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Cēsu klīnikā atsāk sniegt 
ambulatoros pakalpojumus 

Sākti apjomīgi ielu un ietvju 
būvdarbi

Lasiet 4. lpp

Lasiet 3. lpp

Svētku koncerts un 
atmiņu stāsti 

Lai godinātu Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošanas 30. gadadienu, 
saistoši veidotu valstisko 
apziņu un koptu vēsturisko 
atmiņu, novada pašvaldība, 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” un Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs aicina 
novada un tuvējās apkārtnes 
iedzīvotājus dalīties ar atmiņu 
stāstiem par 1990. gada 4. 
maiju.

Ņemot vērā valstī no-
teiktos ierobežojumus, 
stāstu ievākšana notiks elek-
troniski, un īpaši atlasītu 
saistošāko stāstu publicēšana 
paredzēta Cēsu “Facebook”, 
“Twitter”, “Instagram” un 
“Draugiem.lv” profilos. Lai 
tos iesūtītu, lūdzam rakstīt uz  
kultura@cesis.lv. Vienlaikus, 
katrs pats aicināts publicēt 
savu, savu vecāku, vecvecāku 
vai kāda cita tuva cilvēka 

stāstu savos sociālajos 
tīklos, izmantojot tēmturi 
#mans4maijs.

Stāsta veidošanai aicinām 
atrast kādu stāsta varoņa tā 
laika perioda fotogrāfiju, ko 
publicēt kopā ar atbildēm uz 
četriem jautājumiem par 4. 
maiju:

1. Kur atradies un ko 
darīji Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas brīdī?

2. Kādas bija Tavas 
sajūtas tieši pirms un tieši pēc 
1990. gada 4. maija?

3. Kā, Tavuprāt, Latvija 
mainījusies pēdējos 30 gados?

4. Ko Tu novēlētu 
Latvijai nākamajos 30 gados?

Kā pirmais atmiņu stāsts 
publicēts cēsnieka Jāņa 
Endeles par piedzīvoto 
1990.gada 4. maijā, kā 
vienam no LPSR Augstākās 
Padomes deputātiem balsojot 
par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu.
Gados jaunākie cēsnieki 

īpaši aicināti intervēt savus 
vecākos tuviniekus un intervijas 
publicēt, lai saglabātu viņu 
liecības par notikumiem pirms 
trīs desmitgadēm. Vēsturiski 
nozīmīgākie atmiņu stāsti, kas 
būs nosūtīti uz kultura@cesis.
lv, tiks uzņemti Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja krājumā.

Tāpat, lai padarītu 4.maija 
baltā galdauta svētkus īpašākus, 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” laika posmā no 4. maija 
līdz 10. maijam padarīs brīvai 
straumēšanai pieejamu svētku 
koncertu “Ar dziesmu dzīvībā”, 
kas pērn izskanēja Cēsu kauju 
100. gadadienas godināšanas 
svinībās Vienības laukumā. 
Turpat būs pieejama arī novada 
domes priekšsēdētāja Jāņa 
Rozenberga svētku uzruna.

Gada sākumā iniciatīva 
“Tīri.Labi. Pilsēta bez at-
kritumiem” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību organizēja 
projektu konkursu “Cēsis Tīri.
Labi”.

Projektu konkursa mērķis 
bija atbalstīt Cēsu iedzīvotāju 
īstenotas iniciatīvas bez-
atkritumu principu ieviešanai, 
lai radītu paliekošas pārmaiņas 

pilsētā, kas vērstas uz kopienu 
iniciatīvu iedzīvināšanu, uz-
labojumiem infrastruktūrā, kā 
arī sabiedrības informēšanu 
un izglītošanu. Konkursā tika 
atbalstīti četri projekti, kopējais 
atbalstīto projektu finansējuma 
apjoms ir 3900 EUR. 

Projekts “Kopienas skapis”, 
ko īstenos mākslas telpas 
“MALA” un koprades māja 

“Skola6”, paredz izveidot 
kopienas ledusskapi “Skola6” 
pagalmā. Tas būs brīvi 
pieejams un ikviens tajā varēs 
ievietot vai paņemt ēdienu, 
ievērojot nepieciešamos 
higiēnas nosacījumus. 

Cēsu 1. pamatskola saņēma 
atbalstu projektam “Zaļā 
Klase”, kura gaitā tiks veidota 
āra mācību vide, skolas 

pagalmā izvietojot soliņus un 
attīstītot permakultūras dobes.

Līvu pirmsskolas izglītības 
iestāde īstenos projektu 
“Rītdiena sākas šodien”. Tas 
paredz izveidot permakultūras 
dobes, lai aktualizētu vides 
tēmas jau pašiem mazākajiem 
Cēsu novada iedzīvotājiem. 

Cēsnieks Jānis Jenerts kopā 
ar koprades māju “Skola6” 

saņēma finansējumu iniciatīvai 
“Videi draudzīgāks pirkums/ 

5 beziepakojuma soļi”. Tas 
iecerēts, kā eksperiments, 
kurā iesaistīti Cēsu tirgotāji, 
kas piedāvā bezatkritumu 
iepirkšanās iespējas. 

