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Pašvaldības iestāžu darbs ārkārtas
situācijas laikā
Ņemot
vērā
Latvijas
Republikas teritorijā izsludināto ārkārtas situāciju, lielākā
daļa Cēsu novada pašvaldības
iestāžu līdz 14. aprīlim
pārtraukušas
apmeklētāju
pieņemšanu klātienē. Iestādes
turpinās darbu, apkalpojot
klientus attālināti – elektroniski
un telefoniski.
Lai
mazinātu
vīrusa
izplatības iespēju, pašvaldības
iestādēs noteikti stingri klientu
pieņemšanas
ierobežojumi,
lai mazinātu riskus pārējo
apmeklētāju
un
iestāžu
darbinieku veselībai. Tāpat
atcelti publiskie, kultūras,
sporta,
piemiņas
u.c.
pulcēšanās pasākumi.
Cēsu novada pašvaldībā
slēgta
klientu
klātienes
apkalpošana. Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt
elektroniski,
iesniegumus
nosūtot vai nu uz e-pastu
dome@cesis.lv, vai iesniedzot
portālā Latvija.lv. Klientu
apkalpošanas centra telefona
numurs 64161800; telefoniski
sniegta
informācija
tiks
reģistrēta kā iesniegums.
Arī pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” un Cēsu
novada bāriņtiesa nepieņem
klientus klātienē, nodrošināta
iespēja atstāt iesniegumus,
klientus apkalpo arī telefoniski.
Sociālā dienesta klienti tāpat kā
iepriekš turpinās saņemt mājas
aprūpes, nakts patversmes u.c.

Attēlā: Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā apmeklētāju nav, taču darba diena rit ierasti intensīvi. Iedzīvotāji
zvana, raksta, klientu apkalpošanas speciāliste Santa Ozola atbild. Tagad arī iedzīvotāju telefona zvani tiek reģistrēti kā
iesniegumi. Foto: Aivars Akmentiņš.
pakalpojumus.
Cēsu novada pašvaldības
Dzimtsarakstu
nodaļa
turpinās pieņemt klientus,
lai nodrošinātu dzimšanas,
miršanas u.c. neatliekamu
iesniegumu reģistrāciju. Plānotās laulību ceremonijas,
saskaņojot ar pieteicējiem,

tiks vai nu pārceltas, vai notiks
bez svinīgas ceremonijas un
viesiem – tikai jaunlaulāto un
liecinieku klātbūtnē.
Cēsu novada domes un
komiteju
sēdes
turpinās
notikt, izmantojot tiešsaistes
rīkus – domes deputāti un sēžu
dalībnieki visus jautājumus

pārrunās video konferencē.
Cēsu novada Pašvaldības
policija darba režīmu nemainīs
un sekos tam, lai tiktu ievēroti
ārkārtas situācijā noteiktie
ierobežojumi.

Turpinājums 3. lpp.

Informācija publicēšanai
sagatavota 25. martā,
tāpēc lūdzam rēķināties,
ka tā var būt mainījusies.
Lūdzam sekot aktuālajai
informācijai cesis.lv,
kā arī spkc.gov.lv un
mk.gov.lv.
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Covid-19 krīze un tās mācības Cits ugunsgrēks

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Kad Latvijas valdība 12.
martā saistībā ar Covid-19
infekciju valstī izsludināja
ārkārtas stāvokli, nekavējoties
novada pašvaldībā pieņēmām
virkni lēmumu, lai mazinātu
slimības izplatības riskus un
palīdzētu mazāk aizsargātajām
sabiedrības grupām.
Lai maksimāli mazinātu
infekcijas izplatības iespējas
novadā, slēgtas bibliotēkas,
apmeklētājiem
slēgts
pansionāts, Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja komplekss,
Tūrisma informācijas centrs.
Slēgtas arī sporta un trenažieru
zāles, taču brīvdabas sporta
bāzes – pilsētas stadioni,
slēpošanas un biatlona centrs
“Cēsis” – atvērtas individuālajiem sportot gribētājiem.
Jāpiezīmē gan, ka komandu
sporta spēles ir liegtas arī
šajos sporta laukumos, jo
ievērot sociālo distancēšanos
basketbola vai futbola spēles
laikā nekādi nav iespējams.
Pašvaldība un tās pārziņā
esošās iestādes strādā, esam
pielāgojušies darbam ārkārtas
režīmā, klientu apkalpošana,
arī domes speciālistu darbs
pamatā
notiek
attālināti.
Klientu apkalpošanas centrs
tāpat kā iepriekš sniedz
atbildes uz visiem iedzīvotāju
jautājumiem,
tikai
nevis
klātienē, bet telefoniski vai
elektroniski. Apmeklētāju zvani
tiek reģistrēti kā iesniegumi.
Protams,
sociālā
aprūpe
mājās, dzimšanas, miršanas

reģistrācija, ēku apsekošana
un pieņemšana ekspluatācijā
jāveic klātienē, to arī darām,
nodrošinot
nepieciešamos
piesardzības pasākumus.
Vērtīgas iniciatīvas krīzes
periodā īsteno novada Sociālā
dienesta kolektīvs. Pašvaldība
piedāvā telpas iedzīvotājiem,
kuriem nepieciešams ievērot
pašizolāciju, bet nav, kur
ievērot karantīnu. Uz šo iespēju
šobrīd pieteikušies divi cilvēki.
Nodrošinām arī pārtikas piegādi
vientuļiem senioriem, arī citām
riska grupām. Šim darbam
aktīvi atsaucas brīvprātīgie
palīgi, taču seniori pagaidām
visai rezervēti piesakās šī
pakalpojuma
saņemšanai.
Joprojām lūdzam seniorus
atsaukties šim piedāvājumam
un lieki nedoties ārpus mājas.
Šajās
dienās
bieži
kontaktējos ar Cēsu klīnikas
vadību. Arī tur veikti stingri
drošības pasākumi, samazināta
un, iespējams, pat tiks slēgta
ambulatoro
apmeklētāju
plūsma. Uz Cēsīm tagad tiek
vesti pacienti no Pierīgas, kā arī
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas
slimnīcām. Tas tāpēc, lai
lielajās
klīnikās
atbrīvotu
gultasvietas
iespējamiem
Covid-19 inficētajiem. Cēsu
klīnikā šobrīd nav plānots ārstēt
ar Covid-19 inficētos pacientus.
No 27. marta Cēsīs, Piebalgas
ielā 18, atvērts Covid-19
pārbaužu punkts, kurā cēsnieki
un apkārtējo novadu iedzīvotāji
var nodot analīzes. Informācija
par to atrodama cesis.lv.
Krīze nopietni iespaido
ekonomisko situāciju, īpaši
Cēsīs, kur viesmīlības nozarei
ir būtiska loma. Slēgta
koncertzāle,
tiek
slēgtas
arī
kafejnīcas,
viesnīcas,
ierobežots vai pat apstājies arī
citu pakalpojumu sniedzēju
darbs. Atbalsts ir valdības
pieņemtā programma, tā saukto
dīkstāves pabalstu izmaksa
uzņēmumiem, kas maksājuši
nodokļus. Jārēķinās, ka arī pēc
ārkārtas stāvokļa atcelšanas,
būs vajadzīgi vairāki mēneši,
lai
krīzes
skartās
nozares atgūtos. Noteikti tas

atsauksies uz pašvaldības
budžeta ieņēmumiem, tādējādi
savlaicīgi jāpārvērtē arī budžeta
izdevumi.
Ceru, ka neapstāsies Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finansēto projektu īstenošana.
Būvuzņēmēji sola, kamēr būs
būvmateriāli, viņi strādās. Tas
ir labi, jo celtniecība ir nozare,
kas ģenerē būtisku ekonomisko
aktivitāti. Šajā laikā valstij
un pašvaldībām maksimāli
jācenšas īstenot investīciju
projektus, tādējādi “sildot”
ekonomiku. Mēs paši arīdzan
izvērtējam, vai un kādus
projektus varētu realizēt un kur
piesaistīt investīcijas.
Šis ir sarežģīts laiks, kas rada
satraukumu, stresu, taču tas
piedāvā arī iespējas iemācīties
ko jaunu. Un viena no
jomām, kur sagaidāms būtisks
pavērsiens ir digitālo risinājumu
lietošana. No savas pieredzes
varu teikt – darba diena, kas
pavadīta
videokonferencēs,
telefona apspriedēs, attālinātajās sapulcēs prasa lielu
koncentrēšanos un nogurums
ir lielāks nekā pēc klātienes
sarunās
pavadītas
dienas.
Tomēr digitālie risinājumi ļauj
racionālāk plānot darba dienu,
netērēt laiku un degvielu,
lai brauktu uz klātienes
sanāksmēm citās pilsētās, kuras
tikpat pilnvērtīgi var noturēt arī
digitālā vidē.
Šī krīze ir arī laba iespēja
mūždien skrejošajiem vairāk
būt mājās, izbaudīt un novērtēt
laiku, ko varam pavadīt kopā
ar tuviniekiem. Un arī novērtēt
to, cik labi ir dzīvot Cēsīs, jo
pavasara saulei kļūstot aizvien
vilinošākai,
varam
doties
drošās un veselīgās pastaigās,
skrējienos, riteņa braucienos
pa tuvējo mežu takām, gar
Gauju, pilnībā ievērojot sociālo
distancēšanos.
Ja krīzi neuztversim tikai
kā biedu un apgrūtinājumu,
bet, pirmkārt, kā iespēju apgūt
ko jaunu un mainīties, tad,
to pārvarot, noteikti kļūsim
stiprāki. To arī visiem novēlu!

