc savus pakalpojumus
sniedzam tieši Vidzemē,” atzīst
Dairis Cālītis.
Pirms līguma parakstīšanas
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders atzina,
ka īpaši tagad gan novadā,
gan valstī kopumā ir svarīgi
stimulēt
uzņēmējdarbību.
„Esmu pārliecināts, ka mums

netrūkst uzņēmīgu cilvēku
ar labām idejām, kuriem
pietrūkst vien padoma un
atbalsta darbības uzsākšanai.
Biznesa inkubators to sniedz.
Novēlu jaunajiem uzņēmējiem
veiksmīgi attīstīties un drīz
vien sākt strādāt patstāvīgi,”
novēlēja G.Šķenders.
  Jau ziņots, ka Cēsu
pašvaldība 2008.gada 31.jūlijā
noslēdza sadarbības līgumu ar
biedrību «Biznesa inkubators
Cēsis» ar mērķi izveidot biznesa
inkubatoru un veicināt jaunu
uzņēmumu attīstību pilsētā.
„Biznesa inkubators Cēsis”
kopš 2008.gada 11.augusta
darbojas Cēsīs, Pļavas ielā 3a.

Apgūs namu apsaimniekošanu
Par
iecerēm
Vaives
daudzdzīvokļu
māju
apsaimniekošanā
informē
Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
Andris
Mihaļovs un Vaives pagasta
pārvaldes vadītāja Valda
Zaļaiskalna.
Vaivē ir desmit pašvaldības
daudzdzīvokļu mājas. No
196 dzīvokļiem tikai deviņi
īpašnieki nav tos nostiprinājuši
Zemesgrāmatā. Līdz šim par
namu apsaimniekošanu iespēju
robežās rūpējās pašvaldība,
novada izveidošana ir laba

Baltijas
ceļam – 20

iespēja rosināt pārmaiņas un
nodot namus dzīvokļu īpašnieku
apsaimniekošanā. Ir iecerēts
iedzīvotājiem rīkot tikšanos
ar SIA „CDzP” vadītāju Ģirtu
Beikmani, lai viņš iepazīstinātu,
kā tiek organizēta namu
apsaimniekošana Cēsīs, kādas
ir iespējas saņemt finansējumu
remonta
un
siltināšanas
darbiem utt. Pēc tam iedzīvotāji
varēs izvērtēt, vai veidot savu
apsaimniekošanas sabiedrību
vai pievienoties kādai jau
novadā esošai apsaimniekotāju
organizācijai. Paši varēs lemt,

kādi darbi darāmi pirmkārt, vai
mainīt nama logus un durvis vai
varbūt jumtu. To, ka dzīvokļu
īpašnieki spēj vienoties, rāda
„Bērzi 1” iedzīvotāju piemērs,
kad Krājaizdevumu sabiedrībā
tika paņemts kredīts jumta
nomaiņai.
Namu apsaimniekošana nav
pašvaldības funkcija un paši
dzīvokļu īpašnieki var sekmīgi
rūpēties par savu mājokli. Tagad
ir svarīgi sniegt iedzīvotājiem
visu nepieciešamo informāciju,
lai viņi varētu izvērtēt un
izlemt, kā turpmāk organizēt

savu namu apsaimniekošanu.
Ūdens
apgādes
un
kanalizācijas tarifi Vaives ciemu
iedzīvotājiem paliek nemainīgi,
tādi, kādus tos apstiprināja vēl
pagasta padome. Skaidrs, ka
ūdensapgāde ir jāmodernizē.
Visiem četriem ciemiem ir
izstrādāti tehniskie projekti un
sagatavoti pieteikumi Eiropas
Savienības
finansējuma
saņemšanai.
Piesaistot
finansējumu
no
Vides
aizsardzības fonda uzbūvēta
atdzelžotava Rīdzenē, kā arī
attīrīšanas iekārtas.

22.augustā
plkst.17.00,
skanot
pilsētas
baznīcu
zvaniem,
sāksies
svinīgs
pasākums “Baltijas ceļam 20
gadi Cēsīs”.
Uz
svinīgo
pasākumu
no plkst.16.45 aicinās Cēsu
skolēnu pūtēju orķestris un
pasākuma noslēgumā Cēsu
kori sadziedāsies ar pasākuma
dalībniekiem.