Cēsnieki īstenos videi draudzīgas iniciatīvas

Cēsnieki, vaivēnieši, visi, kam Cēsis sirdī!

Šodien aprit 30 gadi, kopš Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas. Šī nozīmīgā pavasara diena kļuva par pagriezienu, 
kas Latvijai atnesa neatkarību, bet mums pašiem – iespēju lemt 
par savu nākotni.

Augstākās Padomes deputātu vidū, kuri pieņēma šo vēsturisko 
lēmumu, bija arī cēsnieki – Jānis Endele, Edvīns Kide, Druvis 
Skulte un Jānis Kinna. Mūsu pilsētas un novada vārdā saku 
viņiem paldies. Brīvība ir katras tautas dabīga vēlme un visdižākā 
dāvana, ko nevar novērtēt par zemu.

Cilvēka mūžā 30 gadi ir nozīmīgs nogrieznis. Taču valsts 
uzcelšanai no jauna – tikai mirklis. Mēs mīlam sevi salīdzināt 
ar citiem, un tas ir cilvēcīgi. Taču jāprot novērtēt arī sasniegto. 
Novērtēt to, kas paveikts šajā īsajā mirklī, lai varam mācīties, 
strādāt, ārstēties, sportot un bagātināt sevi un justies droši 
ne sliktāk kā citviet pasaulē. Novērtēt, ka mūsu valsts balstīta 
vērtībās, kuras ne visā pasaulē un pat Eiropā nevar uzskatīt par 
pašsaprotamām – brīvas vēlēšanas, vārda, pulcēšanās, uzskatu 
un politiskā brīvība.

Vienlaikus šis pavasaris ir citāds. Gluži kā pirms 30 gadiem 
gaisotne ir neziņas un jautājumu pilna. Taču tāpat kā toreiz, arī 
šodien mēs uz nākotni raugāmies ar cerībām. Gluži kā pirms 30 
gadiem sliktāko esam atstājuši sev aiz muguras, un no šī laika 
gan Cēsis, gan Latvija iznāks stiprākas nekā iepriekš.

Šis pavasaris arī skaidri iezīmē to, uz ko mums kā pilsētai, 
novadam un valstij ir jātiecas nākamajos 30 gados. Viedās 
tehnoloģijas un digitalizācija dažu mēnešu laikā kļuvušas par 
neatņemamu mūsu dzīves, mūsu saziņas, darba un pat izglītības 
sastāvdaļu. Tas ir virziens ar augstu pievienoto vērtību, kas 
kalpos arī kā apdrošināšanas polise mūsu attīstībai un labklājībai 
gan nākamajiem 30 gadiem, gan vēl tālāk.

Taču pāri visam šis laiks gan šodien, gan pirms 30 gadiem ir 
brīdis, kad paskatīties pašiem uz sevi no malas, pārdomāt to, 
kādu vēlamies redzēt nākotni sev, saviem bērniem un mūsu 
valstij kopumā. Šis ir iespēju laiks, jo mēs visi tajā esam kopā un 
visi ticam Latvijai. Paldies visiem, kuri šo 30 gadu laikā pielikuši 
pūliņus, lai mūsu pilsēta, novads un valsts augtu un attīstītos! 
Novēlu ikkatram no jums uzkrāt spēku, iedvesmu un labestību, ar 
ko virzīt pašiem sevi un Latviju vēl tālāk!

Paldies, ka esat daļa no Cēsīm, paldies, ka esat daļa no Latvijas! 
Priecīgu 4. maiju!

Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs
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Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Nepulcēsimies, bet būsim vienoti!

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Aprīli esam aizvadījuši, 
strādājot, mācoties un savu 
ikdienu vadot ārkārtējās situācijas 
režīmā. Sociāla distancēšanās, 
attālināts darbs, roku mazgāšana 
un citi drošības pasākumi jau 
kļuvuši par rutīnu. Cēsu novads 
infekcijas izplatības kartē ir 
mazāk skarto reģionu vidū. 
Pašvaldības operatīvi pieņemtie 
lēmumi bez kavēšanās atcelt 
pasākumus un slēgt publiskās 
iestādes bijuši rezultatīvi. Taču 
atslābt vēl nevaram, it īpaši 
gādājot par drošību Cēsu klīnikā 
un pansionātā, kur infekcijas 
uzliesmojumam var būt 
dramatiskas sekas.

Ārkārtas režīmā šajā mēnesī 
strādājuši arī domes deputāti. 
Notikušas vairākas ārkārtas sēdes. 
Attālinātām videosanāksmēm 
ir liela priekšrocība – tās var 
sasaukt ātri, jo deputāti domes 
sēdei var pieslēgties teju no 
jebkuras vietas. Ārkārtas 
sēdes pamatā bija jāsasauc, lai 
operatīvi lemtu par atbalstu 
iedzīvotājiem krīzē. Jau aprīļa 
sākumā apstiprinājām, ka tiek 
pagarināts nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņš. Pirmā 
iemaksa jāveic līdz 17.augustam, 
otrā līdz 16.novembrim. Plašāka 
atbalsta pakete krīzes situācijā 

apstiprināta maznodrošinātajiem 
un daudzbērnu ģimenēm.