Domes sēdē martā
Cēsu novada domes sēdē 5.
martā izskatīti 17 jautājumi.
Deputāti iepazinās ar finanšu
ekonomisko aprēķinu veikšanu
projektā “Pansionāta attīstība
un jauna senioru aprūpes
modeļa ieviešana Cēsu novadā”,
atbalstīja Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas izglītības
programmas “Deja” īstenošanu
Cēsu 2. pamatskolā.
Domes
sēdē
vienojās
par SIA “Cēsu siltumtīkli”
2020. gada investīciju plāna

saskaņošanu
un
projekta
“Rīdzenes un Pūkšerkalna
dīķu hidrobioloģiskā izpēte”
iesniegšanu Zivju fondam, kā
arī Cēsu novada Integrētās
Attīstības programmas 2013. 2021. gadam Investīciju plāna
aktualizāciju.
Deputāti
vienojās,
ka
speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšana
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Emīla Dārziņa
ielā Cēsīs atzīstama par spēku

Atis Egliņš - Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Kad pērnā gada oktobra
pašvaldības
domes
sēdē
izskatījām ziņojumu par Cēsu
novada attīstības perspektīvām,
tajā skaitā arī riskiem, nekad
nevarējām iedomāties, ka viens
no identificētajiem globālajiem
riskiem – infekcijas, kas minēts
ziņojumā, mūs skars tik tieši un
tik sāpīgi.
Jā, Brexit! Jā, ASVĶīnas
karš!
Jā,
Itālijas
politiskā nestabilitāte! Bet ne
jau infekcijas! Un atzīšos, ka
runājām daudz par dažādiem
citiem globālajiem sociāli
ekonomiskajiem
izaicinājumiem, bet infekcijām
veltījām
maz
uzmanības.
Oktobrī uzmanības centrā,
piemēram, bija koku mizgrauzis, kas atstāja būtisku
ietekmi uz koksnes iepirkuma
cenām,
tādējādi
negatīvi
ietekmējot Vidzemes reģiona
ekonomiku.
Šis pavasaris, kā ikviens
pavasaris,
ir
sācies
ar
ugunsgrēku. Citu gadu tie gan
ir kūlas ugunsgrēki. Un, ja mēs
skatāmies uz šo situāciju kā
uz uguns nelaimi ekonomikā,
sociālās attiecībās, biznesā,
izglītībā, publiskajā pārvaldē
u.t.t., tad esam tikai pirmajā
līmenī. Pirmajā līmenī notiek
evakuācija, un glābj, ko var.
Otrajā līmenī – apstādina
uguns nelaimi. Trešajā līmenī –
novērtē zaudējumus. Ceturtajā
līmenī – atgūstas un būvē no
jauna.
Pašlaik esam tikai pirmajā
līmenī. Mūs sagaida vēl liels,
liels darbs, lai atgūtos no šī
negaidīti smagā trieciena. Taču
krīze ir arī iespēja. Tā ļauj
mums paskatīties uz jauniem
un netipiskiem risinājumiem,

ļauj mobilizēties. Ļauj kļūt
stiprākiem,
izlēmīgākiem,
drosmīgākiem un ātrākiem.
Bet esot pirmajā – šoka un
zināmā evakuācijas stāvoklī –,
kad darba kārtībā ir tik daudz
jaunu tēmu un problēmu,
ir pārsteidzoša sabiedrības
un dažādu institūciju lielā
pašorganizēšanās
spēja.
Mēs joprojām viens otram
esam līdzcilvēki, līdzjutēji,
sirdscilvēki. Mēs esam ātri,
izlēmīgi, konstruktīvi. Valsts
prezidents ir norādījis, ka
Latvijā šis nav laiks juridiskam
formālismam un resorismam
starp valsts institūcijām un
amatpersonām. Varu apliecināt,
ka Cēsu novada pašvaldībā
no pirmās dienas, kad sākās
ārkārtas stāvoklis, esam šo
pieeju īstenojuši. Paldies visiem
maniem kolēģiem par to!
Paralēli domājam ātrus un
netradicionālus
risinājumus.
Piemēram, jau pagājušā nedēļā,
konsultējoties
ar
Latvijas
labākajiem ekspertiem video
konferences veidā, meklējām
veidus, kā varam pārorientēt
nākamos pašvaldības iepirkumus, risinot daudz plašākus
sociālos jautājumus. Tādā
veidā ar būvniecības iepirkuma
palīdzību, piemēram, varētu
risināt kādas sabiedrības grupas
problēmas. Tas gan prasa
pamatīgu domāšanas maiņu un
ciešu sadarbību starp dažādiem
sektoriem.
Uzņēmējs Uldis Pīlēns
ilgstoši
aicinājis
Latvijas
uzņēmējus, sabiedriskos darbiniekus, ierēdņus, sabiedrības
līderus un ikvienu iedzīvotāju
iedarbināt cita veida domāšanu,
kas
nodrošinātu
līderību,
pārmaiņu vadību, veicinātu izturību un sagatavotu spēcīgiem un negaidītiem satricinājumiem. Šķiet, ka tagad
ir
vispateicīgākais
laiks,
lai ieklausītos uzņēmēja un
domātāja U. Pīlēna vārdos, kurš
raksta: “Viss, ko tu iemācīsies
nosacītā bezizejas situācijā, ir
daudz noturīgāks un dziļāks
nekā tas, ko apgūsti bez lielām
grūtībām”.
Izturību mūsu uzņēmējiem!
Spēku mūsu mediķiem! Mieru
un veselību mums ikvienam!

Atbalsts uzņēmējiem
zaudējušu, un apstiprināja
konkursa “Par finansējuma
piešķiršanu vasaras skolām”
nolikumu,
un
uzklausīja
informāciju par Cēsu tirgu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Ņemot vērā vīrusa Covid-19
un tā izplatības dēļ izsludinātās
ārkārtējās situācijas atstāto
ietekmi uz uzņēmējdarbību,
Ministru
kabinets
notei-

cis dažādus atbalsta mehānismus uzņēmējiem. Vairāk
informācijas par pieejamo
atbalstu cesis.lv.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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Kosmosa tehnoloģijas
nākotnes ēkā!

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un SIA “RERE Būve” valdes
priekšsēdētājs Valdis Koks noslēdza līgumu par Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra
ēkas projektēšanu un celtniecību Cīrulīšos. Foto: Edīte Matuseviča.
Cēsu novada pašvaldība
marta sākumā noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību “RERE
BMV” par Cēsu nākotnes
tehnoloģiju zinātnes centra ēkas
projektēšanu un celtniecību
Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63.
Jaunās būves, ko sabiedrībā
pazīst ar Kosmosa izziņas centra
nosaukumu,
projektēšanai
paredzēts gads, un būvniecība
varētu sākties 2021. gada
pirmajā pusē, noslēdzoties
2022. gada nogalē.
Paredzēts, ka ik gadu
Cēsu Kosmosa izziņas centrā
viesosies ne mazāk kā 100 000
apmeklētāju, no kuriem liela
daļa izmantos Cēsu viesmīlības
nozares pakalpojumus. Tas
būs īpaši svarīgi nesezonas
laikā, kad nozares uzņēmējiem
klājas grūti. Kosmosa izziņas
centrs ir būtisks ieguldījums
tūrisma piedāvājuma attīstībā
Cēsu novadā, kā arī veicinās
investoru piesaisti viesmīlības
industrijas attīstībai. Tāpat
Kosmosa centram ir būtiska
loma Cīrulīšu attīstībā, tai
skaitā
piesaistot
privātās
investīcijas jaunos sporta un
tūrisma objektos. Kosmosa
izziņas centrs radīs papildus
darba vietas gan pašā centrā,
gan Cēsīs kopumā, tādējādi
dodot
pašvaldība
papildu
nodokļu ieņēmumus.
“Prieks, ka piecu gadu
pūles, meklējot sabiedrotos
un
investīcijas
projekta
īstenošanai ir vainagojušās
panākumiem,
kopumā
piesaistot septiņus miljonus
eiro ārpuses finansējuma. Tas
ļauj no sapņu fāzes pāriet uz
konkrētiem darbiem. Priekšā
vēl daudz darāmā, bet jau tagad
skaidrs, ka Kosmosa centru
veidosim kā atbalsta punktu
Cēsu reģiona un visas Latvijas
bērnu izglītības veicināšanai
un attīstībai. Tāpat veidosim

programmas arī pieaugušo
un senioru izglītošanai un
izklaidei – tas varētu būt
inovatīvs produkts Latvijā.
Neapšaubāmi liela prioritāte
būs arī tūristu piesaiste. Kā
rāda Tartu zinātnes centra
“AHHAA”
apmeklējuma
struktūra, Baltijas valstīs ir
spēcīga iekšējā tūristu plūsma.
Līdzīgs ir koncertzāles piemērs,
kas rezultējas gan jaunās
darbavietās, gan kalpo kā labs
priekšnoteikums jaunu privāto
investīciju piesaistei. Tas it
sevišķi svarīgi Cīrulīšiem,
kuru iedzīvināšanai šāds centrs
ir neatsverams un kas jau pēc
dažiem gadiem izskatīsies
daudz citādāk,” akcentēja Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Nākotnes tehnoloģiju zinātnes
centra
ekspozīcijā
īpašu uzsvaru paredzēts likt
uz kosmosa izziņu. Ekspozīcija ietvers plašu dabas
un inženierzinātņu klāstu –
fiziku,
ķīmiju,
bioloģiju,
materiālzinātnes, elektroniku,
informācijas
tehnoloģijas,
mehatroniku, medicīnu, enerģētiku. Ekspozīcija un izglītības
piedāvājums tiks veidots ar
mērķi radīt jauniešiem interesi
par tehniskajām un dabas
zinātnēm, attīstītu izglītības
piedāvājumu un iespējas apgūt
gan teorētiskās, gan praktiskās
zināšanas.
“Kā
būvnieki
augsti
novērtējam pašvaldības iniciatīvu būvēt videi un cilvēkiem
draudzīgu,
energoefektīvu
un moderniem būvniecības
risinājumiem bagātu ēku.
Nākotnes tehnoloģiju izziņas
centrs kalpos ne tikai izglītībai
un izpētei, bet vienlaikus tā būs
būve ar viediem ēkas vadības
risinājumiem,
resurstaupīgu
pārvaldību, inovatīvām tehnoloģijām. Esam gandarīti, ka

