Cēsu novada vadība pārņem
vairākas iestādes, kas līdz šim
bija rajona padomes pārziņā

Cēsu pilsētas svētki arī šajā gadā
turpinās pērn aizsākto tradīciju –
svētkus radām mēs paši – cēsnieki.
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Novada domes pirmā sēde

Atjauno
sociālo māju
Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras”
Projektu vadītāja attīstības speciāliste
Cēsīs, Caunas ielā 8 aktīvi
norit
sociālās
dzīvojamās
mājas
renovācijas
darbi.
Daudzdzīvokļu
mājai
veic siltummezgla izbūvi,
inženierkomunikāciju
pieslēgšanu,
ēkas
fasādes
siltināšanu, jumta, logu un
ārdurvju nomaiņu, kā arī
sadzīves kanalizācijas pievadu
renovāciju, ar mērķi uzlabot ēkas
tehnisko stāvokli, samazinot
kurināmā resursu izmantošanas
apjomus un uzlabot dzīves
apstākļus nama iedzīvotājiem.
Pamatojoties
uz
martā
izsludināto Cēsu pašvaldības
aģentūras
„Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” iepirkumu,
sociālās mājas renovācijas
darbus veic SIA „Cel Tik”.

Attēlā: Jaunievēlētās Cēsu novada domes deputāti - pirmajā rindā no kreisās Voldemārs Vaivods, Inese Suija-Markova, Gints
Šķenders, Gunta Bērziņa, Māris Niklass, Ēro Rass, otrā rinda no kreisās Imants Timermanis, Jānis Rozenbergs, Māris Cīrulis,
Mārtiņš Malcenieks, trešā rinda no kreisās Daumants Vasmanis, Ojārs Bicāns, Artis Rasmanis, Aleksandrs Raubiško, Juris Žagars
pie Uzvaras pieminekļa. Foto: Gints Gārša.

Aivars Akmentiņš
Cēsu novada domes pirmā
darba diena 1.jūlijā bija karsta
vārda tiešā un pārnestā nozīmē.
Rīta pusē notika novada domes
pirmā sēde, kurā deputāti
noklausījās
Cēsu
novada
pašvaldību vēlēšanu komisijas
priekšsēdētāja Aivara Ābola
ziņojumu.
Viņš
nosauca
ievēlētos deputātus – Gunta
Bērziņa, Ojārs Bicāns, Ēro
Rass, Māris Niklass, Mārtiņš
Malcenieks, Artis Rasmanis,
Inese Suija-Markova, Daumants
Vasmanis, Gints Šķenders,
Māris Cīrulis, Jānis Rozenbergs,
Aleksandrs Raubiško, Juris
Žagars, Voldemārs Vaivods,
Imants Timermanis. Vēlēšanu
komisijas
priekšsēdētājs
apsveica deputātus un novēlēja
viņiem raženu darbu.

Pirmās sēdes darba kārtībā
bija viens jautājums – domes
priekšsēdētāja
vēlēšanas.
Deputāti izvirzīja tikai vienu
kandidātu - Gintu Šķenderu
un visi 15 deputāti nobalsoja
par viņa ievēlēšanu domes
priekšsēdētāja amatā. Savā
uzrunā G.Šķenders pateicās par
dāvāto uzticību un norādīja, ka
jaunā sasaukuma deputātiem
būs jāpieņem izšķirīgi lēmumi,
kas būtiski ietekmēs novada
iedzīvotāju dzīvi. – „Svarīgs
uzdevums krīzes apstākļos,
mums būs saglabāt to, kas
vairākos gados ir izveidots.
Deputātiem būs jāpieņem
izsvērti un pragmatiski lēmumi.
Lai arī novada domes sastāvā
nav neviens Vaives pagasta
pārstāvis, gribu uzsvērt to, ka
Vaives iedzīvotāju intereses
nekādā gadījumā mums nebūs
otršķirīgas,” teica G. Šķenders.

Pēcpusdienā
deputāti
pulcējās uz ārkārtas sēdi,
kurā izskatīja 17.jautājumus.
Vispirms tika apstiprināts Cēsu
novada pašvaldības nolikums,
kas ir juridiskais pamats
pašvaldības darbībai. Pēc tam
sekoja domes priekšsēdētāja
vietnieka
vēlēšanas. Tika
izvirzīti divi kandidāti – Jānis
Rozenbergs un Māris Cīrulis.
Ar 11 balsīm par un 4 pret par
domes priekšsēdētāja vietnieku
ievēlēja Jāni Rozenbergu. Vēl
deputāti apstiprināja, ka tāpat
kā līdz šim, deputāti darbosies
četrās komitejās – Izglītības,
kultūras un sporta, Sociālo
lietu, Tautsaimniecības un
Finansu komitejās. Plašākas
debates bija pirms domes
izpilddirektora
vēlēšanām.
Priekšsēdētājs
G.Šķenders
šim amatam izvirzīja Andri
Mihaļovu un argumentēja šo
izvēli ar to, ka kandidāts ir

pieredzējis un viņa līdzšinēja
darbība ir tikai sekmējusi
pilsētas attīstību.
A. Mihaļovs atzina, ka par
pašvaldībā paveikto viņam
nav jākaunas. Viņa vadībā
atrisināti daudzi sasāpējuši
un
nozīmīgi
jautājumi
– izstrādāta mācību iestāžu
rekonstrukcijas
programma,
izveidota Vidzemes vēstures
un tūrisma aģentūra, sekmīgi
noritējusi sagatavošanās „Cēsis
800”
svinībām, aizstāvētas
pašvaldības intereses strīdos
ar SIA „CB” par celtniecības
defektu
novēršanu
sporta
kompleksā un 2.pamatskolā.
Pēc
deputātu
vairākuma
ierosinājuma balsojums par
izpilddirektora
kandidātu
noritēja aizklāti. Ar 8 balsīm
par un 7 pret par Cēsu novada
domes izpilddirektoru ievēlēja
A.Mihaļovu.

