cēsis
izcila vieta dzīvei

pārcelšanās
rokasgrāmata

KĀPĒC CĒSIS?

“

Paldies, ka vēlies saistīt savu nākotni ar Cēsīm! Cēsis aug! Un priecājamies,
ka izvēlies augt kopā ar mums! Turpināsim būt labs piemērs – gan katrs
atsevišķi, gan visi kopā – jo labais vairo labo!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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DARBS

Jā, mēs varam palīdzēt!
Ja esi jaunu izaicinājumu meklējumos, bez
ierastajām vietnēm ielūkojies arī
cesis.lv/vakances un pievienojies Cēsu
Facebook grupai “Cēsu novada vakances”. Tur
saņemsi aktuālāko informāciju par darba vietām
Cēsu novadā un apkārtnē.

Koprades māja “Skola6”

Cēsu uzņēmējdarbība piedzīvo izaugsmi! Uzņēmumi
novērtē gan pašvaldības radīto vidi, gan Eiropas
Savienības sniegtās iespējas, un Cēsīs aug mazo un
vidējo uzņēmumu skaits.

Cēsīm kļūstot par arvien iekārojamāku tūrisma
galamērķi, pēdējo gadu laikā strauji attīstījies
viesmīlības sektors. Pāris gadu laikā pilsētā durvis
vērušas divas jaunas viesnīcas un vairāki restorāni.

Apgalvojumam, ka Cēsīs jau neko neražo, noteikti
nepiekritīs stikla ražotājs “Altehs”, rotaļu laukumu
ražotājs “Nordplay”, siltumizolācijas materiālu,
celulozes un papīra pāstrādes produktu ražotājs
“Balticfloc”, dzērienu un medus ražotājs “Livonia”, kā
arī avota ūdens izplatītājs “Venden” un citi.

Izaugsmi piedzīvo arī Cēsu novada kokapstrādes
sektors, radot arvien augstākas pievienotās vērtības
produktus, kur lieti noder Vidzemes Tehnoloģiju un
Dizaina tehnikuma sagatavotie audzēkņi.

Aug arī mūsu tradīcijām bagātie uzņēmumi,
mazumtirdzniecības tīkls “SOLO”, ziedu un dārzeņu
audzētājs un vairumtirgotājs ZS “Kliģeni”, lieli
attīstības plāni ir arī Latvijas lielākajai alus darītavai
AS “Cēsu alus”.
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Cēsis arvien vairāk cilvēku izvēlas kā vietu
attālinātam darbam - vai tas būtu Gaujas krastā, vai
kopārades mājā “Skola6”, kafejnīcā vai parkā.
Pēdējo piecu gadu laikā Cēsu novadā darba
vietu skaits palielinājies par vairāk nekā 600. Arī
bezdarba līmenis ir viens no zemākajiem valstī,
un tas turpina sarukt. Darbs meklē cēsnieku!

Koprades māja “Skola6” Kopā strādāšana
(co–working) nozīmē darba vidi, ko dala nevis
viena uzņēmuma darbinieki, bet gan neatkarīgi
nodarbināti dažādu profesiju cilvēki. “Skola6”
telpās ir nodrošināta pieeja bezvadu internetam,
drukas tehnika un papīrs, darbam nepieciešamās
mēbeles. Lai pieteiktos strādāšanai “Skola6”,
kontaktinformāciju meklē skola6.lv.
Lai atbalstītu uzņēmējdarbības attīstību un
palīdzētu pirmajos bizenesa soļos, pašvaldība
piedāvā iespēju piedalīties ikgadējā uzņēmējdarbības grantu konkursā “Darī Cēsīm”,
saņemot līdz 3000 € savas idejas attīstīšanai.
Pašvaldība nodrošina atvieglojumus
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem.
Atbalsta apmērs atkarīgs no komercdarbības
veida un ieguldījuma summas.

Par visām uzņēmējdarbības atbalsta
formām lasi cesis.lv vai sazinies
ar pašvaldības Attīstības un
būvniecības pārvaldes speciālistiem.

AS “Cēsu Alus”
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IZGLĪTĪBA

Ja izglītojamais iepriekš mācījies ārpus Latvijas,
skolēnu uzņem skolā tad, ja attiecīgajā klasē ir
brīva vieta. Direktora pienākums ir Jums pieprasīt
dokumentu, kas apliecina Jūsu bērna apgūto mācību
saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Skola var
pārbaudīt bērna zināšanas, lai pieņemtu lēmumu,
kurā klasē bērnu uzņemt. Vienojoties ar bērna
vecākiem, skola var noteikt papildu pasākumus
bērna sekmīgas izglītības turpināšanai, piemēram,
individuālas konsultācijas vai valodas apguves
atbalstu.

Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestāde

Cēsu novadā ir 13 iestādes, kas nodrošina
pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vidējo
izglītību. Novadā ir divas valsts ģimnāzijas un divas
profesionālās vidusskolas.

pašvaldības bērnudārzā vietas nebūs, Cēsu novadā
deklarētai ģimenei ir iespēja saņemt atbalstu par
pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā
bērnudārzā, kas atrodas Cēsu novadā.

Pirmsskola
Pieprasījums pēc pirmsskolas izglītības Cēsīs
pārsniedz piedāvājumu, tāpēc ik gadu tiek atvērtas
jaunas bērnudārza grupiņas. Pirmsskolas izglītība ir
obligāta no piecu un sešu gadu vecuma, apmeklēt
bērnudārzu var no 1,3 gadu vecuma. Pašvaldības
bērnudārzos izglītība ir bez maksas, taču vecākiem
jāmaksā par bērna ēdināšanu.

Vecāki var reģistrēt rindā savus pirmsskolas vecuma
bērnus pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs,
aizpildot iesniegumu elektroniski
epakalpojumi.cesis.lv vai Cēsu novada pašvaldībā
Raunas ielā 4, Cēsīs. Tālrunis informācijai 64161800.

Priecājamies, ka pēdējos gados esam spējuši
nodrošināt vietu pašvaldības bērnudārzos ikvienam
mazajam cēsniekam, un rindu nav. Tomēr, ja
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Pamatizglītība un vidējā izglītība
Pamatizglītība Latvijā ir obligāta. Pamatizglītības
apguvi bērns sāk septiņu gadu vecumā. Tās ilgums
ir deviņi gadi. Vidējo izglītību var iegūt vidusskolās,
ģimnāzijās un profesionālajās vidusskolas. 1. – 4.klašu
skolēni saņem bezmaksas pusdienas.

Lai pieteiktu bērnu skolā, vecākiem jādodas uz
izvelēto skolu un jāiesniedz iesniegums. Bērnus
1.klasē izglītības iestādes reģistrē, pamatojoties uz
iesniegumu, kuru var iesniegt, ja bērns sasniedzis
piecu gadu vecumu.
Augstākā izglītība
Protams, izglītības piedāvājums nebūtu pilnīgs bez
iespējas iegūt augstākās izglītības diplomu. Cēsīs
ir trīs Latvijas augstskolu filiāles: Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu studiju un zinātnes centrs,
Biznesa augstskolas “Turība” Cēsu filiāle un Latvijas
Universitātes Cēsu filiāle.
> Plašāku informāciju par izglītības iespējām
Cēsīs un izglītības iestāžu kontaktinformāciju
meklē cesis.lv sadaļā “Izglītība”.

Cēsu novads piedāvā skolēniem plašas iespējas
apgūt dažādu interešu izgītību un kvalitatīvi
pavadīt brīvo laiku pēc skolas:
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
> cbjc.lv
Cēsu pilsētas Sporta skola
> cesusportaskola.lv
Cēsu pilsētas Mākslas skola
> cesumakslasskola.lv
Alfrēda Kalniņa Cēsu bērnu mūzikas skola
> akcmv.gov.lv
Bērnu centrs KĀ MĀJĀS
> bckamajas.lv
Cēsu Jauniešu māja
> cesisjauniesiem.weebly.com
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VESELĪBAS APRŪPE
Latvijas iedzīvotājiem, ieskaitot ārvalstniekus ar
pastāvīgās uzturēšanās atļaujām, veselības aprūpes
pakalpojumi pieejami par zemāku samaksu, ja
ārstu-speciālistu apmeklē ar ģimenes ārsta
nosūtījumu.
Ģimenes ārsti
Lai saņemtu plānveida medicīnisko palīdzību,
iedzīvotājiem jāreģistrējas pie ģimenes ārsta.
Visu dzīves vietai tuvāko ģimenes ārstu
kontaktinformāciju varat atrast Nacionālā Veselības
dienesta mājas lapā: vmnvd.gov.lv.
Cēsu klīnka
Cēsu klīnika nodrošina 24 stundu neatliekamo
palīdzību, stacionāro un ambulatoro ārstēšanu,