mums būs iespēja izmantot
jau iepriekš gūto pieredzi
pasīvu ēku būvniecībā un ar
prieku skatāmies, ka Cēsu
pilsēta izmanto iespēju kļūt
par modernas un ilgtspējīgas
būvniecības virzītāju,” līguma
parakstīšanas brīdī uzsvēra
Valdis Koks, SIA RERE Būve
valdes priekšsēdētājs.
“Cēsis Latvijas un arī
visas Baltijas kontekstā ir īsta
kosmosa lielpilsēta. “Zinoo”
palaida
pirmo
Latvijas
kosmosa zondi, tagad jau
to darām profesionāli – gan
pēc studentu, gan uzņēmēju
pieprasījuma. Kosmosa izziņas
centrs ir nākamais loģiskais
solis, lai sasniegto dzinēja
jaudu turpinātu. No tā iegūsim
gan kā pilsēta, gan valstiski,
jo varēsim palīdzēt sagatavot
vienlaikus gan radošāk, gan
tehniskāk domājošu jauno
paaudzi,” norāda centra idejas
autors, Cēsu novada domes
deputāts un “Zinoo” centru
vadītājs Pauls Irbins.
Projekta mērķis ir potenciālā
siltumnīcefekta gāzu emisiju
ierobežošana, izbūvējot jaunu, ilgtspējīgu, enerģētiski
pašpietiekamu
trīsstāvu
ēku
3514,2
kvadrātmetru
platībā, nodrošinot izmantoto
tehnoloģiju
demonstrēšanas
iespējas
ēkas
faktiskās
ekspluatācijas apstākļos.
Pie nākotnes tehnoloģiju
izziņas centra ēkas tiks
izbūvētas arī autostāvvietas,
kurās atradīsies pieci uzlādes
punkti elektromobiļiem, kur
vienlaicīgi
būs
iespējams
uzlādēt astoņus elektrisko
automobiļus
un
vienu
elektrisko autobusu.
Jaunbūvējamā ēka būs ar
zemu enerģijas patēriņu –
apkuri
tajā
nodrošinās
zemes
siltumsūknis
un
granulu
katls,
ēkā
tiks

AKTUĀLI
Pašvaldības iestāžu darbs
ārkārtas situācijas laikā
Turpinājums no 1. lpp.
Slēgts
Cēsu
pilsētas
pansionāts. Netiek pieņemti
jauni
iemītnieki,
ielaisti
apmeklētāji. Netiks pieņemtas
arī pansionāta iemītniekiem
paredzētās paciņas. Atceltas
plānotās ārstu konsultācijas,
klientiem tiek sniegta akūtā
medicīniskā palīdzība.
Arī koncertzāles “Cēsis”
durvis apmeklētājiem slēgtas.
Tas attiecas uz visiem šajā
laika posmā paredzētajiem
pasākumiem, tostarp kino
seansiem.
Apmeklētājiem slēgta Cēsu
Centrālā bibliotēka. Atcelti visi
bibliotēkas plānotie pasākumi.
Būs
iespējama
grāmatu
elektroniska
rezervācija,
tomēr
grāmatu
apmaiņa
nenotiks. Grāmatas iespējams
atstāt
grāmatu
nodošanas
kastē pie bibliotēkas ieejas.
Apmeklētājiem slēgtas arī
bibliotēkas filiāles Vaives
pagasta Rīdzenē un Rāmuļos.
Slēgts Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja komplekss –
Jaunā pils, Viduslaiku pils un
Izstāžu nams. Arī Tūrisma
informācijas centrs darbu
turpinās tikai attālināti.
Atcelti visi pašvaldības
amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi, koncerti un pasākumi.
Pārtrauktas XII Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu svētku
dalībnieku atlases skates,
konkursi, kopmēģinājumi un
citi pasākumi.
Izglītības iestādēs darbojas
Ministru kabineta noteiktie
ierobežojumi. Papildus tam

slēgts Cēsu 5. pirmsskolas
izglītības iestādes baseins un
atceltas peldēšanas nodarbības.
Atcelti vairāki skolēnu plānotie
ārvalstu apmaiņas braucieni.
Marta vidū slēgta skolēnu
dienesta viesnīca Saules ielā
23. Plānotie eksāmeni ir
atcelti, mācības skolēniem tiek
organizētas attālināti.
Slēgtas visas pašvaldības
sporta zāles, tajā skaitā
trenažieru zāle, atcelti visi
sporta pasākumi un sacensības,
tostarp
atcelti
veselības
projekta
“Sporto
Cēsīs”
pasākumi.
Slēpošanas
un
biatlona centrs “Cēsis”, Cēsu
Valsts ģimnāzijas stadions
un Cēsu pilsētas stadions
(izņemot ģērbtuves un dušas,
kas apmeklētājiem slēgtas)
būs pieejami individuālajiem
apmeklējumiem.
Cēsu novada pašvaldība
aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, sekot līdzi savam
un tuvinieku veselības stāvoklim,
ievērot
ārkārtas
situācijas
ierobežojumus.
Pašvaldība mudina ēdināšanas
u.c.
apkalpojošās
sfēras
uzņēmumus
sekot
līdzi
ārkārtas situācijas plānam,
higiēnas prasībām, kā arī
ierobežot klientu koplietošanas
priekšmetu (sālstrauku, auduma
dvieļu u.tml.) pieejamību.
Aicinām
arī
novada
nevalstiskās
organizācijas
sekot līdzi ierobežojumiem
un pārcelt vai atcelt publiskus
pasākumus
neatkarīgi
no
plānotā apmeklētāju skaita.

izmantots
energoefektīvs
LED apgaismojums un to
ar elektrību apgādās saules
paneļu elektrostacijas. Tāpat
ēkā tiks nodrošināta virsūdens
savākšana
un
atkārtota
izmantošana. Lai nodrošinātu
energoresursu taupīšanu, enerģijas izmantošanu kontrolēs
automatizētās vadības sistēma.
Plānotais energoefektivitātes
rādītājs ēkas apkurei ir 12,46
kWh/m2 gadā.
Projekts “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība
Cēsīs nākotnes tehnoloģiju
zinātnes centra vajadzībām”
tiek īstenots ar Latvijas
Republikas valsts budžeta
programmas Emisiju kvotu
izsoles instrumenta (EKII)
finansējumu. Projekta kopējās
izmaksas nepārsniegs 8,47
miljonus eiro, no tām 5 miljonus
eiro segs EKII, savukārt
pārējie izdevumi tiks segti no
pašvaldības līdzekļiem.
Kosmosa izziņas centra
ekspozīcijas un izglītības
programmu izveidei paredzēts
piesaistīt Norvēģijas finanšu
instrumenta līdzfinansējumu.
Šobrīd Cēsu novada pašvaldība

ir
iesniegusi
projektu
finansējuma saņemšanai centra
izveidei
un
iekārtošanai,
rezultāti būs zināmi šī gada
vidū. Paredzēts, ka ekspozīcijas
iekārtošana varētu izmaksāt 2,1
miljonu eiro, no kuriem 10%
būs jāsedz pašvaldībai.
Gan EKII, gan Norvēģijas
finanšu instrumenta piešķirtais
finansējums paredzēts konkrētiem mērķiem, un to nav
iespējams
novirzīt
citām
vajadzībām, piemēram, ielu
remontam. Kopējās Kosmosa
izziņas centra būvniecības
un ekspozīcijas iekārtošanas
izmaksas pārsniegs 10 miljonus
eiro. No finanšu instrumentiem
piesaistītās kopējās investīcijas
ir aptuveni 7,1 miljons eiro,
pārējos
izdevumus
segs
pašvaldība.
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Sociālā palīdzība Cēsu novadā
ārkārtas situācijā
Ņemot
vērā
Latvijas
Republikā izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar
Covid-19 izplatību, no 13.
marta līdz 14. aprīlim Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests” darbu
organizē, izvairoties no tiešiem
kontaktiem ar klientiem.
Šajā periodā iedzīvotāju
iesniegumus
pieņemsim
elektroniski, tos sūtot uz
e-pastu
soc.ag@cesis.lv,
izmantojot e-pakalpojuma vidi
www.latvija.lv, vai atstājot
iesniegumu Sociālā dienesta
pastkastītēs ēkas Bērzaines
ielā 18, Cēsīs, 2. vai 3. stāvā
un Vaives pagasta Rīdzenes
bibliotēkas pastkastītē. Iesnieguma formas (arī jaundzimušo
pabalstam) ir atrodamas mājas
lapā www.cesis.lv/atbalsts.
Informējam, ka sabiedriskā
pirts līdz ārkārtējā stāvokļa
atcelšanai būs slēgta.
Informācija par trūcīgās
un maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusu
Iedzīvotājiem,
kuriem
ir piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statuss un tā
termiņš beidzas martā, statuss
automātiski tiks pagarināts
uz krīzes laiku. Izziņas ar
pagarināto termiņu personas
(ģimenes)
varēs
saņemt
Sociālajā dienestā. Neskaidrību
gadījumā lūdzam zvanīt uz
tālruni 64127740.