Pārtikas komplektus un 
dāvanu kartes pārtikas iegādei 
mūsu novadā saņem visi 
maznodrošināto, trūcīgo un 
daudzbērnu ģimeņu bērni, kuri 
apmeklē vispārizglītojošās un 
profesionālās skolas. Arī mazāk 
nodrošināto un daudzbērnu 
ģimeņu pirmsskolnieki, kuri 
krīzes laikā neapmeklē bērnu-
dārzus, saņem pašvaldības 
atbalstu. Esam krietni papla-
šinājuši atbalstāmo loku, jo valstī 
noteikts, ka ar brīvpusdienām 
jānodrošina tikai 1. – 9. klases 
audzēkņi no daudzbērnu un 
maznodrošinātām ģimenēm. 
Tuvākajā laikā apstiprināsim 
arī jaunus saistošos noteikumus 
par atbalstu krīzē nonākušām 
ģimenēm.

Liela slodze aprīlī bija Cēsu 
klīnikas mediķu kolektīvam. Pēc 
infekcijas uzliesmojuma divas 
nedēļas bija slēgta Valmieras 
slimnīcas terapijas nodaļa, arī 
Ogres slimnīca uz laiku pārtrauca 
pacientu pieņemšanu, Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcā resursi koncentrēti 
Covid-19 slimnieku uzņemšanai 
un ārstēšanai. Tādējādi plašā 
Vidzemes reģionā Cēsu 
mediķi bija vienīgais glābiņš 
akūtu saslimšanu gadījumos. 
Pamazām, ievērojot maksimālu 
piesardzību, Cēsu klīnikā atsāks 
arī ambulatoro pakalpojumu 
sniegšanu.

Ekonomiskā aktivitāte no- 
vadā nav apsīkusi. Valsts 
Nodarbinātības aģentūras dati 
liecina, ka bezdarba līmenis ir 
nedaudz audzis, taču joprojām 
ir zems, ap 4%. Uzsākti lielie 
investīcijas projekti – ielu 
un ceļu rekonstrukcija. Drīz 
uzzināsim rezultātu Sociālo 
pakalpojumu centra būvniecības 
projekta iepirkumā. Sākušies arī 
pašvaldības finansētie pilsētas 

infrastruktūras atjaunošanas 
darbi. Problēmu ar materiālu 
piegādēm pagaidām nav, un 
darbi rit plānotajos termiņos. 
Šajā situācijā, investīciju projekti 
ne vien uzlabo pilsētvidi, bet 
arī silda ekonomiku. Teju 
katru dienu sazinos ar mūsu 
uzņēmējiem, un šobrīd absolūtais 
vairums uzņēmumu strādā un 
nodarbina cilvēkus. Izņēmums ir 
tūrisma un viesmīlības nozares, 
kurās klientu kritums ir liels. 

Domāju – visi gaidām, kāds 
būs valdības lēmums par ārkārtas 
situācijas pārtraukšanu vai 
pagarināšanu pēc 12. maija. Ceru, 
ka varēsim sākt pakāpeniski 
atjaunot bibliotēkas, muzeja, 
atvērto sporta un spēļu laukumu 
darbību. Taču jārēķinās, ka 
ierastie masu pasākumi kultūrā 
un sportā šovasar visdrīzāk 
nenotiks. Būs jāmeklē iespējas 
svinēt un sportot, nepulcējoties 
vienkopus. 

Jau 4. maijā svinēsim 
Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienu. Pagājuši 30 
gadi kopš vēsturiskā brīža, kad 
tolaik vēl Augstākās padomes 
deputāti, viņu vidū arī vairāki 
cēsnieki, lēma par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. Tas 
bija īpašs un ļoti nozīmīgs 
pavērsiens mūsu valsts dzīvē. 
Un neatkarības atjaunošanas 
30. gadadienas svinības Cēsīs 
arī būs īpašas. Nebūs ierastās 
sanākšanas, bet svētku uzruna un 
koncerts būs... digitālā vidē. Tie, 
kuri piedzīvoja 4. maiju pirms 30 
gadiem, var apliecināt, ka šo trīs 
desmitgažu laikā no panīkušas 
padomju republikas esam spējuši 
uzcelt attīstītu un stipru Latvijas 
valsti. Taču vienmēr var un vajag 
vēlēties vairāk. Tāpēc novērtēsim 
to, kas mums ir, un tieksimies 
piepildīt savas nākotnes ieceres! 
Lai ģimeniski un spēcinoši valsts 
svētki! 