Kā iepriekš ziņots, šī gada
sākumā Aģentūra saņēma
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda atbalstu daudzdzīvokļu
mājas
renovācijas
darbu
veikšanai. Jau maija nogalē
Aģentūra ar Būvniecības,
enerģētikas un mājokļu valsts
aģentūru (ES struktūrfondu
apguves periodā veic sadarbības
iestādes funkcijas) parakstīja
vienošanās projektu ar kuru
uzsāka projekta realizāciju.
Kopš
ēkas
uzcelšanas
brīža 1969.gadā nav veikti
ne ēkas vispārīgā stāvokļa
uzlabošanas pasākumi, ne
pasākumi
siltumenerģijas
taupīšanai – organizēti tikai
neatliekamie remontdarbi, kas
nenovērš ēkas konstrukciju un
inženierkomunikāciju tālāku
nolietošanos un bojāšanos. Ēka
ir neapmierinošā stāvoklī un
tajā dzīvo trūcīgas ģimenes,
tajā skaitā daudzbērnu ģimenes
ar nepilngadīgiem bērniem un
vientuļi pensionāri.
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PAŠVALDĪBĀ
Vajadzēs saimniecisku Cēsis gatavas
gudrību
titulam
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu teikt paldies
vēlētājiem par uzticēšanos mūsu
sarakstam un arī man. Uz valsts
ekonomiskās situācijas fona
šāds atbalsts ir pārsteidzošs.
Jāatzīst, ka izjūtas, uzsākot
jaunā, tagad jau novada domes
deputātu sasaukuma darbu, ir
pretrunīgas. No vienas puses
ir stingra apņemšanās attaisnot
vēlētāju uzticību, no otras
- valdības dāvana, par kuru
uzzinājām dažas dienas pēc
vēlēšanām, vēl viens pašvaldību
budžeta samazinājums. Vismaz
pagaidām tas neskar Eiropas
Savienības
līdzfinansētos
projektus, kuru kopējais apjoms
Cēsīs šogad būs deviņi miljoni
latu.
Taču
saimnieciskās
darbības
nodrošināšanai,
mācību iestāžu uzturēšanai
paredzētais finansējums krietni
samazināsies. Piedevām, sākot
ar nākošo gadu sporta un
mākslas skolu, iespējams, arī
mūzikas skolas pedagogu algas
būs jāfinansē no pašvaldības
budžeta.
Vienkāršākais
šādā situācijā būtu sekot
valdības piemēram un griezt,
visu proporcionāli budžeta

samazinājumam. Tomēr ceru,
ka novada domes deputāti
spēs rast saimnieciski gudrus
risinājumus un mums izdosies
saglabāt visas labās iestrādes.
Novada pārvaldes modelis ir
izveidots un tagad vērtēsim kā
tas darbojas praksē. Galvenais,
protams, ir nodrošināt to,
lai
novada
izveidošana
nepasliktinātu
pašvaldības
pakalpojumu pieejamību un
kvalitāti iedzīvotājiem ne
Cēsīs, ne Vaivē. Jaunums ir tas,
ka novadam būs sava Izglītības
pārvalde, kas rūpēsies par
kvalitatīva mācību procesa
nodrošinājumu.
Jāatzīst, ka pašvaldību
vēlēšanu sistēma ir nepilnīga,
tāpēc no Vaives pagasta, kur
ir krietni mazāks iedzīvotāju
skaits nekā Cēsīs, domē nav
ievēlēts neviens pārstāvis. Taču
Vaives iedzīvotājiem pilnīgi
noteikti nav jābažījas par to,
ka viņu intereses un vajadzības
netiks
ievērotas.
Pagasta
pārvaldē strādā iedzīvotājiem
labi zināmi cilvēki un sadarbībā
ar pārvaldes administrāciju,
nodrošināsim, lai visi paredzētie
darbi tiktu paveikti. Taču
pieļauju, ka kopumā novados
varētu rasties domstarpības

Tehnisko palīglīdzekļu
centra konsultācija
Laine Zālīte
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras”
Atbalsta nodaļas
pilngadīgām
personām vadītāja
10. jūlijā no pulkst.10:00
līdz 12:00 Cēsu pašvaldības
aģentūrā „Sociālo pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūra”, Cēsīs, Bērzaines
ielā 16 Dienas centra pensijas
vecuma personām telpās notiks
Valsts aģentūras „Tehnisko
Palīglīdzekļu
Centrs”
Valmieras
filiāles
pēdējā
izbraukuma
konsultācija.
Interesenti aicināti iepriekš
pieteikties, zvanot uz tālruņa
numuru 64281773
Saskaņā
ar
2009.gada
7.maijā Saeimā pieņemtajiem
grozījumiem
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības likumā ar 2009.
gadu 1.septembri likvidēs
valsts aģentūru “Tehnisko
palīglīdzekļu centrs” . No
2009.gada 1.septembra tiek
slēgta Aģentūras Valmieras
filiāle (no š.g. 1.augusta
Aģentūras Valmieras filiāle
pārtrauc tehnisko palīglīdzekļu
izsniegšanu).