sniedzot iedzīvotājiem stacionāro veselības aprūpi
akūto un hronisko slimību gadījumā, kā arī nodrošina
speciālistu ambulatori konsultatīvo palīdzību.
> Informācija par valsts apmaksātiem veselības
aprūpes pakalpojumiem pieejama Nacionālā
veselības dienesta mājas lapā vmnvd.gov.lv
Cēsu novada pašvaldība ir Nacionālā veselīgo
pašvaldību tīkla dalībniece un īsteno dažādas
veselību veicinošas aktivitātes dažādām mērķa
grupām, savu iedzīvotāju veselības uzlabošanā
un saglabāšanā. Aktuālajai informācijai par
piedāvātajiem pasākumiem seko līdzi Cēsu novada
mājaslapā cesis.lv un sociālajos tīklos.

Cēsu klīnika
Slimnīcas iela 9, Cēsis, LV-4101
Reģistratūras tālrunis: 64125634
NMP un uzņemšanas nodaļas
tālrunis: 64107061; 25225707
Vienotais NMP tālrunis: 112
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MĀJOKLIS
cesumajas.lv

Pirkt un īrēt
Lai cik parodoksāli tas nebūtu, mājokļu trūkums
ir viens no kritērijiem, kas norāda uz pašvaldības
pareizi uzņemto attīstības kursu. Patlaban ar to
sastopamies un pieņemam kā izaicinājumu arī mēs.
Pašvaldība strādā, lai papildinātu savu dzīvojamo
fondu, nesen atverot īres namu ar 24 dzīvokļiem,
no kuriem 17 pieder pašvaldībai, savukārt pārējie
piekritīgi Aizsardzības ministrijai.
Redzot Cēsīs potenciālu un saņemot pašvaldības
pretimnākšanu, SIA “Siguldas būvmeistars” būvē
jaunus īres daudzdzīvokļu namus Saules un
Vilku ielas krustojumā. Šis būs būtisks ieguldījums
dzīvojamā fonda attīstībai.
Aicinām regulāri ieskatīties Latvijas populārākajos
sludinājumu portālos (piemēram, ss.lv), kā arī sekot
īpašumu pārdošanas un īres grupām sociālajos
medijos, piemēram, Facebook. Tajos regulāri tiek
piedāvāti dažādu cenu kategoriju īpašumi.

Būvēt
Cēsu novada Būvvalde pārzina un koordinē
būvniecību, teritorijas planošanu un zemes ierīcību
novadā.
Jāņem vēra, ka Cēsu novada Būvvaldē jāsaskaņo
jebkāda veida jauna būvniecība un pārbūve (t.sk.
nojaukšana, fasādes pārveidošana, jumta maiņa,
žogu un šķūņu būve, starpsienu pārveide, u.t.t.),
pieslēgšānas ūdensvadam, kanalizācijai, gāzes un
elektrības pievadiem.
Konsultācijas un saskaņošanu var veikt, ierodoties
Būvvaldē ar īpašumu apliecinošiem dokumentiem
(zemesgrāmata, robežplāns) un personu apliecinošu
dokumentu. Pašvaldības būvinspektors ir tiesīgs
apsekot jau ekspluatācijā nodotas būves un
dzivokļus.
> Būvvaldes speciālisti pieņem un konsultē
klientus pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni
64123642 vai e-pastā buvvalde@cesis.lv.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests” sniedz sociālos pakalpojumus, kā arī sniedz
psihosociālu un/vai materiālu palīdzību, lai grūtībās
nonākuši novada iedzīvotāji varētu pārvarēt krīzes
situāciju un iekļauties sabiedrībā.
Sociālais dienests nodrošina:
•
sociālo atbalstu,
•
invalīdu habilitācijas dienas centra pakalpojumu
personām ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem,
•
sociālās aprūpes pakalpojumu personas
dzīvesvietā – aprūpe mājās,
•
dienas centru bērniem “Saules taka”,
•
specializētā autotransporta pakalpojumu,
•
sabiedriskās pirts un citus pakalpojumu.
Cēsu novada daudzbērnu ģimenēm un jaunajiem
vecākiem Sociālais dienests piedāvā dažādas
atbalsta programmas un atvieglojumus.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”
Bērzaines iela 16/18, Cēsis, LV-4101
Tel.: 64127740
E-pasts: soc.ag@cesis.lv

Sociālais dienests nodrošina dažādu sociālo
palīdzību trūcīgām un maznodrošinātām
personām:
•
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai,
•
vienreizējs pabalsts krīzes situācijā,
•
dzīvokļa pabalsts,
•
brīvpusdienas skolēniem,
•
uztura maksas atlaide pirmsskolas izglītības
iestādē,
•
pabalsts mācību piederumu iegādei,
•
pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu
apmaksai un citi pabalsti.
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem
un ārzemniekiem, kuriem piešķirts personas
kods, izņemot personas, kuras saņēmušas
termiņuzturēšanās atļauju.