Norvēģu
viesi
Šonedēļ Vaives pagastā
viesojas ilggadējais sadarbības
partneris no Norvēģijas Emīls
Bjerke, kurš jau divpadsmito
gadu, piesaistot finansējumu,
atbalsta Vaives pagasta skolas
un bērnus. Par viņa sarūpētajiem
līdzekļiem
Vaivē
iegādāts
autobuss skolēnu pārvadāšanai,
izremontēts medicīniskās palīdzības punkts un pagasta sociālais dzīvoklis, Līvu pamatskolas
ēdnīcā
uzstādīts
moderns
virtuves aprīkojums, sagādāti
matrači Cēsu rajona skolām,
pansionātiem, slimnīcām. Jau
piecus gadus Vaives bērni
līdz 14 gadu vecumam saņem
Ziemassvētku
paciņas,
46
bērni katru mēnesi saņem 10
latus tēriņiem, bet 30 bērni
- brīvpusdienas. Šoreiz Emīls
Bjerke atvedis 15 norvēģus un
organizācijas „Kiwanis” pārstāvi
Malvinu Kalhagenu, kurš atvedis
līdzekļus, lai 110 Cēsu novada
pirmklasnieki uz skolu dotos ar
jaunām mugursomām.
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Jāsaglabā labās
iestrādes izglītībā
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Bērnudārzs finiša taisnē
Tiešām prieks ir pavēstīt
iedzīvotājiem
vienu
labu
ziņu – jaunā bērnudārza
būvniecība un aprīkošana ir
finiša taisnē un ir pamats cerēt,
ka oktobra sākumā pirmskolas
izglītības iestāde uzsāks darbu.
Iepriekš jau esmu minējis, ka
jaunā bērnudārza atvēršana
ir apdraudēta, jo, sakarā
ar taupības režīmu valstī,
pašvaldībām liegta iespēja
ņemt kredītus savu projektu
īstenošanai. Gandrīz pusgads
pagāja līdz tomēr spējām
pārliecināt valsts amatpersonas
un panākt to, ka mums atļauj
ņemt kredītu mēbeļu iegādei.
Deputāti amatā apstiprināja
jaunā bērnudārza vadītāju
– Lieni Kazaku. Viņas ziņā
tagad ir štata komplektēšana
un sagatavošanās bērnudārza
darba uzsākšanai oktobrī.
Paredzēts, ka uz jauno
pirmsskolas izglītības iestādi
pāries bērni, kas tagad apmeklē
„Akmens ligzdu” un uzņemsim
audzēkņus vēl astoņās jaunās

grupiņās. Jaunajā bērnudārzā
ir 250 vietas un, līdz ar tā
atvēršanu, Cēsu mazuļiem
pamatā būs nodrošināta iespēja
apmeklēt pirmskolas izglītības
iestādes.
Interešu izglītība bez valsts
finansējuma
Pašvaldībām, kas līdz šim
ir daudz darījušas, lai attīstītu
un
pilnveidotu
interešu
izglītības iespējas bērniem
un jauniešiem, tagad būs par
to jāsamaksā. Proti, līdz šim
sporta un mākslas skolu, kā
arī skolēnu interešu centra
treneriem un pedagogiem
atalgojumu finansēja valsts.
Jau šogad šis finansējums tiek
samazināts un visdrīzāk jau ar
nākošo gadu pašvaldībai būs
jānodrošina ne tikai minēto
iestāžu uzturēšana, bet arī algas
pedagogiem. Uzskatu, ka labās
iestrādes un tradīcijas interešu
izglītībā, kas ir Cēsīs, noteikti
jāsaglabā. Kopā ar iestāžu
vadītājiem esam izvērtējuši
un raduši iespējas nodrošināt
darbību arī turpmāk, bet ne tik
plašā apjomā.
No Kultūras ministrijas
esam saņēmuši oficiālu vēstuli
ar piedāvājumu pašvaldībai

pārņemt Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolu. Pretējā
gadījumā
mācību
iestādi
nāksies slēgt. Skaidrs, ka arī
muzikālā apmācība ir jāsaglabā,
bet mūzikas pamatskolas un
vidusskolas gada budžets
ir ap pusmiljons latu! Tik
lielu summu skolas darbības
nodrošināšanā Cēsu novada
pašvaldība nespēs ieguldīt.
Pamatskolā mūziku mācās
citu bijušā Cēsu rajona novadu
bērni, vidusskolā audzēkņi ir
no visas Vidzemes.
Visas
novada
vispārizglītojošās
skolas
turpinās savu darbību. Valsts
politika izglītības finansēšanā
man ir nesaprotama un
nepieņemama.
Pārdomāta
izglītības reforma ir nokavēta,
bet
reformējot
krīzes
situācijā
varam
pazaudēt
labo. Samazinātās pedagogu
algas ir absolūti neatbilstošas
viņu kvalifikācijai un darba
apjomam! Izglītības kvalitātes
pasliktināšanās
ilgtermiņā
tuvina valsti vēl lielākai
atkarībai no starptautiskiem
aizdevējiem.

Cēsu Vēstis, 2009. gada jūlijs

Ielu remonti
turpinās
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Dižķibele nav ietekmējusi
pilsētas ielu sakārtošanas
programmas realizēšanu. No
centrālajām ielām sliktākajā
stāvoklī ir Uzvaras bulvāris,
par ko esam saņēmuši arī
iedzīvotāju pārmetumus, jo
satiksme pa šo ielu ir intensīva.
Jau drīz sāksies Uzvaras
bulvāra rekonstrukcija, to
veiksim
par
atlikušajiem
pašvaldības kredīta līdzekļiem
maģistrālo ielu rekonstrukcijas
programmai, ko īstenojām
pagājušajā un aizpagājušajā
gadā.
Jūlijā parakstījām līgumu
ar Satiksmes ministriju par
kārtējo satiksmes drošības
uzlabošanas projektu. Šoreiz
finansējums ir iedalīts Vāveres
ielas
posma
asfaltēšanai,
apgaismojuma, ietvju un lietus
ūdens kanalizācijas izbūvei.
Tas nodrošinās ērtu un drošu
piebraukšanu
un
mazuļu
nogādāšanu uz specializēto
bērnudārzu. Ir noticis konkurss
un tiesības veikt šo darbu
ieguva
Cēsu
uzņēmums