Aģentūras
tiesības,
pienākumus,
mantu,
tajā
skaitā lietvedību un arhīvu,
pārņem
valsts
sabiedrība
ar
ierobežotu
atbildību
Nacionālais
rehabilitācijas
centrs “Vaivari”.

„Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
aģentūra”
apmeklētāju pieņemšanas
laiki
Pirmdiena
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Otrdiena
10.00 – 12.00
Trešdiena
8.00 – 12.00 13.00 – 18.00
Ceturtdiena
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Aģentūras kases darba
laiki (10.kabinets):
Otrdiena
13.00 – 16.30
Ceturtdiena
9.30 – 11.30
Cēsu pašvaldības aģentūra
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
apmeklētājus pieņem Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs.

un, lai tiktu ievērotas arī mazo
pagastu intereses, arī pārvalžu
vadītājiem jāpiedalās lēmumu
pieņemšanā un būtiskajos
jautājumos viņiem varētu būt
arī veto tiesības.
Cēsu novada vadība pārņem
vairākas iestādes, kas līdz šim
bija rajona padomes pārziņā.
Lai nodrošinātu slimnīcas
turpmāku darbību un attīstību,
ir panākta vienošanās ar
Limbažiem
par
slimnīcu
apvienības veidošanu. Ceram,
ka šai apvienībai pievienosies
arī Smiltenes dziednīca un
izdosies izveidot reģionālas
nozīmes
lokālo
slimnīcu
apvienību ar centru Cēsīs.
Pansionātam un Meža skolai
pāreja Cēsu novada domes
pārziņā jūtamas pārmaiņas
neradīs. Abas iestādes darbosies
kā līdz šim. Par rajona
padomes ēkas piederību lems
Ministru kabinets, jo rajona
padome lēma, ka tā ir jānodod
rajona lielākā - Amatas novada
pārziņā, bet nams atrodas
pilsētas teritorijā, tāpēc vēl
iepriekšējā sasaukuma deputāti
lēma, ka tai ir jābūt Cēsu
novada īpašumā un tad jau var
vērtēt, kādām funkcijām ēka
kalpos.

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un
reklāmas speciāliste
Cēsis plašā sadarbībā ar
Vidzemes pilsētām, Latvijas un
Eiropas kultūras un izglītības
organizācijām ir sagatavojušas
Eiropas kultūras galvaspilsētas
2014.gada
koncepciju
un
detalizētu norišu plānu, ko kā
pieteikumu konkursa 2. kārtai,
šī gada 30.jūnijā Cēsu pilsētas
pašvaldība
iesniedza
LR
Kultūras ministrijā.
Cēsu Eiropas Kultūras
galvaspilsētas
programmas
piedāvājums ir Cēsu stāsts
Latvijai un Eiropai. Jautājums,
kā mazajām pilsētām un
reģioniem pastāvēt un būt
konkurētspējīgiem, kā saglabāt
savu identitāti masu kultūras
laikmetā, ir aktuāls visā Eiropā.
Cēsu programma rod atbildi
– tā ir kultūra.
Mūsu stiprā puse ir cēsnieku
aktivitāte un radošais gars.
Gatavošanās Cēsu 800 gadu
jubilejas svinībām pierādīja, ka
pilsētas iedzīvotāji un uzņēmēji
spēj savas pilsētas labā veikt
lielas lietas. Arī tie cēsnieki, kuri

tagad profesionāli strādā citās
Latvijas un pasaules pilsētās,
vienmēr ir gatavi palīdzēt
savai pilsētai. Tāpēc Cēsis
izlēma pieņemt izaicinājumu
un iesaistīties konkursā par
Eiropas galvaspilsētas titula
iegūšanu 2014. gadā.
2014.gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas titula iegūšanas
gadījumā paveras plašas iespējas
ne tikai Cēsu, bet arī visa
Vidzemes reģiona attīstībai.
Iesniegto pieteikumu izvērtēs
starptautiska žūrija un šī gada
15.septembrī paziņos, kurai
no Latvijas pilsētām – Cēsīm,
Rīgai vai Liepājai tiks piešķirts
2014.gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas tituls. Izraudzītā
pilsēta 2014.gadā saņems Eiropas
Komisijas Melinas Merkuri
balvu 1,5 miljonu eiro apmērā
un sadarbosies ar otru šī gada
Eiropas kultūras galvaspilsētu
Zviedrijā - Lundu vai Umea.
Jau ziņots, ka 2008.gada
nogalē Eiropas Komisijas
un LR Kultūras ministrijas
izveidota
starptautiska
žūrija izvirzīja trīs Latvijas
pilsētas – Cēsis, Liepāju un
Rīgu dalībai konkursa otrajā
kārtā par 2014.gada Eiropas
kultūras galvaspilsētas titula
piešķiršanu.