Ārkārtējās situācijas laikā sociālā dienesta klienti
turpinās saņemt aprūpes mājās,
nakts patversmes, psihologa
u.c. pakalpojumus. Izvērtējot
nepieciešamību, šajā periodā
tiks veikta arī apsekošana
dzīvesvietā.
Papildus informējam, ka
līdz 14. aprīlim pārtikas paku
dalīšana
Eiropas
atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros, notiks katru
trešdienu no plkst. 13.00
līdz 16.00 Bērzaines ielā 18
(pagrabstāvā), Cēsīs, Cēsu
novadā.
Informācija par asistenta
pakalpojumu
Ārkārtējās situācijas laikā
tiek nodrošināts, ka personām
ar invaliditāti joprojām tiek
sniegts
asistenta
atbalsts
un
asistentiem
saglabāts
iepriekš saņemtās atlīdzības
apmērs. Līdz ar to personas ar
invaliditāti ar asistenta atbalstu
arī ārkārtējās situācijas laikā
varēs doties ikdienas pastaigās
svaigā gaisā, tā aizvietojot
citas līdzšinējās aktivitātes,
kuras ārkārtējās situācijas
dēļ vairs nav iespējams
apmeklēt. Personām, kuras
iepriekšējos trijos mēnešos nav
izmantojušas
pakalpojumu,
Sociālais
dienests
varēs
piešķirt brīvā laika pavadīšanai
ārpus mājas līdz 10 stundām
nedēļā.
Atskaites par asistenta

Cēsīs atver Covid-19
pārbaužu punktu
Papildu prevencijas nodrošināšanai analīžu veikšanai
Cēsu
sporta
kompleksā
Piebalgas ielā 18, no 27. marta
plkst. 13 tiks atvērts Covid-19
analīžu pieņemšanas punkts.
Punkta darbību nodrošina
SIA “Centrālā laboratorija”.
Valsts apmaksātas analīzes
mobilajā punktā pieejamas
tiem iedzīvotājiem, kuriem
pēc atgriešanās no ārzemēm
14 dienu laikā sākusies
paaugstināta
temperatūra,
klepus,
rīkles
iekaisums,
apgrūtināta
elpošana,
kā
arī Slimību profilakses un
kontroles
centra
(SPKC)
epidemiologu
noteiktajām
kontaktpersonām,
kuras
atrodas karantīnā un kurām
14 dienu laikā ir parādījušies
saslimšanas simptomi.
Lai
pieteiktos
valsts
apmaksātajām
analīzēm,
jāzvana uz 8303, kur tiks
piefiksēti personas dati, un
vēlāk “Centrālās laboratorijas”
speciālisti telefoniski vienosies
par analīžu nodošanas laiku.

Lai
pieteiktos
maksas
analīzēm,
jāzvana
uz
20033722, lai vienotos par
to nodošanas kārtību. Bez
iepriekšējas pieteikšanās un
bez saslimšanas simptomiem
uz analīžu nodošanas punktiem
doties nedrīkst.
Ierašanās analīžu ņemšanas
punktā
atļauta
tikai
ar
personīgo auto! Ja tāds nav
pieejams, tiks nodrošināts
mobilās brigādes izbraukums
uz mājām. Analīzes nododot,
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments.
Analīzes
gatavas
24
stundu laikā. Par negatīviem
rezultātiem pārbaudītos iedzīvotājus informē “Centrālā
laboratorija”. Par pozitīviem
rezultātiem ar pacientu sazinās
SPKC speciālisti.
Punkta darba laiks būs no
plkst. 9 līdz plkst. 19, taču
tas tiks mainīts atkarībā no
pieprasījuma, vajadzības gadījumā strādājot arī nedēļas
nogalēs.

pakalpojumu
nodrošināšanu
asistentiem jāsniedz, ievērojot
iepriekš noteiktos termiņus,
un ārkārtējās situācijas laikā
jāizmanto Sociālā dienesta
norādītās pastkastītes Cēsīs un
Vaives pagastā. Neskaidrību
gadījumā lūdzam zvanīt uz
tālruni 64127892.
Informācija par pārtikas
un preču sagādi vientuļiem,
vienatnē dzīvojošiem senioriem
Atgādinām, ka senioriem
šajā laikā nebūtu ieteicams
apmeklēt publiskas vietas, tāpēc
aicinām tuviniekus parūpēties
par saviem senioriem. Ja
pašiem nav iespējas aprūpēt
savus tuviniekus attāluma vai
cita iemesla dēļ, lūdzam par
to informēt Sociālo dienestu,
zvanot uz tālruni 64127740
vai rakstot uz e-pastu soc.ag@
cesis.lv.
Aicinām arī kaimiņus un
līdzcilvēkus sniegt informāciju
par senioriem, kuriem nepieciešama palīdzība. Atbalstu preču piegādei sniegs
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests”
Cēsu
novada brīvprātīgie, kuriem
ir izsniegtas identifikācijas
kartes. Pieteikt seniorus var
elektroniski, rakstot uz e-pastu
soc.ag@cesis.lv vai zvanot pa
tālruni 20263331.
Informācija
par
paškarantīnu
Tāpat aicinām Cēsu novada

iedzīvotājus, kuri atgriežas
no ārvalstīm un kuriem
nepieciešama palīdzība paškarantīnas
nodrošināšanā,
pieteikties
līdz
3.aprīlim
elektroniski, rakstot uz e-pastu
soc.ag@cesis.lv vai zvanot uz
tālruni 64127740 (darba laikā),
20263331 (līdz plkst. 21). Cēsu
novada pašvaldība nodrošinās
atbilstošus izmitināšanas apstākļus paškarantīnas veikšanai.
Vēršam
uzmanību,
ka
Epidemioloģiskās
drošības
likums nosaka to, ka visām
personām, kuras atgriežas
no ārzemēm ir pienākums 14
dienas atrasties pašizolācijā
un
nepakļaut
inficēšanās
riskam
citas
personas.
Par šī likuma nepildīšanu
draud
administratīvā
un
kriminālatabildība.
Sociālā dienesta speciālisti
aicina iedzīvotājus sazināties
ar sociālo dienestu, ja esat
nonākuši krīzes situācijā.
Aicinām
iedzīvotājus
uzmanīties no viltus sociālajiem darbiniekiem vai
brīvprātīgajiem un kontaktēties
tikai ar tiem darbiniekiem,
par kuru vizīti ir saņemta
iepriekšējā informācija. Atgādinām, ka nepieciešamības
vai neskaidrību gadījumā ar
Sociālo dienestu var sazināties
pa tālruni 64127740.

Samazināts
maršruta
autobusu
reisu skaits
Ņemot vērā valstī noteikto
ārkārtējo situāciju Covid-19
izplatības
mazināšanai,
reģionālo maršrutu autobusos
pārvadāto pasažieru skaits
ir būtiski krities. Tādējādi
ārkārtējās
situācijas
laikā
autobusu reisu skaits ir
samazināts. Aicinām visus
iedzīvotājus, kuri uz savu
iecerēto
galamērķi
plāno
doties ar reģionālo maršrutu
autobusu, pirms tam pārbaudīt
aktuālo kustības sarakstu 1188.
lv vai mājaslapā www.atd.lv!
Lēmums slēgt konkrētus
autobusu reisus tika pieņemts,
balstoties
uz
pārvadātāju
iesniegtajiem
datiem
par
pārvadāto pasažieru skaitu
laika periodā kopš valstī tika
izsludināta ārkārtējā situācija.
Atsevišķos autobusu maršrutos
reisu skaits tiks samazināts pat
uz pusi.
Visi
aktuālie
kustības
saraksti būs pieejami mājaslapā
www.atd.lv sadaļā Kustības
saraksti vai www.1188.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties
ar
pasažieru
pārvadātājiem!
Papildus
tam
aicinām
pasažierus, ja tas ir iespējams,
biļeti iegādāties internetā,
vai, maksājot ar bankas karti,
autoostā vai autobusā!

Izmaiņas Cēsu
klīnikas darbā
Pacientu sociālā distancēšanās
Lai veicinātu nepieciešamo
sociālo distancēšanos, Cēsu
klīnika ir veikusi virkni
ierobežojumu: pie reģistratūras
un garderobes uz grīdas ir
uzlīmētas
norobežojošās
norādes ar vēlamo distanci
(2 metri), kuras, kā novērots,
pacienti arī apzinīgi ievēro.
Tāpat,
lai
palielinātu
distanci starp cilvēkiem, kas
gaida pakalpojumu, ir izretināti
pacientu uzgaidāmie krēsli
gan reģistratūrā, uzņemšanas
nodaļā, gan pie ambulatoro
konsultāciju un diagnostisko
izmeklējumu kabinetiem.
Visā klīnikā reizi četrās
stundās tiek dezinficētas visas
virsmas, kas ir cilvēku biežākie
saskares punkti: visu durvju
rokturi un margas, elektrības
slēdži, tualetes, lifta pogas,
POS termināli, ūdens un kafijas
automāti.
Lai mazinātu iespēju ar roku

starpniecību pārnest infekciju,
noņemti visi līdzi ņemamie
informatīvie materiāli.
Atgādinām, ka pacientiem
ir
pieejami
individuālie
aizsardzības līdzekļi – roku
dezinfekcijas līdzekļi un sejas
maskas. Redzam pacientus, kas
ierodas, izmantojot savus sejas
respiratorus.
Informācija par klīnikas
darba
organizācijas
izmaiņām
Saskaņā ar 17. martā
pieņemtajām izmaiņām valsts
hospitalizācijas plānā, lai
nodrošinātu lielo slimnīcu
gatavību uzņemt Covid-19
pacientus, pārējo stacionāro
pacientu plūsma novirzīta uz
citām slimnīcām, tajā skaitā
Cēsu klīniku. Tas nozīmē,
ka Cēsīs stacionāro pacientu
plūsma palielinājusies.
Atgādinām, ka Cēsu klīnika
turpina sniegt gan neatliekamo
palīdzību
un
plānveida