„Ceļinieks 01”. Konkursa
pieteikumā uzrādītā summa
ir divas reizes mazāka nekā
bija aprēķināts projekta tāmē.
Tātad būs ievērojams līdzekļu
ietaupījums.
Šogad sāksim apjomīgu
maģistrālo ielu rekonstrukcijas
programmu, ko finansē no
Eiropas Savienības pilsētvides
attīstības projektiem paredzētās
naudas. Jūlija nogalē notika
konkursa pieteikumu atvēršana
Cīrulīšu un Vaives ielu
rekonstrukcijai.
Pretendentu
piedāvātās summas ir par
apmēram
50%
zemākas
nekā pirms diviem gadiem
izstrādātajās projektu tāmēs.
Darbi Cīrulīšu ielā sāksies jau
šogad, diemžēl Vaives ielas
atjaunošana kavēsies. Vispirms
te ir jāveic pašvaldības
uzņēmuma „Vinda” ūdensvada
tīkla
rekonstrukciju,
taču
konkursa rezultāti par šo
darbu veikšanu ir pārsūdzēti
un pagaidām nav zināms, cik
ilgi notiks lietas izvērtēšana.
ES finansētās programmas
ietvaros, turpmākajos divos
gados veiksim Jāņa Poruka,
Gaujas, Līgatnes un Valmieras
ielu rekonstrukciju.

Iespēja izteikt priekšlikumus Domes sēdē
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lai sekmētu sabiedrības
iesaistīšanos Cēsu novada
attīstībā un aktuālu jautājumu
apspriedē, kopš jūlija vidus
Cēsu novada mājas lapā www.
cesis.lv tās apmeklētājiem
ir iespēja komentēt jebkuru
tajā ievietoto informāciju.
Tādejādi
novada
iedzīvotājiem un viesiem ir
iespēja piedalīties aktuālu
jautājumu
risināšanā
pašvaldībā.
Kopš š.g.1.jūlija darbojas
Cēsu novada mājas lapa. Tajā
ir pieejama aktuāla informācija
par
pašvaldības
teritorijā
notiekošajiem
pasākumiem,
pieņemtajiem lēmumiem un
attīstības virzieniem. Mājas
lapā pieejama novada domes
un pašvaldības darbinieku
kontaktinformācija, saistošie
noteikumi, nolikumi, publiskie
pārskati, iesniegumu veidlapas
un citi dokumenti. Tāpat arī
atsevišķi publicēta izsmeļoša
informācija par kultūras, sporta
un izklaides pasākumiem.
Mājas lapā ir apvienota līdz
šim Vaives un Cēsu mājas lapās
pieejamā informācija.
Tāpat
kā
līdz
šim,
iedzīvotājiem ir iespēja nosūtīt
vēstuli novada pašvaldībai,
piedalīties
diskusijās
un

publiskajās apspriešanās.
Cēsu novada mājas lapas
statistikas dati liecina, ka
to dienā apmeklē līdz pat
3600 apmeklētājiem. Plaši
apmeklēta ir sludinājumu
sadaļa, kurā ikviens interesents
bez maksas var ievietot privātu
sludinājumu. Populāra ir novadā
notiekošo pasākumu sadaļa, kā
arī informācija par pašvaldības
iepirkumiem,
konkursiem
un darba piedāvājumiem. Tā
piemēram, 10 dienu laikā
informāciju par vakancēm
pašvaldībā ir apskatījuši 890
interesenti, bet par iepirkumiem
un konkursiem interesējušies
1800 apmeklētāji. Savukārt
pasākumu kalendāru apskatījuši
vairāk kā 7000 interesenti.
Plaši apmeklēta ir arī novada
pašvaldības sadaļa, kurā jauno
novada struktūru apskatījuši
1500 apmeklētāji.
Pašlaik notiek darbs pie mājas lapas dizaina pārveidošanas,
padarot lapu dinamiskāku
un atvēlot tajā vairāk vietas
jaunākajām aktualitātēm. Kā
jaunums apmeklētājiem būs
slīdošā ziņu lenta, kurā vienā
teikumā tiks atspoguļota aktuālā
informācija par notikumiem
pašvaldībā.
Cēsu novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus izteikt
konstruktīvus priekšlikumus un
paust viedokli, būt korektiem un
neizteikt personu apvainojošus
komentārus.

Domes sēdē 23.jūlijā deputāti
izskatīja 42 jautājumus par
alkohola tirdzniecību svētku
laikā, par pabalstu piešķiršanu,
sociālo palīdzību, zemes nomu
un citus.
Slēgs badmintona
programmu
Pamatojoties
uz
Cēsu
pilsētas sporta skolas direktora
Jāņa Nagļa ziņojumu par
to, ka badmintona grupā
sasniegtie sportiskie rezultāti
nav augsti un salīdzinoši ar
citām grupām liela audzēkņu
mainība, deputāti nolēma
pilsētas sporta skolā pārtraukt
badmintona
programmas
īstenošanu. Direktoram uzdots
nodrošināt, lai audzēkņiem,
kuri nav apguvuši badmintona
programmu, tiktu rasta iespēja
apgūt citas sporta skolā
īstenojamās programmas.
Atbrīvo no maksas par
rakšanas darbu atļauju
Deputāti nolēma grozīt
Cēsu pilsētas domes lēmuma
„Par Cēsu pilsētas pašvaldības
maksas noteikšanu atļaujas
saņemšanai rakšanas darbu,
sastatņu
vai
celtniecības
nožogojuma
uzstādīšanas
darbiem, aizņemot brauktuves,
ietves, dabas pamatni un
apstādījumus”,
nosakot,
ka no maksas par atļaujas
izsniegšanu tiek atbrīvoti
vientuļie pensionāri; pirmās
un otrās grupas invalīdi, kuri