Domes sēdē
Strādāts raženi
18.jūnijā notika pēdējā
kārtējā 2005. – 2009.gada
deputātu sasaukuma Cēsu
pilsētas domes sēde.
Deputāti balsoja par 31
lēmumu, bet laikā no 2005.
gada 22.marta 11 Cēsu pilsētas
domes deputāti 99 kārtējās un
19 ārkārtas sēdēs pieņēmuši
pavisam 3868 lēmumus.
Kopš 2005.gada 22.marta par
Cēsu pilsētas attīstību, kultūras
norisēm, saimniecisko un citu
darbību lēma: Gints Šķenders
(TP, domes priekšsēdētājs);
Andris Mihaļovs (TP, domes
priekšsēdētāja vietnieks); Juris
Žagars (TP); Artis Rasmanis
(TP); Gunta Bērziņa (TP);
Māris Šķēle (TP); Voldemārs
Vaivods (TP); Jānis Beikmanis
(LC), Raitis Sijāts (JL; PS);
Daumants Vasmanis (TB/
LNNK); Māris Niklass (ZZS).
Pēdējā
Cēsu
pilsētas
domes sēdē deputāti izskatīja
31 jautājumu un lēma par
sociālajiem
dzīvokļiem,
alkohola
tirdzniecību
vasaras sezonas pasākumu
laikā, pašvaldības īpašumu
reģistrēšanu zemesgrāmatā un
citiem.
Apstiprina plānojuma
grozījumus
Ir

beigusies

sabiedriskās

apspriešana, kas notika no
20.04.2009. līdz 01.06.2009.
par
teritorijas
plānojuma
grozījumu Nr.10 uzsākšanu.
Pamatojoties uz tās rezultātiem
deputāti nolēma apstiprināt
Cēsu
pilsētas
teritorijas
plānojuma
2005.-2017.
grozījumu Nr.10 redakciju par
galīgo redakciju.

otrajā pusgadā:

Pieteiksies kultūras
galvaspilsētas titulam

Deputāti nolēma pilnvarot
Cēsu Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūru
apmaksāt pusdienas bērniem,
kuri
apmeklē
Aģentūras
Rehabilitācijas centru bērniem
ar
funkcionālās
attīstības
traucējumiem laika periodā no
01.06.2009. līdz 31.07.2009.,
kā arī bērniem, kuri tiek
apmācīti speciālajā programmā
„Speciālās
pamatizglītības
programma
izglītojamiem
ar
garīgās
attīstības
traucējumiem”
un kuri
piedalās Cēsu 2.pamatskolas
organizētajā vasaras nometnē
laika periodā no 01.06.2009.
līdz 14.06.2009.

Noklausījušies „Cēsis Eiropas kultūras galvaspilsēta”
organizatoriskās
komitejas
priekšsēdētāja Andra Mihaļova
ziņojumu, deputāti nolēma
apstiprināt
Cēsu
pilsētas
pieteikumu 2014.gada Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulam.
Noteikts gadatirgus grafiks
Deputāti nolēma noteikt
gadatirgu norises vietas - zemes
gabalos Uzvaras bulvārī 24,
Cēsīs, Valmieras ielā 2, Cēsīs,
Dzintara ielā 3 un apstiprināja
šādus gadatirgus norises laikus

• 17. un 18. jūlijā no 7 – 16
• 14. un 15. augustā no 7 – 16
• 18. un 19. septembrī no 7
– 16
• 16. un 17. oktobrī no 8 – 16
• 20. un 21. novembrī no 8 – 16
• 18. un 19. decembrī no 8 – 16
Apmaksās pusdienas
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PROJEKTI, NOTIKUMI
Īstenos apjomīgus projektus Atbalstīti
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu pilsētas pašvaldība
šogad saņēmusi apstiprinājumu
par vairāku projektu realizāciju
gandrīz deviņu miljonu latu
apmērā, no kuriem vairāk
nekā septiņi miljoni ir Eiropas
Reģionālā Attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējums.
ES finansētā projekta „Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāžu renovācija” ietvaros
paredzēts rekonstruēt četras
Cēsu pirmsskolas izglītības
iestādes. Šovasar jau trijās
pirmsskolas izglītības iestādēs
tiek veikti rekonstrukcijas
darbi. ERAF līdzfinansē 543
224 LVL, Cēsu pilsētas dome –
150 834 LVL un valsts – 28 759
LVL. Būtiskākais ieguvums
pēc pirmsskolas izglītības
iestāžu rekonstrukcijas būs
telpu paplašināšana, kopā
četros bērnudārzos izveidojot
12 jaunas audzēkņu vietas,
kā arī ēku tehniskā stāvokļa
uzlabošana un labiekārtošana.
Jau jūnija sākumā uzsākti
renovācijas darbi sociālajai
mājai Cēsīs, Caunas ielā 8.
Darbu izmaksas paredzētas
64 tūkst. LVL, no kuriem
ERAF
līdzfinansē
85%.
Darbus veiks būvfirma „Cel
Tik”. Mājai Caunas ielā 8
veiks siltummezgla izbūvi,