operācijas, gan ambulatorās
konsultācijas,
tai
skaitā
diagnostiskos izmeklējumus,
bet ir ierobežojumi. Pacientam,
ierodoties klīnikā, jāaizpilda
anketa, apliecinot, ka pēdējo
14 dienu laikā nav bijis
ārzemēs, kontaktā ar Covid-19
slimnieku vai personu, kam ir
noteikta karantīna.
No 16. marta Cēsu klīnikā
ir
aizliegta
stacionāro
pacientu
apmeklēšana
nodaļās. Tuvinieki būtiski
nepieciešamos sūtījumus var
nodot klīnikas personālam
(garderobē, norādot pacienta
uzvārdu un palātu).
Klīnika ir atvērta darba
dienās plkst. 8.00 – 18.00,
bet sestdienās, svētdienās
un svētku dienās slēgta, bet
Neatliekamā palīdzība, kā
parasti, tiek sniegta 24/7.
Lūdzam sekot aktuālajai
informācijai par Cēsu klīnikas
sniegtajiem pakalpojumiem un
darbu cesuklinika.lv.
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Vēsturnieki nezaudē
optimismu
Iepriekš regulāri informējām
lasītājus par to, kā norit
gatavošanās Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja 95. gadu
jubilejai. Šajā pavasarī to bija
paredzēts svinēt ar vērienīgu
un unikālu muzeja krājuma
priekšmetu
izstādi.
Tās
veidošanā kopš pagājušā gada
rudens aktīvi iesaistījās daudzi
cēsnieki.
Īstenojot
koronavīrusa
izplatības
ierobežojošos
pasākumus, Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja komplekss
šobrīd slēgts apmeklētājiem.
Vai līdz ar to arī atcelta jubilejas
izstādes iecere? Kā pastāstīja
muzeja
galvenā
krājuma
glabātāja
Dace
Tabūne,
izstādes veidotāji saglabā
optimismu un sparīgi turpina
iesākto darbu. “Turpinām
strādāt cerībā, ka vīrusa krīze
tiks pārvarēta un vēl šopavasar

vai vasaras sākumā varēsim
aicināt cēsniekus un viesus uz
jubilejas izstādes atvēršanu.
Ja optimistiskais scenārijs
nepiepildīsies,
izstādes
atvēršanu un jubilejas svinības
pārcelsim uz rudeni,” piebilst
D. Tabūne.
Jubilejas izstādes gatavošanas
gaitā
cēsnieki
ekspozīcijai pieteikuši teju
30 tēmas, savukārt muzeja
krājums
papildināts
ar
vairākiem Latvijas mērogā
unikāliem
priekšmetiem.
Izstādē
būs
stāsti
par
arheoloģiskajiem atradumiem
Cēsu Viduslaiku pilī, nozīmīgu
notikumu
un
novadnieku
personību apraksti, būs iespēja
redzēt un ko vairāk uzzināt par
pārsteidzošiem un ļoti retiem
muzeja krājuma priekšmetiem.

Cēsu tirgus darbība

Attēlā: Cēsu apriņķa
Jāņmuižā dzimušais Pēteris
Grazdiņš 1919. gadā iesaistījās Latvijas Brīvības cīņās.
Tolaik viņam bija vien 12
gadi. Ģimene saglabājusi
P. Grazdiņa Armijas personas apliecību, kas izdota
1919. gada 18. jūlijā. Foto no
muzeja krājuma.

Kultūras projektu konkursa
rezultāti
Noslēdzies 2020. gada
pirmais Cēsu novada kultūras
projektu
konkurss,
kurā
tika saņemti 18 projektu
pieteikumi, no kuriem atbalstīti
10 projekti, piešķirot 7680,00
EUR lielu finansējumu no Cēsu
novada pašvaldības budžeta.
Pēc Cēsu novada kultūras
projektu vērtēšanas komisijas
(priekšsēdētāja Zane Neimane,
komisijas locekļi – Kristīne
Skrīvere,
Lelde
Krastiņa,
Krista
Annija
Lauberga,
Kristīne Lāriņa) izvērtējuma
augstāko punktu skaitu un
finansējumu saņēmuši šādi
projekti: “Ceļā uz iekļaujošu
sabiedrību” - Ruckas mākslas
fonds, 980 eiro; “Būvējam tīru
Latviju!” LEGO diena Cēsīs SIA “Bērnu centrs” 750 eiro;
grāmata “Jēkabs Strazdiņš.
Mākslinieks,
kritiķis,
kolekcionārs, pedagogs” SIA “Neputns”, 1000 eiro;
ORNAMENTI. Jaunā gleznu
izstāde - biedrība “Art Cēsis”,

950 eiro; Gauja - tu Latvijai
viena - Latvijas Neredzīgo
biedrības Cēsu teritoriālā
organizācija 548 eiro; “Pēteris
Rozenbergs - teātris un kino” biedrība
“Tapums”, 1000
eiro; “Tautiskās zeķes Vaivē”biedrība
“Lauku
sieviešu
atbalsta
grupa
“Vaive””,
360 eiro; Mākslas dienas
ekspresīvā darbnīca “Jūras
raganas” - Biedrība “Rāva”,
452 eiro; izstāde “No Millera
privātskolas līdz Cēsu Valsts
ģimnāzijai” - I/K “AV7”, 1000
eiro; Zvārguļa Festivāls 2020 biedrība “Villa Leukadia”, 640
eiro.
Šī gada pirmā konkursa
prioritātes, par ko varēja
saņemt papildus punktus, bija
vietējās kopienas iedzīvotāju
iesaiste projektā, jaunrades
un
starpnozaru
kultūras
projekti, kas tiek īstenoti,
sadarbojoties
vairākām
kultūras organizācijām, kā arī
projekti, kas tiek īstenoti Cēsu

novada lauku teritorijā.
2020. gada pirmais Cēsu
novada
kultūras
projektu
konkurss izcēlās ar samērā lielu
projektu pieteikumu skaitu,
pārstāvot visdažādākās kultūras
jomas. Atbalstīto projektu
rezultātā taps dokumentālās
īsfilmas, tiks izdota grāmata,
veidotas izstādes, kā arī īstenoti
dzejas un mūzikas projekti.
Mazajiem cēsniekiem būs
iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās.
Cēsu
novada
kultūras
projektu konkurss tiek rīkots
ik gadu kopš 2008. gada. Tā
gaitā pašvaldība finansiāli
atbalstījusi dažādas radošās
iniciatīvas, ko īstenojušas
gan
kultūras
nevalstiskās
organizācijas,
gan
aktīvi
cēsnieki, bagātinot un dažādojot
kultūras piedāvājumu Cēsu
iedzīvotājiem.

Mācāmies gan mēs,
gan bērni
Pēc
skolēnu
brīvlaika
novada izglītības iestādēs
atsākušās mācības, un tās
notiek attālināti. Kā pastāstīja
pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina,
lai
arī
gadās
tehniskas
aizķeršanās, kopumā pāreja uz
jauno apmācību formu norit
labi. “Mācāmies gan mēs,
gan bērni. Skolotāji ir ļoti
radoši un sagatavojuši jaunajai
situācijai atbilstošus darba
plānus. Savukārt skolēni ir

gana atbildīgi un apliecina, ka
spēj strādāt patstāvīgi,” uzsver
L. Kokina.
Sākumklašu audzēkņu vecākiem ir vairāk jāiesaistās
atvašu mācību procesā, taču
viņi to uztver saprotoši. Pie tam
sporta, mākslas, arī mūzikas
stundas, kurās iesaistās visi
mājinieki, noteikti vairo darba
un dzīvesprieku arī vecākiem.
Novada pirmskolas izglītības iestādēs ievērojami
samazinājies
audzēkņu

skaits. Parasti uz novada
bērnudārziem devās vairāk
nekā tūkstotis mazuļu, tagad
iestādes kopā apmeklē līdz 50
audzēkņiem, taču bērnu skaits
ir svārstīgs. Elastīgi jāreaģē, lai
nodrošinātu optimālu ēdinātāju
darbu. Pašvaldības speciālisti
seko izmaiņām, un situācijai
mainoties, atbilstoši mainīsies
arī
pirmsskolas
izglītības
iestāžu darbs.

Lai
nodrošinātu
valsts
ārkārtas situācijā noteiktās
prasības, Cēsu tirgus ieviesis
virkni ierobežojumu.
Lai nepalielinātu tirgū esošo
cilvēku skaitu, atcelts 11. aprīlī
paredzētais Lieldienu tirgus.
Tāpat,
lai
nodrošinātu
lielāku attālumu starp klientiem
un pašiem tirgotājiem, tirgotāji
izvietoti ar lielāku atstatumu
un retāk. Savukārt pašiem
tirgotājiem
būs
jārūpējas
un jānodrošina, ka pie viņu
tirdzniecības vietām nenotiek
drūzmēšanās.
Pie tirdzniecības vietām –
ārā un paviljonā – vienlaikus

pieļaujams tikai viens pircējs.
Tirdzniecības zālēs – pārtikas
un rūpniecības preču – ne vairāk
par 20 cilvēkiem vienlaicīgi.
Tirdzniecības
vietas
gan
zālē, gan ārā izretinātas,
nodrošinot vismaz divu metru
atstarpi. Distances ievērošanai
uzkrāsots arī marķējums, ko
klienti aicināti ievērot.
Uz
visiem
tirgotājiem
arī attiecināmas stingrākas
higiēnas un dezinficēšanas
prasības, par kurām tie
informēti individuāli. Svarīgākā informācija un prasības
izvietotas arī uz visām tirgus
paviljona durvīm.

Slēgti spēļu sektori un
rotaļlaukums
Lai ievērotu nepieciešamo
piesardzību COVID-19 ārkārtas
situācijas laikā, tiks slēgti Cēsu
pilsētas stadiona spēļu sektori
un bērnu rotaļlaukumi stadionā
un Maija parkā.
Tas tiek darīts, lai mazinātu
infekcijas risku kontakta ceļā
– gan pieskaroties, piemēram,
bumbai, gan rotaļlaukuma
iekārtām. Stadiona sektori būs
slēgti, bet, piemēram, Maija
parka bērnu rotaļlaukums tiks
ierobežots ar brīdinājuma lentu
un zīmēm.

Situāciju
iespēju
robežās
kontrolēs
stadiona
administrācija, piesaistot Cēsu
novada Pašvaldības policijas
palīdzību, kur nepieciešams.
Vienlaikus
bērnu
rotaļlaukumi,
kas
atrodas
daudzdzīvokļu māju pagalmos
ir teritoriju apsaimniekotāju un
māju vecāko atbildība.
Pilsētas stadiona un pārējo
pašvaldības
sporta
bāzu
skriešanas celiņi paliek atvērti
individuāliem treniņiem.