uzrāda atbilstošus dokumentus;
atļaujas saņēmēji, kuri realizē
būvniecību tikai par Cēsu
novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem; atļaujas saņēmēji
fiziskas
un/vai
juridiskas
personas, kuri veic nekustamā
īpašuma, kas atrodas Cēsu
vecpilsētas teritorijā, kuru
norobežo Lenču, Palasta un
Vaļņu ielas fasāžu vienkāršoto
renovāciju, rekonstrukciju vai
restaurāciju ne ilgāk par trīs
mēnešiem; atļaujas saņēmēji
fiziskas
un/vai
juridiskas
personas,
kuri
pilsētas
infrastruktūru
veidojošos
objektus pēc izbūves nodod
Cēsu
novada
pašvaldības
īpašumā.
Aizņemsies naudu
bērnudārza aprīkojumam
Deputāti
nolēma
lūgt
pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu
kontroles
un
pārraudzības padomei atļaut
Cēsu novada pašvaldībai ņemt
aizņēmumu no Valsts kases
EUR 1 003 400 investīciju
projekta „Jaunas pirmsskolas

izglītības iestādes būvniecība
Cēsīs” pabeigšanai 2009.gadā.
Cēsinieku klubs par labāku
rītdienu
Deputāti izvērtēja sadarbības
iespējas ar biedrību „Cēsinieku
klubs” projekta „Labāku rītdienu
Cēsīm” īstenošanā.
Ņemot
vērā, ka projekta galvenais
mērķis ir sekmēt pilsoniskās
sabiedrības
aktivizāciju,
līdzdalību un konsolidāciju
Cēsu novada attīstības politikas
veidošanā,
kas veicinātu
regulāru sadarbību starp Cēsu
novada
pašvaldību,
Cēsu
novada pilsonisko sabiedrību
un bijušajiem novadniekiem,
deputāti vienprātīgi nolēma
atbalstīt biedrības „Cēsinieku
klubs” projekta „Labāku rītdienu
Cēsīm” pieteikuma iesniegšanu
Sabiedrības integrācijas fondā.
Projekta
apstiprināšanas
gadījumā slēgs līgumu ar
biedrību „Cēsinieku klubs” par
sadarbību projekta īstenošanā
un nodrošinās biedrību ar
nemateriālu atbalstu.
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„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” informē Apstiprinātas
Palīdzība
komitejas
vardarbībā cietušām
sievietēm
Cēsu pašvaldības aģentūra
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
sadarbībā ar
Krīžu
un
konsultāciju centru “Skalbes”
aicina pieteikties atbalsta
grupai sievietēm, kuras ir
cietušas vai  cieš no vardarbības
ģimenē.
Grupu
tikšanās
reizēs,
balstoties uz katras grupas
dalībnieces personīgo pieredzi,
tiks runāts par tādām tēmām
kā emocionāla un fiziska
vardarbība; mīti par vardarbību,
bailes; kā sevi pasargāt; kas
raksturīgs
varmākam
un
upurim; vardarbības sekas un
to pārvarēšana.
Atbalsta grupa ir domāta gan
tām sievietēm, kuras pašreiz
cieš no vardarbības, gan tām,
kuras fiziski ir pārtraukušas
attiecības, ir aiziets no
varmākas, bet sieviete nav
pārvarējusi vardarbības sekas.
Sekas nav pārvarētas, kamēr
sieviete nav pārtraukusi vainot
sevi par vardarbību, kamēr
neatsakās uzņemties atbildību
par varmākas uzvedību, kamēr
viņa neatzīst, ka viņai ir tiesības
uz savām jūtām un domām.
Lai sieviete tiktu mīlēta,
viņai nav jābūt ideālai! Nav
pilnīgi nekā, kas var attaisnot
otra cilvēka vardarbību!

29.jūlijā noritēja pirmā
atbalsta grupas nodarbība.
Nodarbības plānotas vienu reiz
nedēļā trešdienās no plkst.17:00
līdz 19:00. Interesentes vēl var
pieteikties līdz 12.augustam, jo
grupas pirmās trīs nodarbības
ir atvērtas, kad vēl var
pievienoties jauni dalībnieki.

Grupu nodarbībām var
pieteikties zvanot uz telefonu
29432459, ja kādai ir ērtāk
elektroniski:
wildwinder@
inbox.lv. Dalība grupā ir bez
maksas!

Aicina pieteikties
līdzatkarīgo
atbalsta grupai
Cēsu pašvaldības aģentūras
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
HIV un atkarību profilakses
kabinets
sadarbībā
ar
psihoterapijas
konsultantu
Andri Vanadziņu organizē
atbalsta grupu līdzatkarīgām
personām.
Līdzatkarība ir emocionāla
atkarība no otra cilvēka vai
viņa uzvedības. Līdzatkarīgam
cilvēkam zūd izjūta, kur
beidzas paša un kur sākas otra
cilvēka robežas. Līdzatkarīgais
„zina labāk”, kas vajadzīgs un
ko vēlas otrs.
Grupā
var
piedalīties
dažādu atkarīgo (atkarība no
tabakas, alkohola, narkotikām,
azartspēlēm,
datoriem)
piederīgie, jo atkarības slimības