inženierkomunikāciju
pieslēgšanu, jumta, fasādes
renovāciju un siltināšanu, kā arī
sadzīves kanalizācijas pievada
renovāciju.
Apstiprināts
ES
struktūrfondu finansējums Cēsu
maģistrālo ielu rekonstrukcijas
projektam. Tā kopēja summa
ir 3,8 miljoni latu, no kuriem
3,2 miljonus līdzfinansē ERAF.
Projekta ietvaros paredzēts
rekonstruēt Valmieru posmā
no Dzelzceļa ielas līdz pilsētas
robežai, Jāņa Poruka ielu posmā
no Lapsu ielas līdz pilsētas
robežai, Gaujas ielu posmā no
Palasta ielas līdz Pētera ielai,
Cīrulīšu ielu posmā no Gaujas
ielas līdz Pētera ielai, Līgatnes
ielu posmā no Gaujas ielas
līdz Jurģu ielai un Vaives ielu
posmā no Ata Kronvalda ielas
līdz Veidenbauma ielai.
Apstiprināts arī finansējums
Cēsu Pils parka rekonstrukcijas
projektam 833 859,40 latu
apmērā. ERAF līdzfinansējums
paredzēts
699 608,04
LVL. Projekta mērķis ir
atjaunot
valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
daļas - Cēsu Pilsmuižas parks
- infrastruktūru, nodrošinot
objekta
autentiskuma
saglabāšanu tūrisma attīstībai;
jauna tūrisma objekta –
Riekstu kalna Veccēsu pils
mūris - izveidi vēsturiskajā
vidē; ērtu publisko pieejamību;

apmeklētājiem
servisu.

nepieciešamo

Parakstīta vienošanās par
nepilnu 300 tūkstošu latu
lielu finansējumu projektam
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana Cēsu
2.vidusskolā, Cēsu Valsts
ģimnāzijā un Cēsu pilsētas
vakara vidusskolā”. Projektā
tiks nodrošinātas kvalitatīvas
dabaszinātņu:
ķīmijas,
bioloģijas un fizikas, un
matemātikas apguves iespējas,
paaugstināta
vidusskolu
beidzēju konkurētspēja un
radīti priekšnosacījumi valsts
attīstībai zinātņu un tehnoloģiju
nozarēs. ERAF līdzfinansē
250 899 LVL.
Jau ziņots, ka uzsākta
projekta „Cēsu pilsmuižas
kompleksa
revitalizācija
tūrisma attīstībai” realizācija
par kopējo summu 2’ 836 480
LVL, ar ERAF līdzfinansējumu
2’ 363 302, 60 LVL. Projekta
ietvaros notiks Cēsu Jaunās
pils 3.-4. stāva restaurācijarekonstrukcija; otrā stāva telpu
interjera apdares restaurācija;
Cēsu vēstures un mākslas
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas
izveide; Izstāžu un konferenču
zāles
izveide;
kultūras
tūrisma objekta pieejamības
nodrošināšana personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Lai uzlabotu satiksmes un

satiksmes dalībnieku drošību,
paaugstinot transporta sistēmas
efektivitāti potenciāli bīstamā
vietā, kā arī optimizētu
satiksmes kustības organizāciju,
izveidojot atbilstošu transporta
infrastruktūru, tiks realizēts
projekts „Satiksmes drošības
un
transporta
sistēmas
organizācijas
uzlabošana
Vāveres ielā, Cēsīs” par
kopējo summu ap 60 tūkst.
LVL. Paredzēts 85% ERAF
līdzfinansējums.
Savukārt projekta „Cēsu
pilsētas
vispārizglītojošo
izglītības
iestāžu
informatizācija” ietvaros Cēsu
pilsētas pamatskola, Cēsu
1.pamatskola,
Draudzīgā
aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzija, Cēsu 2.pamatskola,
Cēsu Pastariņa pamatskola
un Cēsu pilsētas vakara
vidusskola tiks nodrošināta
ar atbilstošu infrastruktūru
(stacionāriem un portatīvajiem
datoriem, multimediju tehnikas
komplektiem,
interaktīvām
tāfelēm un projektoriem), kā arī
attīstīti lokālie datortīkli, kas
veicinās plašāku un efektīvāku
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju
izmantošanu
izglītības iestādēs, tādējādi
uzlabojot izglītības kvalitāti un
efektivitāti. Projekta kopējās
izmaksas ir 101 817 LVL,
no kuriem ERAF līdzfinansē
86 544 latus.

projekti

Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras”
Projektu vadītāja
Noslēdzies
Cēsu
pašvaldības aģentūras „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” finansētais
sociālo projektu konkurss, kurā
piedalījās sešas nevalstiskās
organizācijas.
Galvenais projektu konkursa
mērķis bija iesaistīt nevalstisko
sektoru sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanā Cēsu
pilsētas trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu
sociālās labklājības celšanai.
Šogad nolemts atbalstīt
visus
projektus.
Trijiem
labākiem projektiem piešķirot
līdzfinansējumu pilnā apjomā.
Pārējiem projektiem piešķirot
daļēju
līdzfinansējumu.
Projektu kopējais finansējums
bija 1500 lati, vienam projektam
piešķiramā
līdzfinansējuma
apjoms – līdz 375 latiem.

Līdzfinansējumu saņēma
šādi projekti:
„Uz zināšanām un pieredzi
balstīts sabiedriskais darbs”;
„Stiprināsim veselību saviem
spēkiem”;
„Pasniegsim roku”;
„Dabas spēks mūs stiprina”.