Tapis Gaujas teritorijas
attīstības plāns
Marta
nogalē
ainavu
darbnīcas “ALPS” eksperti
iepazīstināja
ar
projekta
“Gaujas
upes
telpiskās
attīstības plāna izstrāde Cēsu
novada teritorijā” gaitā tapušo
materiālu
par
teritorijas
turpmāko attīstību. Projektu
pilnā apmērā finansē Latvijas
Vides aizsardzības fonds.
Projekta gaitā izstrādātas
attīstības ieceres Gaujas upes
un tās piekrastes izmantošanai
atpūtai un aktivitātēm dabā, kā
arī risinājumi upes pieejamības
un sasniedzamības uzlabošanai.
Vienlaikus, plānojot upes
apkārtnes attīstību, svarīgi
bijis respektēt un saglabāt
Gaujas krastā esošās dabas
vērtības, īpašas sugu dzīvotnes,
ainavu telpas, kā arī veicināt
sabiedrības izpratni par tām.
Priekšlikumi tiks iesniegti arī
Gaujas Nacionālā parka Dabas
aizsardzības plāna izstrādei.
Redzējums par Gaujas
teritorijas attīstību izstrādāts,
balstoties uz projekta tematiskajām
darbnīcām
kopā ar iedzīvotājiem, kas
norisinājās īslaicīgajā birojā
“Misija:Gauja” pērn septembrī,
un deputātiem, kā arī ainavu
un
telpiskās
plānošanas
ekspertiem kopā ar bioloģiskās

daudzveidības eksperti apsekojot teritoriju 2019. gada
rudenī.
Gaujas
upes
apkārtne
konceptuāli tiek plānota divās
galvenajās zonās. Cīrulīšu
pusē plānots veidot aktīvo
zonu, savukārt Gaujaslīču pusē
paredzēts veidot pasīvo jeb
mierīgo zonu. Paredzēts veidot
arī tā saucamos “uztveršanas
punktus”, kuros nodrošinātu
atsevišķas autostāvvietas, pieturas, informācijas punktus,
gan piekļuves punktus pie
Gaujas. Plānā risināta arī
teritorijas pieejamība, īpašu
uzsvaru liekot uz iespēju
droši pārvietoties ar kājām un
divriteni.
Galvenie priekšlikumi sagatavoti par Gaujas apkārtnes
rekreācijas infrastruktūru, paredzot jaunas attīstāmās vietas,
priekšlikumus pastaigu taku
izveidei, vides pieejamības
risinājumus, kā arī jaunu gājēju
tiltu pār Gauju Upes ielas galā,
savienojot Cēsu pusi ar atpūtas
vietu pie Lenčupītes ietekas
Gaujā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
23.01.2020. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka
kārtību,
kādā
Cēsu
novada
pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) piešķir
līdzfinansējumu,
līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus Cēsu
novada
vietējās
nozīmes
kultūrvēsturisko
objektu
teritorijām, Cēsu novadā esošo
valsts un vietējās nozīmes
kultūras pieminekļu, tai skaitā
objekti, kas atrodas valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļa “Cēsu pilsētas
vēsturiskā centrs” teritorijā un
tā aizsardzības zonā
2. Noteikumu mērķis ir
atbalstīt un veicināt kultūras
pieminekļu saglabāšanu, restaurāciju sabiedrības interesēs
un uzlabot Cēsu novada
iedzīvotāju
dzīves
vides
kvalitāti.
3. Līdzfinansējumu piešķir
pašvaldības
budžetā
šim
mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros. Attiecīgā
budžeta gada ietvaros piešķirto
finansējumu, kas nav izlietots
attiecīgajā
budžeta
gadā,
pārceļ uz nākamo budžeta gadu
un izlieto tam paredzētajam
mērķim.
II PAŠVALDĪBAS KOMPETENCE
4. Cēsu novada domes
priekšsēdētājs ar rīkojumu
izveido projektu iesniegumu
vērtēšanas komisiju (turpmāk –
komisija).
5. Pašvaldība noteikumos
noteiktajā kārtībā publicē
paziņojumu
par
projektu
iesniegumu iesniegšanu.
6. Komisija noteikumos
noteiktajā kārtībā veic projektu
iesniegumu vērtēšanu, kā arī
pieņem lēmumu par projekta
apstiprināšanu, apstiprināšanu
ar nosacījumu vai noraidīšanu
un informē par to projekta
iesniedzēju.
7. Pēc komisijas lēmuma
par projekta apstiprināšanu
pieņemšanas, pašvaldība ar
projekta iesniedzēju slēdz
līgumu par līdzfinansējuma
piešķiršanu.
III PROJEKTU IESNIEGUMU ATLASES IZSLUDINĀŠANA
8. Paziņojumu par projekta
iesniegumu iesniegšanu pašvaldība publicē pašvaldības
mājaslapā internetā (www.
cesis.lv), pašvaldības laikrakstā
“Cēsu Vēstis”, pašvaldības
sociālajos tīklos.
9. Paziņojumā par projektu
iesniegumu iesniegšanu norāda:
9.1. konkursa kontakt-

personu /koordinatoru;
9.2. projektu iesniegšanas
vietu un beigu termiņu, kas nav
īsāks par 2 (diviem) mēnešiem
no paziņojuma publicēšanas
datuma;
9.3. pieejamo finansējuma
apjomu;
9.4. konkursa informatīvā
semināra norises vietas laiku
un datumu.
IV PRASĪBAS PROJEKTA
IESNIEDZĒJAM
10. Projekta iesniedzējs ir
fiziska vai juridiska persona
(izņemot publisko tiesību
juridiskā persona vai atvasināta
publiska persona), kura ir
kultūras pieminekļa īpašnieks
(valdītājs) un kurai:
10.1.
nav
pasludināts
maksātnespējas
process
(izņemot
gadījumu,
kad
maksātnespējas
procesā
tiek piemērota sanācija vai
cits līdzīga veida pasākumu
kopums,
kas
vērsts
uz
parādnieka iespējamā bankrota
novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts;
10.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā
īpašumā (valdījumā) esošo
nekustamo
īpašumu,
kas
atrodas Cēsu novadā;
10.3. pēdējā gada laikā
nav konstatētas nelikumīgas
būvniecības pazīmes.
V PROJEKTA IESNIEGUMA
IESNIEGŠANAS
KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
11. Lai pieteiktos līdzfinansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā
līdz paziņojumā par projekta
iesniegšanu norādītajam beigu
termiņam pašvaldībā iesniedz
projekta
iesniegumu,
kas
sastāv no:
11.1. projekta iesnieguma
veidlapas (1. pielikums);
11.2. plānoto restaurācijas
un/vai konservācijas (t.sk.
izpētes, inventarizācijas, projektēšanas
u.c.)
darbu
programma,
kur
minēta
darbu metodika, secība un
izmantojamie materiāli;
11.3. plānoto restaurācijas
un/vai konservācijas darbu
lokālā tāme (saskaņā ar LBN
501-17 5. pielikumu);
11.4.
esošās
situācijas
fotofiksācija un citi vizuālie,
vēsturiskie materiāli, ja tādi ir
pieejami;
11.5.
atbildīgā
darba
veicēja CV (darba pieredze
un kvalifikācija veikt darbu
programmā
aprakstītos
darbus);
11.6. Ja projekta iesniedzējs

ir daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieki, tad
projekta iesniegumam pievieno
īpašnieku
vienošanos
par
projekta īstenošanu, izmaksām,
īpašuma
sabiedriskās
pieejamības
kārtību
un
atbildīgo projekta pārstāvi.
12.
sniegt sekojošos
veidos:
12.1.
drukātā
formātā
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā ne vēlāk kā
paziņojumā
par
projektu
iesniegšanu norādītajā beigu
termiņā. Elektronisko versiju
nosūta uz e-pasta adresi
dome@cesis.lv;
12.2. elektroniskā veidā,
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu
atbilstoši
Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot
uz pašvaldības oficiālo e-pasta
adresi dome@cesis.lv;
13. Projektu iesniegumu
iesniedz vienā eksemplārā
latviešu
valodā,
tekstam
jābūt skaidri salasāmam. Ja
projektu iesniedz drukātā
veidā, tam jābūt caurauklotam
vai sastiprinātam ar skavu.
Projekta iesnieguma lapām
jābūt secīgi sanumurētām,
ņemot vērā, ka pirmā lapa ir
pieteikuma veidlapa;
14. Projekta iesniegumu
paraksta projekta iesniedzējs
vai tā pilnvarotā persona.
VI ATBALSTĀMĀS UN
NEATBALSTĀMĀS
IZMAKSAS, LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS
15. Izmaksas ir atbalstāmas,
ja tās tieši ir nepieciešamas
projekta īstenošanai un tās
ir paredzētas apstiprinātajā
projekta iesniegumā.
16.
Par
atbalstāmām
izmaksām uzskata:
16.1. pieminekļa vai tā
daļas restaurācijas un/vai
konservācijas
būvprojekta
izstrādes izmaksas;
16.2. pieminekļa vai tā daļas
izpētes un inventarizācijas
(arhitektoniski mākslinieciskās
vai tehniskās vai arheoloģiskās)
izstrādes izmaksas;
16.3. kultūras pieminekļa
būvamatniecības izstrādājumu
(turpmāk
šo
noteikumu
izpratnē – ēku vēsturiskie logi
un durvis, kā arī vēsturiskās
dekoratīvās un funkcionālās
būvdetaļas no koka vai cita
materiāla) restaurācijas un
konservācijas izmaksas;
16.4. kultūras pieminekļa
vai tā daļas restaurācijas
(t.sk. fasāžu, jumta segumu,
konstrukciju, pamatu) un/
vai konservācijas būvdarbu
izmaksas;
16.5. augsti kvalitatīvu
autentisko būvdetaļu izgatavošanas
un
uzstādīšanas