Atis Egliņš - Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Šis ir citāds pavasaris un 
citāds darba cēliens. Ļoti 
sarežģīts. Mūs ik dienu sasniedz 
ziņas, ka uzņēmumi cīnās, citi 
padodas, bezdarba līmenis 
pakāpeniski, bet aug; ekonomika 
sāk nokrist, ja var teikt, uz 
ceļiem; skolēniem un skolotājiem 
ir liels izaicinājums apgūt 
mācību vielu, bet vecāki gribot 
“izlēkt pa logu”; ziņas vēsta 
par pieaugošām nesaskaņām 
ģimenēs. Mums, cilvēkiem, ir 
aizliegta pulcēšanās. Pulcēšanās, 
kas ir Homo Sapiens – sociālā 
dzīvnieka – DNS pamatā. Un 
ritms, kas bijis ierasts pat gadu 
tūkstošiem, tiek izjaukts dažu 
dienu laikā. Tas ir līdzīgi, it 
kā Gaujas gultni mēs pēkšņi 
pārraktu un tecējumu pavērstu 
citā virzienā. Bet mūsu, cilvēku, 
uzdevums ir to izturēt. Turklāt 
pieņemt, ka šis jaunais ritms 
tagad ir ikdiena. Mums katram 
jāatrod sava jaunā upes gultne un 
tecējums.

Neraugoties uz jauno situ-
āciju, prieks, ka atgriežamies pie 
daudziem stratēģiskiem jautā-
jumiem un krīzi izmantojam, lai 
risinātu fundamentālas izaugsmes 
lietas. Šis ir īstais laiks, lai 
pārskatītu dažādas birokrātiskas 
procedūras, dažādus procesus 
pašvaldībā, lai kļūtu efektīvāki 
un enerģiskāki. Tā, piemēram, 
aprīļa mēnesī darbinieku 
kopsapulcē, kas notika attālināti, 
aicinājām piedalīties ekonomistu 
un uzņēmēju Jāni Ošleju ar 
savu skatījumu, kas būtu jādara 
pašvaldībai, lai nodrošinātu 
ekonomikas izaugsmi pēc 
krīzes. Viņa skatījumā Latvija 
pašlaik ir stabilizācijas 
procesā. Tas ir arī mums – 
Cēsu novada pašvaldībai. Mēs 
pašlaik stabilizējam procesus – 
pārskatām budžetu. Pašlaik tiek 
saglabāti teju visi investīciju 
projekti, bet samazināti 
izdevumi tajās pozīcijās, kur 
droši zināms, ka iecerētie 
pasākumi nenotiks. Mūsu 
pieeja, strādājot pie pašvaldības 

budžeta pārskatīšanas, ir 
saglabāt aktivitātes, kas silda 
vietējo ekonomiku un turpina 
iepriekšējās iestrādes. Mēs 
arī strādājam pie jauniem IT 
risinājumiem, lai tādējādi kļūtu 
efektīvāka organizācija un 
ietaupītu nodokļu maksātāju 
naudu. 

Pēc J. Ošleja domām nākamā 
fāze Latvijā un arī pašvaldībās 
būs transformācija. Tas ir – 
pašvaldība var radīt īpaši auglīgu 
vidi augtas produktivitātes 
uzņēmumiem, kas ir dažādi 
digitālo pakalpojumu sniedzēji 
un kuros vidējā nodarbināto 
alga ir krietni augstāka nekā 
citās nozarēs. Arī pie tā jau 
aktīvi strādājam – jau gada 
sākumā paredzējām investīcijas 
iedzīvotāju digitālo prasmju at-
tīstībā, dibinot Cēsu Digitālo 
centru. Šis darbs jāturpina. 
Pavisam drīz ikkatram Cēsu 
novada iedzīvotājam būs 
salīdzinoši plašs piedāvājums, 
lai attīstītu savu digitālo pratību. 
Īpaša uzmanība vērsta uz tādu 
digitālo prasmju attīstību, kas 
nodrošinātu pārkvalifikācijas 
iespējas. Kā uzskata J. Ošlejs – 
ja Latvija (un arī pašvaldības) 
spēs stabilizēties, pieņemt jaunās 
transformācijas iespējas, tad drīz 
mūs sagaida strauja izaugsme. 
Un tieši digitālo jomu viņš atzīst 
par vienu no straujās izaugsmes 
stūrakmeņiem un Latvijas 
ekonomikas izaugsmes klintīm.

Klintis ir arī tas, ko šajā 
pavasarī daudzi, daudzi cilvēki 
un ģimenes apciemo Gaujas 
Nacionālajā parkā. Latvijas 
skaistā un pārsteidzošā daba – 
visu krāsu vizbulītes, upju 
tērcītes – pēkšņi  kļuvusi daudz 
nozīmīgāka nekā, iespējams, 
gadu iepriekš. Upju izgrauztās 
klintis ir tās, ko cilvēki publicē 
savos sociālo tīklu kontos. 
Un tas ir veids, kā parādīt, ka 
mēs paši esam stipri kā klints. 
Un es tam tiešām ticu, ka mēs 
esam rimti, stabili un stipri. 
To pierāda arī pēdējie 30 gadi 
kopš Latvijas neatkarības 
atjaunošanas un Latvijas 
labklājības celšanas. Mēs esam 
stipri kā klints, ko pavasara pali 
nesagrauž. Šis ir viens pavasara 
pārbaudījums, ko izturēsim 
kopējiem spēkiem, tāpat kā esam 
izturējuši līdzšinējos tautai liktos 
vēsturiskos pārbaudījumus. 