Pasākumi Cēsīs jūlijā
Pasākumi un
koncerti
03.07. plkst.18.00
Dziesma manai
paaudzei
Cēsu Pils parks
03.07. – 04.07.
Mūzikas un sporta
festivāls „Fonofest 5”
Cēsu rajona Amatas
novada „Uplandos”
10.07. un 11.07.
plkst.22.00
Spēlē Dj Winamp
Fonoklubs
25.07.
Cēsu pilsētas svētki
Cēsu pilsēta
25.07. plkst.20.00
L. Bernsteina mūzikls
“Brīnišķīgā pilsēta”
Cēsu Kultūras centrs un
Vienības laukums
Mākslas festivāls Cēsis
2009
28.07. un 29.07.
plkst.22.00
Gruzijas kino
programma
Pils dārzs
Mākslas festivāls Cēsis
2009

31.07. plkst.20.00
Vidzemes
kamerorķestra
koncerts
diriģents A.Veismanis
Cēsu Kultūras centrs
Mākslas festivāls Cēsis
2009
Vairāk par Cēsu
Mākslas festivāla norisi
www.cesufestivals.lv

Izstādes
No 19.06. – 16.07.
Lailas Balodes
jubilejas
personālizstāde
Cēsu Izstāžu nams
No 19.06. – 16.07.
Cēsu kauju 90 gadu
atcerei veltīta izstāde
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
01.07. - 31.07.
Literatūras izstāde
„Cēsu kaujām – 90”
Cēsu Centrālās
bibliotēkas 1.stāva
vestibils
01.07. - 31.07.
Literatūras izstāde
”Iepazīsti Cēsis!”
Cēsu Centrālās
bibliotēkas

Novadpētniecības
literatūras lasītava
01.07. - 31.07.
Izstāde „Ceļotprieks”
Cēsu Centrālās
bibliotēkas Abonements
01.07. - 31.07.
Izstāde „Studiju
iespējas Eiropas
Savienībā”
Cēsu Centrālās
bibliotēkas Vispārīgā
lasītava
No 02.07. - 25.07.
Čehijas Ārlietu
ministrijas izstāde
„Labākais no Čehijas”
Cēsu Jaunās pils
Lademahera tornī
No 14.07.
Izstāde „Kamēr vēl
ziedēs lilijas...”
Izstādes atklāšana
14.07. plkst.17.00
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”
No 17.07. - 03.08.
Raimonds Gunārs
Slaidiņš
Piemiņas izstāde „Te
nu es esmu - Cēsīs”
Cēsu Izstāžu nams
No 18.07. - 03.08.
Starptautiskā

tēlniecības darbu
izstāde „Skulptūra”
Cēsu Izstāžu nams
25.07. – 30.08.
25.07. plkst.18.00
izstādes atklāšana
Laikmetīgās mākslas
izstāde “Mūslaiku
varoņi”
Alus brūzis
Mākslas festivāls Cēsis
2009
Pastāvīgi
Izstāde „No dziesmas
līdz nacionālai valstij”
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Pastāvīgi
Cēsu alus” vēsture
un ieguldījums Cēsu
pilsētas attīstībā
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
Pastāvīgi
„Cēsu Jaunā pils:
vēsture, izpēte,
atjaunošana”
Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs

Sports
06.07. – 09.07.
plkst.8.00 - 13.00
plkst.16.30 - 18.30

Basketbola nometne
(pasniedzēji no ASV)
Piebalgas 18
08.07. plkst.19.00 21.00
Basketbola šovs
– žonglēšana ar
bumbām (ASV)
Šova elementidriblēšana, žonglēšana
ar basketbola bumbām
Piebalgas 18
23.07. plkst.19.00 21.00
Eiropas Čempionāts
ratiņbasketbolā
Latvija – Baltkrievija
(atklāšanas spēle)
Piebalgas 18
24.07. – 28.07.
plkst.13.00 - 22.00
Eiropas Čempionāts
ratiņbasketbolā
Latvija, Baltkrievija,
Ukraina, Lietuva,
Grieķija, Horvātija, Īrija
Piebalgas 18
29.07. plkst.9.00 19.00
Eiropas Čempionāts
ratiņbasketbolā
Pusfināls un fināls
Piebalgas 18
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AKTUĀLI
Cēsu kauju gadadiena
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
22.jūnijā Cēsu rajonā notika
Cēsu kauju 90.gadadienas
atceres
pasākumi.
Šīs
kaujas bija svarīgs Latvijas
valstiskuma
vēstures
pagrieziena punkts, kad 1919.
gada jūnijā apvienotais latviešu
un igauņu karaspēks sakāva
vācu landesvēru, kas apdraudēja
Baltijas valstu pastāvēšanu.
Godinot
kritušos
latviešu