Pasākumi augustā
01.08. plkst.20.00
Elektroakustisks
stāsts
„Ugunszīme”
Cēsu Alus brūzis
Mākslas festivāls Cēsis 2009
02.08. plkst.19.00
Akustiskais vakars ar Chris
Magerl (Austrija)
Fonoklubs
04. un 05.08. plkst.22.00
Gruzijas kino programma
Pils dārzs
Mākslas festivāls Cēsis 2009
07.08. plkst.22.00
DJ Radikālis
Fonoklubs
07.08. plkst.20.00
Sonora Vaice un Kvartets
RIX
Cēsu Kultūras centrs
Mākslas festivāls Cēsis 2009
08.08. plkst.21.00
Jāņa Stībeļa koncerts „Es
tikai smejos”
Cēsu Pils parks
07.08. un 09.08. plkst. 20.00
Valmieras drāmas teātra
izrāde „Latviešu laiks”
Nakts
izrāde
ar
īstiem
ugunskuriem un spilgtām
izjūtām
Cēsu Viduslaiku pils pagalms

08.08.
plkst.13.00
un
plkst.18.00
Izrāde
„Karalis
Līrs
nabagmājā”
Traģikomēdija 2 daļās
Cēsu Alus brūzis
Mākslas festivāls Cēsis 2009
08.08. plkst.20.00
Dzied Aleksandrs Antoņenko
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
Mākslas festivāls Cēsis 2009
09.08. plkst.17.00
Stokholmas
Karaliskā
filharmoniskā orķestra
Trombonu koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
Mākslas festivāls Cēsis 2009
14.08. plkst.19.00
Marijas
Naumovas
koncerts
Cēsu Kultūras centrs

solo

15.08. plkst.20.00
Koncerts „Vivat Concerto!”
Mākslas festivāla noslēgums
Cēsu Sporta komplekss
15.08. plkst.22.00
Ziemassvētku ballīte ar
DJ Forger
Fonoklubs

izpausmes ir līdzīgas.

Dalība grupā ir bez maksas.
Grupu nodarbības plānots sākt
augustā. Kopumā ir plānotas
12 tikšanās - reizi nedēļā. Par
interesējošiem
jautājumiem
zvanīt pa telefonu 64127884
vai rakstīt uz e-pastu: evija.
lejniece@dome.cesis.lv.

Pabalstam mācību
piederumu iegādei
Cēsu Sociālo pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūrā
uzsākta
iesniegumu
pieņemšana
pabalsta
saņemšanai
mācību piederumu iegādei
skolēniem.
Šogad Pabalsta apmērs
trūcīgo ģimeņu bērniem ir
Ls 45,00, maznodrošināto
ģimeņu bērniem - Ls 27,00.
Ģimenēm pabalstu piešķir
par katru skolnieku līdz 21
gada vecumam, kurš mācās
vispārējās izglītības iestādē
(pamatskola,
vidusskola,
ģimnāzija),
profesionālajā
skolā vai arodvidusskolā.

kabinetā jāiesniedz iesniegums,
visu ģimenes (mājsaimniecības)
locekļu ienākumus apstiprinoši
dokumenti
par
pēdējiem
trīs mēnešiem vai jāuzrāda
Aģentūras izsniegta trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statusu apliecinoša izziņa un
izziņa no mācību iestādes, kurā
bērns mācīsies.
Dokumentus var iesniegt
pirmdienās, ceturtdienās no
pulksten 8:00 līdz 17:00,
otrdienās no pulksten 08:00
līdz 12:00 un trešdienās no
pulksten 8:00 līdz 18:00.
Ja ģimenē (mājsaimniecībā)
ir darbspējīgā vecumā esošs
bezdarbnieks, pabalsts tiek
piešķirts pēc līdzdarbības
pienākumu
veikšanas,
piedaloties
nodarbinātību
veicinošos
pasākumos.
Iesniegumu pieņemšana un
pabalstu izsniegšana turpināsies
līdz 30.septembrim.
Aģentūra informē, ka turpinās iesniegumu pieņemšana
šādiem pabalstiem:
• Garantēto minimālo ienākuma
līmeņa nodrošināšanai;

Kopumā pabalstiem skolas
piederumu
iegādei
šogad
atvēlēti 4000 latu.

• Brīvpusdienas skolēnam;

Uz pabalsta saņemšanu
var pretendēt ģimenes, kuras
Aģentūra atzinusi par trūcīgām
vai maznodrošinātām.

• Pabalsts daļēju medicīnisko
izdevumu apmaksai;

Lai saņemtu pabalstu Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūrā Cēsīs,
Bērzaines ielā 18, 2.stāvā, 6.

21.08. plkst.22.00
Spēlē grupa „All Day Long”
Fonoklubs
21.08. plkst.19.00
Grupas
„Baltie
koncerts
Pils parks

lāči”

22.08. plkst.22.00
DJ Krēsls
Fonoklubs

Izstādes
01. – 31.08.
Izstāde „Brīnišķīgās pirts
lietas”
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”
03. - 31.08.
Iepazīsti Cēsis!
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
03. - 31.08.
Skolas Cēsīs –Cēsu pilsētas
2.pamatskola
Cēsu Centrālās bibliotēkas
1.stāva vestibils
03. - 31.08.
Ceļotprieks
Cēsu Centrālās
Abonements

bibliotēkas

• Uztura maksas
pirmskolas iestādē;

atlaide

• Pabalsts dzīvokļu īres
(apsaimniekošanas)
un
komunālo
pakalpojumu
maksājumu parāda dzēšanai;
• Pabalsts malkas iegādei.