Lai skaisti, pavasarīgi 
un mierīgi mums Latvijas 
neatkarības atjaunošanas svētki! 
Lai mūsu idejas un sapņi par 
labāku Latviju un dzīvi tajā ir 
stipri kā klintis!

Stipri kā klintis

Domes sēdēs martā un aprīlī
Cēsu novada domes sēdē 

marta nogalē izskatīti 18 
jautājumi. Deputāti vienojās par 
Cēsu Bērzaines pamatskolas – 
attīstības centra nolikuma ap-
stiprināšanu, atbalstu Cēsu 
Jaunās pamatskolas mācību 
priekšmetu “Mājturība un 
tehnoloģijas” un “Ķīmija” 
nodrošināšanai Cēsu 1. pamat-
skolā. Sprieda par Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
virtuves un telpu nomas maksu 
ēdināšanas pakalpojumu snie- 
dzējiem izsludinātās ārkārtējās 
situācijas laikā, kā arī līdz-
finansējuma maksas nenoteikšanu 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības nodarbībām Cēsu 
novada izglītības iestādēs valstī 
izsludinātā ārkārtas stāvokļa 
laikā.

Dome apstiprināja iz-
maiņas nekustamā īpašuma 
nodokļa termiņos 2020. gadā 
un akceptēja Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais 

dienests” 2019. gada publisko 
pārskatu. Sēdē vienojās par 
Civilās aizsardzības darba 
grupas izveidi Cēsu novada 
pašvaldībā. Deputāti lēma arī par 
grozījumiem Cēsu novada domes 
23.08.2018. lēmumā Nr. 264 “Par 
vecāku maksas par ēdināšanas 
izdevumiem noteikšanu Cēsu 
Pilsētas vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupai” uz ārkārtas 
situācijas laiku.

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 3. aprīlī deputāti lēma par 
brīvpusdienu nodrošināšanu iz-
glītojamiem ārkārtējās situācijas 
laikā, maksas pakalpojumiem 
dienesta viesnīcā Saules ielā 23, 
ārkārtējās situācijas laikā, kā arī 
veica grozījumus pašvaldības 
saistošajos noteikumos par 
sociālo atbalstu bērniem un 
daudzbērnu ģimenēm.

Cēsu novada domes sēdē 
16. aprīlī izskatīti 14 jautājumi. 
Deputāti uzklausīja informāciju 
par 2020.  gada 1. ceturkšņa 

Cēsu novada domes lēmumu 
izpildi, lēma par novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Meža Mieriņi”, Vaives pagastā, 
nodošanu atsavināšanai.

Domes sēdē apstiprināja SIA 
“Cēsu siltumtīkli” 2019. gada 
investīciju plāna izpildi, vienojās 
par Cēsu novada Integrētās 
Attīstības programmas 2013.-
2021. gadam Investīciju plāna 
aktualizāciju un uzklausīja 
informāciju par Cēsu tirgus 
turpmāko attīstību. 

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 23. aprīlī, izskatīts viens 
jautājums. Deputāti vienojās 
par atbalstu ēdināšanai Cēsu 
Bērzaines pamatskolas-attīstības 
centra izglītojamiem ārkārtējās 
situācijas laikā.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu var 
iepazīties pašvaldības mājaslapas 
cesis.lv Pašvaldības sadaļā 
“Domes sēdes - Domes sēžu 
protokoli un pieņemtie lēmumi”.
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AKTUĀLI
Detālplānojuma izstrāde 
Atpūtas ielā

Sākta ielu un ietvju atjaunošana

Attēlā: Vērienīgi būvdarbi norit Cēsu industriālajā rajonā. Sākta Ata Kronvalda,  
Rūpniecības ielu rekonstrukcija un Baltās ielas izbūve. Foto: Aivars Akmentiņš.

Īstenojot pašvaldības bu-
džeta un Eiropas Savienības 
struktūrfondu investīciju pro-
jektus, aprīlī sākti apjomīgi 
ielu un ietvju rekonstrukcijas 
un izbūves darbi.

Raiņa ielā posmā no Pļavas 
līdz Piebalgas ielai atjaunota 
ietve. Demontētas betona 
plāksnes, aizvesta un nomainīta 
ietves nestspējas grunts, 
mainītas akas un ieklāts bruģa 
segums. Ietves bruģī iestrādās 
vadulas vājredzīgajiem un 
neredzīgajiem iedzīvotājiem. 
Atjaunos arī kāpnes uz 
Neredzīgo biedrības dzīvo-
jamajām mājām.