Līvu pagastnama; pie igauņu
nezināmā
karavīra
kapa
Amatas novada “Veišāros”;
pie Skolnieku rotas pieminekļa
Cēsīs;
Raiskuma
kapos
pie pieminekļa kritušajiem
Brīvības cīņās; pie pieminekļa
Brīvības cīņās kritušajiem
karavīriem
Cēsīs,
Lejas
kapos; pie pieminekļa igauņu
karavīriem Veselavas kapos;
pie pieminekļa Brīvības cīņās
kritušajiem Latvijas un Igaunijas
karavīriem Priekuļu pagastā
pie tilta pāri Raunas upei; pie

notikums bija Latvijas un
Igaunijas
bruņoto
spēku
militārā
parādē
Vienības
laukumā, kurā piedalījās vairāk
nekā 200 abu valstu karavīri
un zemessargi. Uzrunājot
karavīrus
un
iedzīvotājus
V.Zatlers uzsvēra: „Šogad
mēs svinam Latvijas armijas
un Nacionālo bruņoto spēku
90.gadadienu. Cēsu kaujas
bija pagrieziena punkts, kad
Latvijas armija noticēja saviem
spēkiem un plecu pie pleca
ar igauņu karavīriem izcīnīja

Cēsu Vēstis, 2009. gada jūnijs

Cēsu pilsētas
svētki
25.jūlijā
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
25.jūlijā
visas
dienas
garumā norisināsies Cēsu
pilsētas svētki ar moto
„Es gribu būt tur - šajā
brīnišķīgajā pilsētā Cēsīs”.
Cēsu pilsētas svētki arī šajā
gadā turpinās pērn aizsākto
tradīciju – svētkus radām mēs
paši – cēsnieki.
Cēsu svētki iesāksies Rīgā,
kad Mākslas un mūzikas
vilciens maršrutā Rīga – Cēsis
– Valmiera uz savām mājām
– Cēsīm – atvedīs mākslinieku
Andri Eglīti, viņa draugus un
paziņas, Cēsu viesus. Cēsu
dzelzceļa stacijā atbraucējus
sagaidīsim plkst.11.52 un turpat
netālu – vecajā noliktavā pie
stacijas – tiks atklāta A. Eglīša
izstāde „Es gribu būt tur”.

Attēlā: Mākslas pilsētā Cēsīs, mākslinieciski augstvērtīgu defilē programmu demostrēja NBS štāba
orķestris.
un
igauņu
karavīrus,
Cēsu
garnizona
vienību,
Zemessardzes
22.kājnieku
bataljona, Igaunijas bruņoto
spēku Kuperjanova bataljona
un
Aizsardzības
līgas
(Zemessardzes)
„Kaitseliit”
karavīri un zemessargi, Cēsu
pilsētas un rajona pašvaldību
vadība, jaunsargi, skauti un
iedzīvotāji piedalījās piemiņas
pasākumos un nolika ziedus
brīvības cīņās kritušo karavīru
piemiņas
vietās
Straupes
pagasta Plācī; pie nezināmā
karavīra kapa Ieriķos; pie
Cēsu pulka Skolnieku rotas
1919.gada
6.jūnija
kauju
piemiņas
pieminekļa
pie

pieminekļa latviešu un igauņu
Brīvības cīnītājiem Liepā un
pie Uzvaras pieminekļa Cēsīs,
Vienības laukumā.
Uz atceres pasākumiem
ieradās
Valsts
prezidents
Valdis Zatlers, kurš dienas
pirmajā pusē kopā ar Cēsu
novada domes priekšsēdētāju
Gintu Šķenderu apmeklēja
Jaunsardzes centra Vidzemes
novada jaunsargu salidojuma
noslēguma pasākumu Cēsīs,
NBS atpūtas bāzē „Pipariņi”,
kurā tikās ar vairāk nekā 300
jaunsargiem.
Cēsu kauju 90.gadadienas
atceres pasākumu centrālais

brīvību.” Klātesošos uzrunāja
arī
Latvijas
Aizsardzības
ministrs Imants Lieģis un
Igaunijas Aizsardzības ministrs
Jāks Āvikso. Ministri atzīmēja
to, ka abu valstu bruņoto spēku
sadarbība turpinās NATO
ietvaros.
Pēc
parādes
Valsts
prezidents sasveicinājās un
aprunājās ar sanākušajiem
cēsniekiem. Iedzīvotāji reaģēja
dažādi, bija, kas priecājās par
iespēju sarokoties un pārmīt
kādu vārdu ar prezidentu, bija,
kas V. Zatleram pikti pauda
savu neapmierinātību ar valstī
notiekošo.

Balva “Cēsnieks”
Agita Baltbārde
AS „Cēsu alus” Sabiedrisko
attiecību vadītāja
25. jūlijā Cēsu pilsētas
svētku ietvaros tiks pasniegta
AS Cēsu alus balva Cēsnieks,
šogad – jau vienpadsmito
gadu.
Balva Cēsnieks kopš 1999.
gada ik vasaru tiek pasniegta
Cēsu
pilsētas
kultūras,
zinātnes, vēstures vai sociālās
sfēras darbiniekam, kurš savu
darbu darījis izcili un no sirds,

un kura veikums pozitīvi
ietekmējis Cēsu pilsētas dzīvi
pārskatāmā laika periodā.
Apbalvojamo personu ik gadu
izvēlas pilsētas iedzīvotāji
sadarbībā ar uzņēmumu Cēsu
alus.
“Īpaši būtiski ieraudzīt un
izcelt pašu darītos labos darbus
ir šodien, prieks par paveikto
dod spēku mums visiem,
uzmundrina un spēcina. Tādēļ
konkursā Cēsnieks turpinām
lūkoties pēc gaišiem cilvēkiem
mūsu vidū, kas ar savu spēku
un
darbošanos
iedvesmo

apkārtējos,” stāsta Cēsu alus
valdes priekšsēdētāja Eva
Sietiņsone Zatlere.
Desmitā Cēsnieka titula
ieguvēja,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas skolotāja Inese
Lāce stāsta: „Uzņēmuma „Cēsu
alus” darbinieki – patīkami,
ka neatlaidīgi – turpina
pilsētā iedibināto tradīciju un
aicina izvēlēties atkal vienu
no mums balvai „Cēsnieks
2009”.
Pagājušajā
vasarā
,saņemot balvu, atceros, jutos
tā mazliet dīvaini. No vienas
puses, protams, liels prieks