izmaksas
gadījumos,
kad
sākotnējās detaļas ir zudušas;
16.6. nodokļu un nodevu
maksājumus, kas tieši saistīti
ar līdzfinansēto projektu, ja
projekta iesniedzējs tos nevar
atgūt, ievērojot normatīvajos
tiesību aktos par nodokļiem un
nodevām noteikto kārtību.
17. Par neatbalstāmām
izmaksām uzskata:
17.1.
izmaksas,
kas
saistītas ar projekta iesnieguma sagatavošanu, tajā
skaitā konsultāciju un citi
pakalpojumi, būvatļaujas saņemšanas izmaksas;
17.2. projekta administrēšanas izmaksas;
17.3. samaksu par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu, rezervēšanu, procentu
maksājumus, soda procentus,
maksājumus
par
naudas
pārskaitījumiem,
komisijas
naudu, zaudējumus sakarā
ar valūtas maiņu un citus
tiešos vai netiešos finansiālos
izdevumus;
17.4. izmaksas, kas radušās
pirms līdzfinansējuma līguma
noslēgšanas;
17.5. remontiem, kas nav
saistīti ar restaurāciju un/vai
konservāciju;
17.6. inženierkomunikāciju
remontus un nomaiņu;
17.7. izmaksas, kas nav
noteiktas kā atbalstāmas.
18.
Vienam
projektam
pieejamais maksimālais līdzfinansējums ir EUR 5000.
19.
Viena
projekta
kopējais
līdzfinansējums
nepārsniedz 70% no projekta
attiecināmajām izmaksām.
VII PROJEKTU IESNIEGUMU VĒRTĒŠANA
20. Projektu pieteikumu
vērtēšana notiek divās kārtās:
20.1. Administratīvajā vērtēšanā, kuru veic konkursa
koordinators;
20.2. Kvalitatīvajā vērtēšanā, kuru veic konkursa
komisija.
21. Projektu administratīvās
vērtēšanas kritēriji:
21.1. projekta pieteikums
ir iesniegts projektu konkursa
noteiktajā termiņā;
21.2. projekts nav realizēts
līdz projektu konkursa noslēgumam;
21.3. projekta pieteikums
atbilst noformējuma prasībām;
21.4. projekta iesniedzējs
atbilst konkursa noteikumos
ceturtajā daļā izvirzītajām
prasībām;
21.5. projekta pieteikuma
iesniedzējs ir pilnībā īstenojis
iepriekšējos
konkursos
apstiprinātos projektus (ja
attiecināms).
22. Projektu pieteikumi,
kas neatbilst kādam no

administratīvajiem kritērijiem,
netiek izvērtēti un atbalstīti.
23. Projektu kvalitatīvās
vērtēšanas
kritēriji
un
piešķiramo punktu skaits:
23.1. projekta nozīmīgums
un/vai aktualitāte iesniegto
projektu kontekstā (1 - 10
punkti);
23.2. projekta paredzamo
rezultātu
ilgtspēja
un
pieejamība (1- 10 punkti);
23.3. projektā pieteikumā
paredzēto
darbu
veicēja
līdzšinējā darba pieredze un
kompetence (1 - 10 punkti);
23.4. projekta apraksts ir
skaidri saprotams un liecina
par
kvalitatīvu
iecerētā
realizāciju
ir
skaidri
formulēta ideja un strukturēti
izklāstīta realizācijas gaita (1 10 punkti);
23.5. projekta pieteikuma
tāme ir precīza un pamatota
(balstīta uz reālām izmaksām;
tāmē nav iekļautas nepamatotas
izmaksas,
izmaksas
nav
mākslīgi paaugstinātas un
atbilst vidējām izmaksām
konkrētajā
nozarē;
tāme
atbilst
projekta
mērķos
un
uzdevumos
paredzētā
veikšanai),
līdzfinansējuma
nepieciešamības gadījumā –
ir skaidrs līdzfinansējuma
piesaistes plāns (1-10 punkti).
24. Attiecībā uz projektu
pieteikumu, komisija pieņem
vienu no šādiem lēmumiem:
24.1. apstiprina
projekta
pieteikumu
un
piešķir
finansējumu;
24.2. apstiprina projekta
pieteikumu un piešķir daļu no
pieprasītā finansējuma;
24.3. apstiprina projekta
pieteikumu ar nosacījumu un
piešķir finansējumu;
24.4.
noraida
projekta
pieteikumu.
25. Prioritāri tiek atbalstīti
projekti, kuri saņēmuši lielāko
punktu skaitu.
26. Komisija lēmumu pieņem
viena kalendārā mēneša laikā
no pieteikumu iesniegšanas
beigu termiņa. Atbilde par
konkursa rezultātiem projekta
pieteicējam tiek nosūtīta pa
pastu vai e-pastu uz projekta
pieteikumā norādīto adresi.
27.
Komisija
patur
tiesības
diskutēt
par
finansējuma sadalījumu starp
atbalstāmajiem projektiem.
VIII PROJEKTA IEVIEŠANAS NOSACĪJUMI
28. Pēc komisijas lēmuma
pieņemšanas un nosacījumu
izpildes
(ja
attiecināms)
pašvaldība
ar
projekta
iesniedzēju slēdz līgumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
29.
Pašvaldība
līgumā
par
līdzfinansējuma
piešķiršanu
var
paredzēt
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, DAŽĀDI
pieteikuma
iesniedzējam
avansa maksājumu ne vairāk
kā 70 procentu apmērā no
pašvaldības līdzfinansējuma.

IV NOBEIGUMA NOTEIKUMI
30.
Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes 2016. gada 10. marta

saistošos noteikumus Nr. 6
“Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējuma
kultūras
pieminekļu saglabāšanai”.

1. pielikums Cēsu novada domes sēdes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 4

Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai
pieteikuma veidlapa

13.02.2020. Saistošie noteikumi
Nr. 6 “Grozījums Cēsu novada
domes 2013. gada 10. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.
25 “Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi””
Izdarīt Cēsu novada domes
2013. gada 10. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.
25 “Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi” šādu

grozījumu:
Izteikt pielikuma 3.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
3.2.
Ar pilnīgu klienta
maksājumu - stunda - 6.90
euro.

Karantīna arī mājputniem
Latvijā ieviestas papildu
bioloģiskās drošības prasības
mājputnu turēšanā, lai mazinātu
augsti patogēnās putnu gripas
ierosinātāja pārnešanas risku
no savvaļas putniem uz
mājputniem un citiem nebrīvē
turētiem putniem. Viens no
profilakses pasākumiem putnu
gripas nonākšanai mājputnu
ganāmpulkos ir ierobežojumu
perioda noteikšana.
Papildu biodrošības prasības
mājputnu novietnēs aizliedz:
1) mājputnu turēšanu ārā;
2) ārā esošu ūdenskrātuvju
izmantošanu mājputniem;
3) ūdens piegādi mājputniem
no virszemes ūdenstilpēm, pie
kurām var piekļūt savvaļas
putni;
4)
mājputnu
izlaišanu
medījamo
putnu
krājumu
atjaunošanai;
5) izbraukuma tirdzniecību
ar mājputniem un inkubējamām
olām, kā arī piedalīšanos
izstādēs, skatēs un tirgos.
Papildus mājputnu novietnēs
darbiniekiem
nepieciešams
lietot darba vai maiņas apģērbu
un apavus. Darba vai maiņas
apģērbu un apavus lieto tikai
mājputnu turēšanas vietā.
Mājputnus jātur slēgtās
telpās,
novēršot
kontaktu
ar savvaļas putniem un
dzīvniekiem. Par slēgtu telpu

uzskatāma kūts vai vieglākas
konstrukcijas būve, kurai ir
pamati vai to nav un kura no
augšas un sāniem ir pietiekami
labi pasargāta no savvaļas
putnu, sevišķi ūdensputnu, kā
arī citu dzīvnieku piekļūšanas
mājputnu
turēšanas,
dzirdināšanas un barošanas
vietai. Telpa var būt norobežota
ar smalku sietu un noklāta ar
drošu ūdensizturīgu jumtu, kā
arī tā var būt slēgta nojume.
Putnu gripa ES dalībvalstīs
ārpus
Latvijas
skārusi
galvenokārt tādas mājputnu
sugas kā vistas, zosis, pīles,
pērļu vistas un tītarus. Skarto
dalībvalstu
kompetento
iestāžu
epidemioloģiskās
izmeklēšanas dati liecina, ka
vīrusa iespējamais izcelsmes
avots ir savvaļas putni. Šajā
sezonā ir novērota augstāka
vides temperatūra un mazs
sniega segas biezums, nekā tas
parasti ir skartajos reģionos,
tāpēc daudzas savvaļas putnu
populācijas nav migrējušas
uz to parastajiem apvidiem
dienvidu virzienā, šķērsojot
Vidusjūras baseinu. Tādējādi
Eiropas valstis, kuras atrodas
zemākos platuma grādos tuvu
skarto dalībvalstu reģioniem
un kurās ir vērienīga mājputnu
ražošana, var būt pakļautas
lielam putnu gripas riskam.

lapā.
ZM atgādina, ka nokrišņu
daudzums
Latvijā
vidēji
pārsniedz
iztvaikošanu
un zemes reljefs Latvijā
ir
salīdzinoši
līdzens,
līdz ar to, lai nodrošinātu
lauksaimniecības un meža
zemju efektīvu izmantošanu,
ir
jānodrošina
optimāls
mitruma režīms augsnēs. To
vislabāk iespējams panākt
ar meliorāciju. Meliorācija
Latvijā
ir
nepieciešama,
lai optimāli apsaimniekotu
lauksaimniecības un meža
zemes – ar meliorācijas

palīdzību ir iespējams būtiski
paaugstināt lauksaimniecības
un meža zemju ražīgumu, kā
arī palielināt CO2 piesaisti,
tādējādi ļaujot Latvijai risināt
klimata mērķus.
Meliorētās
zemēs
tiek
novērsti vai samazināti plūdu
riski, lauku apvidos pasargājot
no plūdiem iedzīvotājus un
viņiem piederošās būves,
saimniecības
un
tehniku,
kā arī lauksaimniecības un
meža zemes, autoceļus u.c.
nozīmīgus infrastruktūras un
citus objektus.