03. - 28.08.
Zviedrija - Eiropas Savienības
prezidējošā valsts
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava
08.08. plkst.18.00
Izstāde „Svētki”
Boriss Bērziņš
Cēsu Izstāžu nams
izstāde skatāma līdz 06.09.
Mākslas festivāls Cēsis 2009
No 11.08.
Dens Dimiņš. Bulgārija tuvinājums
Cēsu Izstāžu nams Mazā zāle
Pastāvīgās izstādes Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā:
Cēsu kauju 90 gadu atcerei
veltīta izstāde
Izstāde „No dziesmas līdz
nacionālai valstij”
„Cēsu alus” vēsture un
ieguldījums Cēsu pilsētas
attīstībā
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Sekot informācijai: www.cesis.
lv , www.kulturcentrs.lv , www.
cesufestivals.lv

Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu novada domes otrajā
sēdē tika apstiprināti pastāvīgo
komiteju sastāvi, to vadītāji un
deputāti vienojās par komiteju
norises laiku.
Cēsu
novada
domes
Izglītības, kultūras un sporta
komitejā darbosies Gunta
Bērziņa (vadītāja), Ēro Rass,
Ojārs Bicāns, Artis Rasmanis,
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
un Imants Timermanis.
Cēsu
novada
domes
Tautsaimniecības komitejā
darbosies Jānis Rozenbergs
(vadītājs), Mārtiņš Malcenieks,
Aleksandrs Raubiško, Artis
Rasmanis,
Inese
SuijaMarkova, Imants Timermanis
un Māris Cīrulis.
Cēsu novada domes Sociālo
lietu
komitejā
darbosies
Voldemārs Vaivods (vadītājs),
Māris Niklass, Gints Šķenders,
Gunta Bērziņa, Daumants
Vasmanis, Juris Žagars un
Inese Suija - Markova.
Cēsu
novada
domes
Finanšu komitejā darbosies
Gints Šķenders (vadītājs),
Gunta Bērziņa, Voldemārs
Vaivods, Jānis Rozenbergs,
Mārtiņš Malcenieks, Inese
Suija - Markova, un Daumants
Vasmanis.
Deputāti noteica, ka domes
sēdes notiks reizi trīs nedēļās
ceturtdienās plkst.13.00 un
komitejas – ceturtdienā divas
nedēļas pirms domes sēdes.
Pieņemts, ka Izglītības, kultūras
un sporta komitejas sēde sākas
plkst.8.30; Tautsaimniecības
komitejas sēde – plkst.10.00;
Sociālo lietu komitejas sēde –
plkst.13.00; Finanšu komitejas
sēde – plkst.15.00.

Deklarēšana
Kopš
1.jūlija,
kad
apvienojot Cēsu pilsētas un
Vaives pagasta pašvaldības,
tika izveidots Cēsu novads,
abu pašvaldību iedzīvotāji
dzīvesvietu var deklarēt un
anulēt deklarētās ziņas gan
Cēsu pašvaldībā, gan Vaivē.
Cēsu un Vaives iedzīvotāji
var deklarēt dzīvesvietu Cēsu
novadā un anulēt deklarētās
ziņas, ierodoties personīgi
Cēsu novada pašvaldības ēkā
Cēsīs, Raunas ielā 4 pirmdienās
un otrdienās no plkst. 8.00
-12.00 un 13.00- 17.00;
trešdienās no plkst. 8.00 -12.00
un 13.00 - 18.00; ceturtdienās
no plkst.15.00 - 17.00 un
piektdienās no plkst.8.00 12.00 un 13.00-16.00, kā arī
Vaives pagasta pārvaldē
Vaives pagasta „Kaķukrogā”
pirmdienās
no
plkst.8.30
– 12.00 un 13.00 – 17.00;
ceturtdienās no plkst.9.00 –
12.00 un 13.00 – 18.00.
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AKTUĀLI
Balva Cēsnieks 2009
Agita Baltbārde AS „Cēsu
alus” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Neatsverams ir Gunarda
Bērziņa veikums Cēsu jaunatnes
audzināšanā un patriotisma
veidošanā
–
dzimtenes
mīlestība, folkloras tradīciju
kopšana, jaunatnes morālās
stājas veidošana – tas viss G.
Bērziņa iespaidā ir kļuvis par
skautu ikdienu Cēsīs. Gunards
Bērziņš, kā īstens valsts un
savas pilsētas patriots, ir spējis
aizraut un atraisīt degsmi

Cēsis turpina sacensību ar
Rīgu un Liepāju par Eiropas
Kultūras galvaspilsētas titulu
2014.gadā. Kura no trim
pilsētām 2014. gadā tiks
nominēta Eiropas Kultūras
galvaspilsētas titulam, būs
zināms septembra sākumā,
bet 26.augustā Cēsīs gaidāma
žūrijas pārstāvju vizīte.