Dzelzceļa tematika šajos
svētkos nav izvēlēta nejauši
– pirms 120 gadiem tika atklāta
dzelzceļa līnija maršrutā Rīga Rīga – Cēsis – Valka - Tartu, kas
pārveidoja un deva ieguldījumu
pilsētas attīstībā.
Šajā gadā atskatāmies uz
vēl vienu būtisku faktu pilsētas
vēsturē - Latvijas karogam
– 730. Lai iemūžinātu šo
vēsturisko faktu, Cēsu Pils dārzā
paredzēts veidot lielfoto „Mēs
Latvijai” sarkanbaltsarkanās
krāsās ar katra iedzīvotāja un
viesa līdzdalību. Akcija plānota
kā savdabīga rīta rosme kopā ar
Ufo (Kasparu Upacieri).

un Vienības laukumā, visas
dienas garumā jauniešus uz
aktivitātēm aicinās cēsnieks
Reinis Reķis.
Īpaši domāts, lai iepriecinātu
mazākos svētku apmeklētājus
– cēsnieku popgrupa „Hey”
ciemos aicinājusi savus draugus
no citām pilsētā, tiks piedāvātas
arī dažādas atrakcijas un
radošās darbnīcas.
Autosporta cienītāji aicināti
uz „mazo ralliju” – radiovadāmo
modeļu
sacensībām
un
Dakāras rallijreida mašīnu
iemēģināšanu.
Savukārt mākslas baudītāji
tiks aicināti Ekolukss Cēsu
Monmartā , kur mākslinieki
ar savu klātbūtni radīs mākslas
pilsētas izjūtas, varēs baudīt
kafejnīcas „Gourmands” franču
virtuvi, veldzēties dzejas un
mūzikas skaņās.
Svētkos viesus gaidīs galerija
„Dūja”, salons „Vecpilsēta”,
Izstāžu nams, Cēsu Jaunā un
Viduslaiku pils.
Neiztrūkstošs svētkos ir
jautrais amatnieku un Latvijas
lauku labumu tirdziņš ar
tautisku Cēsu amatiermākslas
kolektīvu radītu noskaņu.
Vakarā klātienē Vienības
laukumā svētku dalībnieki
varēs vērot Cēsu Mākslas
festivāla atklāšanas programmu
–
L.Bernsteina
mūziklu
„Brīnišķīgā pilsēta”, bet svētku
izskaņā – zvaigžņotā svētku
balle ar grupu „Keksi”.
Aicinām katru radīt svētku
prieku sev un citiem!

Svētkos tiks piedāvātas
visdažādākās
programmas
mūzikas mīļotājiem - ritma
svētki
ar
meistarklasēm,
instrumentu izgatavošanu un
tirdzniecību, koncerti baznīcā

Sekojiet informācijai www.
kulturcentrs.lv,
www.cesis.
lv, pašvaldības informatīvajos
stendos veikalos, laikrakstā
„Druva” un Cēsu Kultūras
centrā.

par tava darba novērtējumu
pasākumu veidošanā. No otras
– mazliet neērti. Visu laiku
nelika mierā doma, ka ir taču
tik daudz cilvēku, kas daudzus
gadu desmitus strādājuši savai
pilsētai, bet darījuši to citiem
nemanot, šo balvu iespējams
pelnījuši daudz vairāk. Tomēr
varu teikt, ka tie mirkļi,
kad, tavu darbu novērtē ir
vislielākais atalgojums un
gandarījums.”

Zigrīda Apala, Cēsu domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders,
aktieris un uzņēmējs Juris
Žagars, Cēsu Valsts ģimnāzijas
skolotāja un režisore Inese
Lāce.

Līdz šim balvu Cēsnieks
saņēmuši: mākslinieks Ivars
Prauliņš, izstāžu nama vadītāja
Nata Livonska, mācītājs Krists
Kalniņš, mūziķis Igors Graps,
Cēsu rajona laikraksta „Druva”
valdes priekšsēdētājs Verners
Rudzītis, Cēsu Pastariņa skolas
direktore Ieva Eglīte, arheoloģe

Aicinām līdz 15. jūlijam
pieteikt Cēsnieka balvas
kandidātus, sūtot rakstiskus
priekšlikumus
uz
adresi:
AS „Cēsu alus”, konkursam
„Cēsnieks”, Aldaru laukumā 1,
Cēsīs, LV-4100 vai uz e-pastu:
agita@cesualus.lv

Cēsu alus aicina visus
Cēsu pilsētas un apkārtnes
iedzīvotājus rūpīgi padomāt
– mūsu vidū noteikti ir
daudz cilvēku, kas pelnījuši
Cēsnieka titula godu.