Savukārt Lapsu ielā norit 
ietves pārbūve posmā no 
Vaives līdz Kaļķu ielai. Arī tur 
demontēts iepriekšējais segums 
un ietvi klās bruģis. Lapsu ielas 
ietves posmu no Piebalgas līdz 
Leona Paegles ielai paredzēts 
pārbūvēt jūnijā. Šajā posmā 
ietvi asfaltēs.

Sākta Ata Kronvalda 
un Rūpniecības ielu re-
konstrukcija, izbūvējot arī 
Balto ielu. Ata Kronvalda ielā 
sākti pārbūves darbi posmos 

no Rūpniecības līdz Valmieras 
ielai un no Andreja Pumpura 
līdz Ausekļa ielai. Šajos posmos 
notiek esošā seguma demontāža 
un inženierkomunikāciju no-
maiņa. Sākti arī Baltās ielas 
būvdarbi Cēsu industriālā 
parka vajadzībām. Paralēli 
Rūpniecības ielā notiek komu- 
nikāciju – ūdensvada, kana-
lizācijas, kā arī apgaismojuma 
līniju – nomaiņa.

Pavasarī plānots sākt 
Viestura ielas un gājēju ietves 
pārbūvi no Slimnīcas ielas 
līdz Zaķu ielas satiksmes 
pārvadam. Tam sekos darbi 
Satekles ielā posmā no Viestura 
līdz Bērzaines ielai un Raiņa 
ielā posmā no Piebalgas līdz 
Zvirbuļu ielai. Visos posmos 
paredzēts nofrēzēt esošo 
asfalta virskārtu, nostiprināt 
grunts slāni, veikt aku vāku un 
pārsedžu nomaiņu un uzklāt 
jaunu asfalta segumu.

Aprīļa izskaņā Cēsu 
novada pašvaldība noslēgusi 

līgumu ar SIA “Rok un 
būvē” par apvienotā gājēju 
un velosipēdistu ceļa izbūves 
pirmo kārtu Rīgas ielas posmā 
no Ata Kronvalda līdz Pētera 
ielai.

Šajā posmā būs veicams 
komplekss darbu apjoms, 
noņemot melnzemi, sapildot 
stabilizējošo grunti, izbūvējot 
caurtekas. Cieto segumu 
ietvei klās nākamajā gadā. 
Pirmās kārtas izmaksas veido 
25 000 eiro, un ietves izbūves 
kopgarums būs 470 metri.

Pilsētas ielās pabeigta 
ziemas kaisāmā materiāla 
savākšana. Savukārt sezonālo 
asfalta bedrīšu aizpildīšanu 
SIA “Imberteh” sāks veikt, kad 
atsāksies asfalta ražošana – pēc 
maija brīvdienām. Vispirms 
remontēs centra un maģistrālās 
ielas. Darbus plānots pabeigt 
maijā. Pretputēšanas materiāla 
kaisīšanu ielās ar grants 
segumu, plānots sākt maija 
vidū. 

Ar Cēsu novada domes  
lēmumu  “Par detālplānojuma 
Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu 
nov., izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma ap-
stiprināšanu” sākta detāl-
plānojuma izstrāde zemes 
vienībai Atpūtas ielā 29, Cēsīs, 
Cēsu novadā. Nekustamo 
īpašumu Atpūtas ielā 29, 
Cēsīs, Cēsu nov. plānots 
sadalīt, veidojot apbūvei 
derīgas zemes vienības 

privātmāju būvniecībai, kā arī 
plānojot jaunas ielas izveidi, 
lai nodrošinātu piekļuvi 
izveidotajām zemes vienībām. 
Detālplānojumā paredzēts 
risināt parcelāciju, adresāciju, 
nepieciešamo inženierkomu-
nikāciju atrašanās vietas, 
transporta un gājēju kustības 
organizāciju, kā arī teritorijas 
izmantošanas un apbūves 
noteikumus.

Top industriālais parks
Reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā II kārta” gaitā tiek 
sakārtota teritorija pie Robežu 
ielas. Vēsturiski šī teritorija 
tikusi izmantota industriālajiem 
mērķiem.

Cēsu industriālajam par- 
kam, kas sastāv no 13 
komercdarbībai piemērotiem 
zemes gabaliem, ir nodrošināta 
piekļuve, izbūvējot jaunu 
ielu ar asfaltbetona segumu, 
elektrības, gāzes, ūdens un 
kanalizācija apgāde, kā arī ielu 
apgaismojums. Komunikāciju 
tīkls tiek izbūvēts līdz zemes 
gabalu robežām. Teritorijā 
atrodas arī daļēji saglabājies 
dzelzceļa sliežu tīkls, ko 

iespējams atjaunot.
Teritorija ir piemērota 

dažāda veida ražošanas vai 
biroja ēku celtniecībai.