Attēlā: Gunardu Bērziņu (no kreisās) sveic Agita Baltbārde un
Ivars Prauliņš. Foto Aivars Akmentiņš.
jauniešos, audzinot viņos tādiem, kuriem ir ko dot un ir
mīlestību un cieņu pret savu ar ko dalīties. Mums ir patiess
valsti.
prieks un lepnums, ka mūsu
pilsētā Cēsīs ir tāds cilvēks,
„Dzimtenes mīlestība ir
kura gaišums un iniciatīva
cēlas jūtas, kas izpaustas darbos
izpaužas attieksmē un darbos
pārtop patriotiskā rīcībā. Īpašu
savas pilsētas labā. Gunards
nozīmi patriotisms iegūst šajā
Bērziņš iemieso Cēsnieka titula
laikā, kad valstij nepieciešama
labākās īpašības un nodod
katra tās iedzīvotāja spēks,
tās tālāk – jaunajai cēsnieku
uzdrīkstēšanās un darbs. Spēja
paaudzei,” pauž AS „Cēsu
aizraut un iedvesmot jauniešus
alus” valdes priekšsēdētāja Eva
piemīt apdāvinātiem cilvēkiem,
Sietiņsone Zatlere.

Cēsīs Eiropas čempionāts
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsīs norisinājās Eiropas
čempionāts
C
divīzijā
ratiņbasketbolā
un
tajā
piedalījās
septiņu
valstu
izlases komandas no Latvijas,
Baltkrievijas,
Grieķijas,
Lietuvas, Īrijas, Horvātijas,
Ukrainas. Cēsnieki ir šī sporta
veida aizsācēji Latvijā, tas un
arī Cēsu novada pašvaldības
atbalsts čempionāta rīkošanai
noteica to, ka sacensības norit
mūsu pilsētā. Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders, uzrunājot sacensību
dalībniekus
un
skatītājus
Eiropas čempionāta atklāšanā,
aicināja apskatīt un iepazīt
pilsētu un novēlēja visiem
sportisku veiksmi un izturību.
Emocionāls brīdis bija grupas
„Prāta
vētra”
dalībnieku
Renāra Kaupera un Jāņa
Jubalta uzstāšanās sacensību
dalībniekiem, abi mūziķi bija

Labas idejas
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un
reklāmas speciāliste

25.jūlijā Cēsu pilsētas svētku
ietvaros jau vienpadsmito
gadu tika pasniegta AS „Cēsu
alus” balva Cēsnieks. Par
titula Cēsnieks 2009 ieguvēju
atzīts Cēsu 15.skautu vienības
vadītājs, Tālavas novada skautu
priekšnieks Gunards Bērziņš.
Gunards Bērziņš ir bijis
iniciators brīvības cīnītāju
pieminekļa atjaunošanai Cēsīs.
Tieši ar G.Bērziņa iniciatīvu
Cēsīs atjaunota „Skolnieku
rotas ceļojošā karoga” tradīcija.
Par
nopelniem
Latvijas
neatkarības atjaunošanā un
darbā ar jaunatni 1998.gadā
apbalvots ar Triju Zvaigžņu
ordeni.
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Cēsu pilsētas svētku ietvaros,
25.jūlijā rīkotās akcijas mērķis
bija informēt sabiedrību par
projektu „Cēsis – Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2014” un
aicināt iedzīvotājus izteikt savu
viedokli un idejas par to, kādas
vēlētos Cēsis redzēt 2014.gadā.
”Ideju siena” bija viena no
centrālajām aktivitātēm.
Akcija
„Ideju
siena”
norisinājās sadarbībā ar Cēsu
Forumu un Cēsu jauniešu
domi.
Patīkami
pārsteidza
iedzīvotāju
atsaucība
un
aktivitāte. Aptuveni piecu
stundu laikā iesniegto ideju
skaits pārsniedza divus simtus.
Vēlmes,
priekšlikumi
un
vērienīgas idejas tika izteiktas
par visdažādākajām tēmām,
tomēr visvairāk cēsniekiem rūp
mūsu bērni un viņu izaugsme,
jaunieši un viņu brīvā laika
pavadīšanas iespējas, kultūras

dzīve
un
mūsu skaistās pilsētas
labiekārtošana. Neizpalika
arī
priekšlikumi par bezm a k s a s
autostāvvietām pilsētā.

Dažas
no
iedzīvotāju
idejām: Gaisa bānīti - no centra
pāri Gaujai!; Cēsīs jāsarīko
ielu
muzikantu
festivāls;
Vēlētos Cēsīs auto trasi
radiovadāmajiem modeļiem!;
Aiz parka graviņā - ūdens
atrakcijas vasarā, un ziemā
- ziemas atrakcijas; Kultūras
nojumi, bez sienām, ar jumtu,
kur organizēt dažādus mākslas
pasākumus, bet ziemā to var
izmantot par skeitparku; Visas
pamestās mājas mākslinieku
izkrāsotas!; Brīvmākslinieku
darbnīcas vecajā alus brūzī, un
lai dome atbalsta amatiermākslu;
Vairāk atkritumu urnu un
bargākus sodus tiem, kas
piegružo pilsētu; Cilvēki uz
ielas sveicina cits citu, un pretī
nāk ar apdrukātiem krekliem, uz
kuriem jau ir pozitīvs sveiciens
pretimnācējiem, šādu kreklu
apdrukātavu pie iebrauktuves
Cēsīs.
Iedzīvotāji arī turpmāk
aicināti sūtīt savas idejas un
vēlmes uz cesis2014@cesis.lv.
Bet iesūtītās idejas varēs lasīt
www.cesis2014.lv