ATPŪTA
Cēsis ir pilsēta, ko baudīt! Šeit ir ne tikai mājīgas
kafejnīcas, bet augstas klases restorāni. Un vēl te ir
maizes ceptuves, eko veikaliņi, slaveni burgeri un
kafija. To visu papildina bagātīga kultūras dzīve izstādes, koncerti, laikmetīgās mākslas pasākumi un
pasaules līmeņa kultūras notikumi.
Mēs lepojamies ar Cēsu svaigo gaisu, mēs lepojamies
ar to, ka no jebkuras Cēsu vietas mežs ir tikai dažu
minūšu attālumā, un mēs ar šo lepnumu arī mīlam
dalīties. Cēsīs izveidotas vienas no skaistākajām
dabas takām Latvijā, kas ļauj izbaudīt Gaujas
senlejas burvību – Spoguļu klintis, Zvanu klints,
Sarkanās klintis izskatās tikpat skaisti un cēli, kā skan
to nosaukumi. Un tikai nedaudz tālāk no Cēsīm –
Zvārtes iezis, Ērgļu un Līču-Laņģu klintis.

Un, protams, Cēsis ir Latvijas kultūras
galvaspilsēta, kas piedāvā neskaitāmas iespējas
intelektuālai atpūtai, atbilstoši jebkurai gaumei.
Tāpat cēsnieki paši var piedalīties kultūras
radīšanā. Cēsu Kultūras centrā darbojas
vairāki kori un deju kolektīvi, bērnu
popgrupa, vokālais ansamblis, tautas vērtes
kopa, pūtēju orķestris un amatierteātris. Tie
visi laipni aicina aktīvus un radošus dalībniekus.
Informāciju par mēģinājumu norises
vietām un laikiem var saņemt,
zvanot Cēsu Kultūras centram
uz tālruni 26666365 vai rakstot:
kultura@cesis.lv.

Bez dabas takām Tevi noteikti arī priecēs
majestātisko mežu ieskautais lielākais slēpošanas
komplekss Latvijā – “Žagarkalns” un “Ozolkalns”.
Cēsu novads ir pateicīga vieta sportot gribētājiem.
Dažādās Cēsu sporta biedrības un klubi aicina
iedzīvotājus spēlēt basketbolu, futbolu, florbolu,
badmintonu, disku golfu, tenisu, galda tenisu,
novusu un šahu. Cēsīs iespējams nodarboties ar
orientēšanās sportu, cīņas sporta veidiem, slēpošanu,
riteņbraukšanu un daudz ko citu.
> Plašāku informāciju par sporta veidiem un
sporta bāzēm meklē cesis.lv sadaļā “Sports”.
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NODERĪGI KONTAKTI
Remigrācijas koordinators Vidzemē
(Vidzemes plānošanas reģions)
Bērzaines iela 5, Cēsis, LV-4101
ija.groza@vidzeme.lv
29287585
vidzeme.lv/lv/remigracija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Cēsu nodaļa
J. Poruka iela 8, Cēsis, LV-4100
cesis@pmlp.gov.lv
67209484
pmlp.gov.lv

Vidzemes rajona tiesa (Cēsīs)
Raunas iela 14, Cēsis, LV-4101
vidzeme@tiesas.lv
64122855
tiesas.lv

Cēsu Centrālā bibliotēka
Raunas iela 1, Cēsis, LV-4101
info@biblioteka.cesis.lv
64122879
biblioteka.cesis.lv

! Ārkārtas situācijās zvanīt

Cēsu novada pašvaldība

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
112
Neatliekamā medicīniskā palīdzība
113
Gāzes avārijas dienests		
114
Valsts policija			
110
Pašvaldības policija		
8911
SIA “Vinda” (ūdensapgāde)
64123893

Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101
dome@cesis.lv
64161800
cesis.lv
epakalpojumi.cesis.lv

Ceļu satiksmes drošības direkcijas
Cēsu nodaļa
J. Poruka iela 22, Cēsis, LV-4100
csdd@csdd.gov.lv
67025777
csdd.lv
e.csdd.lv
Cēsu novada pašvaldība, 2020