Zemes gabali tiks iznomāti 
uz laiku līdz 30 gadiem, kā arī 
uzņēmējam ir tiesības ierosināt 
nekustamā īpašuma izpirkšanu, 
ja tiks izpildītas visas līgumā 
noteiktās prasības attiecībā uz 
zemes gabala attīstību.

Maksa par zemes gabalu 
apbūves tiesībām tiks noteikta 
izsoles rezultātā. Sākumcenu 
nosaka atbilstoši neatkarīgā 
vērtētāja vērtējumam. 

Orientējošā izsoles sākuma 
cena ir 0,25 eiro par 
kvadrātmetru gadā. Tāpat 
maksu par apbūves tiesībām 
un objektu nomas maksu uz 
noteiktu laiku būs iespējams 
samazināt līdz 50%, ja 
komersants radīs jaunas darba 
vietas, veiks ieguldījumus, kas 
sekmēs saimniecisko darbību, 
inovāciju vai infrastruktūras 
attīstību.

Zemes gabala nomniekam 
būs iespēja zemi nodot 
apakšnomā.

Aicina atsaukties mājražotājus!
Lai nodrošinātu eko-

nomiskās aktivitātes turpi-
nāšanos arī ārkārtējās 
situācijas laikā, Cēsu novada 
pašvaldība aicina atsaukties tos 
mājražotājus un uzņēmumus, 
kas būtu gatavi nodrošināt 
pārtikas un ēdiena piegādes 
Cēsu novada teritorijā.

Apkopotā informācija 
tiek publicēta pašvaldības 
mājaslapā cesis.lv un izplatīta 
sociālajos tīklos. 

Uzņēmēji aicināti norādīt, 

kāda veida pārtiku  gatavi 
nodrošināt, kā arī piegādes 
maksu, savu kontaktinformāciju 
un mājaslapas vai sociālo tīklu 
adreses.

Pieteikties aicināti ne tikai 
Cēsu novada, bet arī apkārtējo 
novadu mājražotāji un 
uzņēmumi, kas spēj nodrošināt 
piegādes Cēsu novada 
iedzīvotājiem.

Vairāk informācijas un 
uzņēmēju un mājražotāju 
saraksts: cesis.lv.

Tehnikumā jau pieņem 
pieteikumus mācībām

Jaunatnes iniciatīvas projekti

Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikumā jau 
sākusies pieteikšanās mācībām 
17 profesijās. Pieteikties 
iespējams tehnikuma mājas 
lapā www.vtdt.lv, sadaļā 
“Uzņemšana”.

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums šobrīd ir 
vienīgā profesionālā izglītības 
iestāde, kas skolēniem 
šajā pavasarī piedāvā agro 
pieteikšanos, tas ir, iespēju 
pieteikties un iegūt vietu jau 
izvēlētajā profesijas apmācības 
grupā pirms pamatskolas 
absolvēšanas un centralizēto 
eksāmenu kārtošanas.

Agrās pieteikšanās laikā 

būs iespējams pieteikties 
mācībām šādās profesijās: 
datorsistēmu tehniķis, pro-
grammēšanas tehniķis, auto-
mehāniķis, autovirsbūvju re-
montatslēdznieks, spēkratu 
mehāniķis, lauksaimniecības 
mehanizācijas tehniķis, apda- 
res darbu tehniķis, mēbeļu 
galdnieks, produktu dizaine-
ra asistents, apģērbu 
dizainera asistents, namdaris, 
jumiķis (ar pabeigtu vidējo 
izglītību), elektrotehniķis, 
telekomunikāciju tehniķis, 
augkopības tehniķis, pavārs 
un klientu apkalpošanas 
speciālists.

Cēsu novada pašvaldībā 
atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska jauniešu 
iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” gaitā saņemti seši 
jaunatnes iniciatīvas projektu 
iesniegumi:

1. Biedrība “Dodkepu.lv”, 
 projekta nosaukums “Kamanu 
suņu sporta elementu izmanto- 
šana neformālajā izglītībā, 
samazinot mācību pārtraukša-
nas riskus jauniešiem”, sa-
darbības partneris Rāmuļu 
pamatskola.

2. Nodibinājums “Pievienotā 
vērtība”, projekts “Ir varianti!”, 
sadarbības partneris Cēsu 2. 
pamatskola.

3. Biedrība “Izaugsmes 
matrica”, projekts “Pats SEV 

pavēlnieks”, sadarbības part-
neris Cēsu 1. pamatskola.

4. Biedrība “Rīgas Vācu 
kultūras biedrība”, projekts 
Izaugsmes prakses cikls Cēsīs 
“Sper soli nākotnei”, sadarbības 
partneris Cēsu Bērzaines 
pamatskola-attīstības centrs

5. Biedrība “Vai vari?” 
projekts “Zaļā klase”, sa-
darbības partneris Biedrība 
“LIVONENSIS”.

6. Biedrība “Piedzīvojuma 
Gars”, projekts “LEC Cēsis”, 
sadarbības partneris Cēsu 
novada Jauniešu māja.

Paldies projektu iesnie-
dzējiem par ieguldīto darbu 
projekta iesnieguma sagata-
vošanā! 