Meliorācijas sistēmu kopšana
Zemkopības ministrija (ZM)
vēršas pie visiem meliorācijas
sistēmu īpašniekiem un aicina
apsekot savā īpašumā vai
valdījumā esošās meliorētās
zemes, izvērtēt meliorācijas
sistēmu darbību un veikt
nepieciešamos
meliorācijas
sistēmu kopšanas darbus –
novākt kokus, koku un
krūmu atvases, kas traucē
ūdens plūsmu gultnē, izvākt
grunts ieskalojumus, sadzīves
atkritumus un kritušus kokus,
pielūžņojumu,
piesērējumu,
bebru aizsprostojumus, kā
arī aizbērt dzīvnieku alas,

atbrīvot drenu iztekas, drenu
akas nosegt ar vākiem un
ierīkot signālstabiņus, ja tādi
nav ierīkoti, labot atklātos
bojājumus, tostarp atjaunot
meliorācijas
sistēmas
konstruktīvos
elementus,
kur tas nepieciešams, un
veikt citus nepieciešamos
darbus.
Kopšanas
darbi
atkarībā
no
meliorācijas
sistēmas veida ir uzskaitīti
Ministru kabineta 2010. gada
3. augusta noteikumos Nr.
714 “Meliorācijas sistēmas
ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumi”.
Meliorācijas

sistēmu apsekošana ir jāveic
vismaz divas reizes gadā pēc
pavasara palu un vasaras plūdu
maksimuma beigām.
Ja meliorācijas sistēmu
īpašniekiem
nepieciešama
profesionāla
konsultācija
par
meliorācijas
sistēmu
apsekošanu un kopšanu, ZM
aicina vērsties pie sertificēta
meliorācijas
speciālista,
kas ir maksas pakalpojums.
Latvijas Melioratoru biedrības
sertificēto hidromelioratīvās
būvniecības speciālistu saraksts ir pieejams Latvijas
Melioratoru biedrības mājas-
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PIEMIŅA, DABA
25. marts - Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena

Baudīt dabu un mākslu

Brīvdabas izstādes lielformāta gleznas, kas tapušas pēc
Kārļa Skalbes pasaku motīviem, ir veiksmīgi pārziemojušas
un uzmirdz pavasarīgās krāsās. Foto: Aivars Akmentiņš.
Attēlā: Piemiņas brīdis. Foto: Aleksandrs Abramovs.
Cēsīs klusā gaisotnē piemin
1949. gada deportāciju upurus.
Lai
godinātu
otrajā
deportāciju vilnī cietušos un
viņu ģimenes, Cēsu novada

domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs un administrācijas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis
25. martā nolika ziedus pie
Komunistiskā genocīda upuru

piemiņas plāksnes Pils laukumā.
Gudras nācijas, lemjot par
nākotni, skatās savā pagātnē.
Neaizmirsīsim savu pagātni un
skatīsimies uz gaišāku nākotni!

Vaivē manīts lācis
Pavasarī
daba
mostas,
gājputni atgriežas, dzērvju
klaigu iztraucēti mostas arī
lāči. Vienu ķepaini martā
fiksējušas meža dzīvnieku
barotavas
mednieku
novērošanas kameras Vaives

pagasta Rāmuļos.
Lācis gan drīz vien atstājis
Vaives teritoriju un devies
tālāk uz Skujenes mežiem.
Apkārtnes bišu dravās lācis
neesot viesojies un aizgājis
neko nesapostot.

Kā stāsta mednieki, lāči
ir dūšīgi staigātāji un var
apdzīvot teritoriju 50 un arī
vairāk
kilometru
rādiusā.
Iespējams Rāmuļos manītais
ķepainis ir tas pats, kurš pērn
pēdoja Vecpiebalgā.

Mākslas
un
dabas
cienītājiem brīvā dabā joprojām
aplūkojama
lielformāta
gleznu izstāde “Pārvēršanās”
Sarkano klinšu dabas takā pie
Rūcamavota.
Kad atcelti kultūras pasākumi,
slēgtas
mākslas
galerijas, muzeji un noteikti
saskarsmes ierobežojumi, lieliska iespēja baudīt pavasara
dabas spirgtumu un mākslu
pastaigas
laikā,
gūstot
pozitīvas emocijas, atpazīstot
gleznās Kārļa Skalbes pasakas,
emocijas un pārdomas par
mūžīgo mainību, un saglabājot
nemainīgo – cilvēka dvēseli
un radošo garu. Arī tie, kas jau
redzējuši šo lielformāta gleznu
brīvdabas izstādi, atnākot vēl

vienu reizi, nebūs vīlušies.
Mainīgie laika apstākļi –
lietus, vēji, saule un salnas,
radoši papildina mākslinieku
veikumu.
Izstādē “Pārvēršanās” apskatāmas lielformāta gleznas,
kuras radītas pagājušās vasaras
gleznotāju plenērā. Mākslinieki
Jānis Dukāts, Jānis Blanks,
Ansis Rozentāls, Dāvis Ozols,
Reinis Liepa, Ritums Ivanovs
un dēli, Rasmus un Krišjānis,
Zīle Ziemele, Signe Vanadziņa,
Laima Bikše.
Izstādi organizē biedrība
“Art Cēsis”.

Daži ieteikumi drošām un aktīvām
brīvdienām
Izej pastaigā
Pastaigai
vislabāk
izvēlēties klusāku vietu bez
liekas drūzmas. Ņem vērā,
ka daudzas tūristu iecienītas
dabas takas un apskates objekti
šajās nedēļu nogalēs varētu
būt plaši apmeklēti – izmanto
iespēju iepazīt un izpētīt mazāk
zināmas takas.
Ievēro sociālo distancēšanos
Sagādā
visas
nedēļai
nepieciešamās preces, pirms
iepirkšanās sastādot sarakstu,
lai pēc iespējas retāk būtu
jādodas uz veikalu, un visus
pirkumus, kas nav steidzami,
atliec citai reizei.
Atrodoties veikalos, uz
ielas un citās publiskās vietās,
ieteicams ievērot divu metru
distanci starp cilvēkiem. Ievēro
visas veikalos izliktās norādes,
iztiec bez drūzmēšanās.
Pavadi laiku mājās saturīgi Kultūras ministrija apkopojusi
dažādus bez maksas pieejamus
digitālos resursus, kas gan
izklaidēs,
gan
bagātinās
zināšanas.
Sporto individuāli
Cēsu novada pašvaldības
ārtelpu
sporta
bāzes
–
slēpošanas
un
biatlona
centrs “Cēsis”, Cēsu Valsts
ģimnāzijas
stadions
un

Cēsu pilsētas stadions – ir
atvērtas individuālām sporta
nodarbībām. Komandu sporta
spēles, kurās notiek spēlētāju
fizisks kontakts, Cēsu novada
pašvaldības sporta laukumos
ir aizliegtas. Arī sporta
laukumos atceries par sociālo
distancēšanos – tāpat kā
veikalos un citviet!
Atbalsti vietējos uzņēmējus
Lai arī vairāk laika šobrīd
būtu ieteicams pavadīt mājās
vai svaigā gaisā, bez ikdienas
precēm un pakalpojumiem

iztikt nav iespējams. To iegādei
aicinām apmeklēt Cēsu un
apkārtnes uzņēmējus. Sazinies
ar savu iecienīto veikalu vai
kafejnīcu arī par iespējām
piegādāt preces uz mājām! Par
Cēsu un apkārtnes restorānu
un kafejnīcu darbu šajā laikā
vairāk vari uzzināt turisms.
cesis.lv.
Izmanto bezkontakta norēķinus
Iepērkoties visdrošāk šobrīd izmantot bezkontaktu
norēķinus, ja tas iespējams, tā

samazinot saskari ar virsmām
un priekšmetiem, kam ikdienā
pieskaras daudz roku.
Apseko vientuļus kaimiņus
Aicinām
padomāt
par
sev
zināmiem
vienatnē
dzīvojošiem pensionāriem un
citiem cilvēkiem, kam varētu
būtu nepieciešama Sociālā
dienesta palīdzība, organizējot
pārtikas
piegādes.
Tāpat
pārliecinies, vai viņiem ir visa
aktuālā informācija par valstī
notiekošo.
Lejupielādē “Cēsis 8911”

sev un citiem
Lai
Cēsu
novada
iedzīvotājiem būtu iespējams
operatīvi
nodot
aktuālo
informāciju
par
ārkārtas
stāvokli un ar to saistītajiem
ierobežojumiem un norisēm
Cēsu novadā, cēsnieki un
vaivēnieši aicināti bez maksas
lejuplādēt mobilo lietotni
“Cēsis 8911”.
Iegaumē ārkārtas numurus
113 (visu diennakti) – saziņai
ar Neatliekamo medicīnisko
palīdzību smagu saslimšanu,
traumu,
smagu
slimības
simptomu gadījumā.
8303 (katru dienu no 9.00
līdz 18.00) – ja ir viegli
slimības simptomi – klepus,
paaugstināta
temperatūra,
rīkles iekaisums –, lai saņemtu
informāciju par iespējām nodot
analīzes uz COVID-19.
67387661 – Ja vēlies uzzināt
par karantīnu, pašizolēšanos
un rīcību, kas pasargā no
saslimšanas ar COVID-19,
zvani uz šo Slimību profilakses
un kontroles centra tālruni,
nevis 113 vai 8303!
8345 – bezmaksas diennakts tālrunis uzziņām par
jautājumiem,
kas
saistīti
ar Covid-19 un vīrusa dēļ
izsludināto situāciju valstī.