Vasara Cēsu pils kompleksā
Ieva Malceniece
Vidzemes Vēstures un
Tūrisma centra
Attīstības un komunikācijas
nodaļas vadītāja

Attēlā: Latvijas izlases ratiņbasketbolisti kopā ar aktīvajiem
līdzjutējiem Renāru Kauperu un Jāni Jubaltu.
arī aktīvi Latvijas izlases vēroja čempionāta spēles,
līdzjutēji.
varēja
pārliecināties,
ka
laukumā norit ātra, skatāma
Ratiņbasketbols ir viens
un aizrautīga cīņa. Sacensību
no populārākajiem sporta
pirmā apļa spēlēs Latvijas
veidiem starp cilvēkiem ar
izlases
sportisti
pārspēja
invaliditāti un profesionālajiem
Baltkrievijas, Īrijas, Ukrainas
sportistiem, kuri ir guvuši
ratiņbasketbolistus,
bet
traumas un nevar vai nedrīkst
piekāpās Grieķijas, Horvātijas
spēlēt „parasto basketbolu”.
un Lietuvas izlasēm.
Skatītāji, kas sporta kompleksā

Pašvaldība informē
1.jūlijā apvienojot Cēsu un Vaives
pašvaldības ir izveidota Cēsu novada
pašvaldība, kas sastāv no Cēsu pilsētas un
Vaives pagasta. 1.jūlija domes sēdē deputāti lēma
izveidot Cēsu novada pašvaldību ar tās pakļautībā
esošajām iestādēm un struktūrvienībām kā
patstāvīgu budžeta iestādi, saglabājot Cēsu
pilsētas domes nodokļu maksātāja reģistrācijas
nr. un bankas kontus kredītiestādēs un noteica,
ka Cēsu novada pašvaldības kā iestādes darbības
teritorija ir Cēsu novada Cēsu pilsēta. Ar domes
lēmumu izveidota Vaives pagasta pārvalde kā

Cēsu novada pašvaldības budžeta iestāde ar tās
pakļautībā esošajām struktūrvienībām, saglabājot
Vaives pagasta padomes nodokļu maksātāja
reģistrācijas nr. un bankas kontus kredītiestādēs
un noteica, ka Vaives pagasta pārvaldes darbības
teritorija ir Cēsu novada Vaives pagasts. Cēsu
novada rekvizīti un kontaktinformācija pieejama
novada mājas lapā www.cesis.lv. Cēsu un Vaives
iedzīvotāji var iesniegt iesniegumus gan Cēsīs
pašvaldības ēkā Raunas ielā 4, gan Vaives pagasta
pārvaldē „Kaķukrogā”, Vaives pagastā.

Jaunākā
no
„VVTC”
piedāvātajām
programmām
– „Kas dzīvoja Cēsu pilī?”
aizraujošā veidā ļauj iepazīt
senos pils iedzīvotājus. Sveces
liesmas izgaismotajos Cēsu pils
mūros kalpotājs iepazīstina ar
ikdienas dzīvi Livonijas ordenī.
Gidu stāstījumu papildina pils
apskate un interaktīva grupas
nodarbība.
Bet, ja vēlaties apgūt
viduslaiku kaujas prasmes,
tad iesakām piedalīties īstā
viduslaiku turnīrā - „Gatavojies
kaujai Cēsu pilī!”. Pie Cēsu
pils vārtiem sagaidīs brālis
– bruņinieks, kurš iepazīstinās
ar dzīvi Livonijas ordeņa Cēsu
pilī.
Viduslaikos, lai uzvarētu
kaujā,
bruņiniekam
bija
jāattīsta savas kaujas prasmes
regulāros treniņos. Piedāvājam
arī
jums
iespēju
izjust
viduslaiku bruņniecības garu,
piedaloties dažādās viduslaiku
spēka un veiklības disciplīnās.
Brāļa bruņinieka vadībā Jums
būs iespēja noskaidrot, kurš
ir veiklāks cīņā uz līdzsvara

baļķa un kuram labāk padodas
skrējiens ar pīķiem.
Piedāvāto
programmu
ilgums ir 1 – 2 stundas,
cenas no 3 - 5 LVL. Vairāk
informācijas par piedāvātajām
programmām variet saņemt
pils kompleksa Apmeklētāju
centrā vai internetā www.vvtc.
cesis.lv
Cēsu pils komplekss šovasar
piedāvā vēl kādu unikālu iespēju
– piedzīvot laiku, kad Cēsis
spēlēja būtisku lomu Baltijas
pastāvēšanas vēsturē. 1919.
gada jūnijā, vācu landesvēram
uzbrūkot
Ziemeļlatvijas
karspēkam, Cēsis divās dienās
saformēja trīs karavīru rotas
un 22.jūnijā Cēsu kaujās, kopā
ar igauņu 3.divīzijas daļām
satrieca vācu landesvēru. Vācu
nodoms – iznīcināt Latviju un
Igauniju, tika apturēts.
Šie notikumi tiek atspoguļoti
nu jau popularitāti ieguvušajā
Laura Gundara lugā „Latviešu
laiks”, kas savu pirmizrādi
piedzīvoja 20.jūnijā.
Vēl tikai divās izrādēs 7.un
9. augustā Valmieras drāmas
teātra aktieri atkal iejutīsies
lomās izrādē „Latviešu laiks”.
Izrādes sākums plkst. 20.00.
Ieeja no plkst. 19:00, darbosies
arī kafejnīca.