Vairāk informācijas par 
projektu: pumpurs.lv
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VESELĪBA, DAŽĀDI
Pieejamāki ambulatorie 
pakalpojumi 

Saskaņā ar Veselības 
ministres izdotu rīkojumu no 
20. aprīļa Latvijā ir paplašināta 
plānveida veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamība, 
stingri ievērojot piesardzības 
pasākumus.

Cēsu klīnikā pacientu un 
personāla drošības apsvērumu 
dēļ konsultācijas tiek atjaunotas 
pakāpeniski, izvērtējot epi-
demioloģisko situāciju. 

No 20. aprīļa ir palielināts 
rentgenoloģisko izmeklējumu 
un datortomogrāfisko izmeklē-
jumu skaits, kā arī pagarinātas 
ķirurga pieņemšanas, lai 
palielinātu šo pakalpojumu 
pieejamību. Pilnā apjomā 
ambulatoros pakalpojumus 
plānots atjaunot no 11. maija, 
bet lēmums par to tiks pieņemts 
5. maijā, un tas būs atkarīgs no 
situācijas valstī.

Atjaunojot ambulatoros 
pakalpojumus, vispirms sazi-
nāsimies ar pacientiem, kuru 
pieteiktie pakalpojumi tika 
atcelti vai pārcelti pēc ārkārtējā 
stāvokļa izsludināšanas. Līdz 
ar to pakalpojumiem, uz kuriem 
rindas ir garākas par diviem 

mēnešiem, jaunus pierakstus 
uzsāksim no 1. jūlija, savukārt 
konsultācijām, uz kurām rindas 
īsākas, pieteikties var jau tagad.

Esam raduši iespēju 
nodrošināt pacientiem vairāku 
speciālistu ambulatoro kon-
sultāciju saņemšanu attālināti 
jeb pa tālruni. Šie speciālisti ir 
pediatri, ginekologs-dzemdību 
speciālists un psihiatri. 
Attālinātās konsultācijas laikā 
speciālists lemj par to, vai 
pacientam ir nepieciešama 
arī klātienes konsultācija. 
Ja tā ir būtiska, tad vienojas 
par konkrētu klātienes 
konsultācijas laiku.

Pediatru ambulatorās 
konsultācijas telefoniski ir 
pieejamas darba dienās plkst. 
8.00 – 16.00, tālr.: 68804010;

Ginekologs-dzemdību spe-
ciālists konsultē pirmdien, 
trešdien, ceturtdien 11.00 – 
13.00, otrdien, piektdien 9.00 – 
13.00, tālrunis: 68804011;

Psihiatri konsultē ierastajos 
darba laikos, sniedzot 
telefoniskas vai klātienes 
konsultācijas, tālr.: 64123567; 
64120338. 

Vienoti pret vīrusu

Bieži medijos dzirdams 
par to, cik grūti pašlaik 
darba apstākļi ir lielajās 
slimnīcās, kurās tiek uzņemti 
Covid-19 pacienti. Un tas 
ir pamatoti. Taču nereti tiek 
piemirsts, ka arī ārstniecības 
iestādēs reģionos darbs 
notiek paaugstināta stresa un 
palielinātas slodzes apstākļos, 
jo ikviens jaunais pacients var 
izrādīties Covid-19 pozitīvs. 
Turklāt kopš izmaiņu veikšanas 
valsts hospitalizācijas plānā uz 
Cēsu klīniku tiek vesti akūti 
terapeitiskie pacienti no plašāka 
reģiona. No ārstniecības 
iestādes un mediķiem tas 
prasa ārkārtīgu uzmanību un 
drošības pasākumu ievērošanu, 
individuālo aizsardzības lī-
dzekļu lietošanu, rūpējoties gan 

par pacientu, gan darbinieku 
veselību un drošību. 

Par to, kāda ir mediķu ikdiena 
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības un uzņemšanas 
nodaļā jaunajos apstākļos, 
stāsta virsmāsa Guna Zeltiņa. 
“Lai arī pašlaik Cēsu klīnikā 
nav plānots ārstēt Covid-19 
pacientus, mēs apzināmies, 
ka ar šo infekciju varam 
saskarties jebkurā mirklī un 
esam jau saskārušies. Pašlaik 
katru pacientu mums jāuzlūko 
kā potenciāli inficētu. Katram 
pacientam nepieciešams 
veltīt vairāk laika, jo mums ir 
jāievēro drošības nosacījumi, 
jāizskaidro, ko un kāpēc mēs 
darām, jāregulē pacientu 
plūsma, lai viņi savā starpā 
nesatiktos, jāievēro distance. 

Arī pacienti ir nervozāki, 
daudzi nesaprot, kāpēc viņiem 
jālieto sejas maskas. Jūtam, ka 
daudziem ir stress, un katram 
tas var izpausties atšķirīgi: kā 
dusmas, nepacietība, notei-
kumu neievērošana, alkohola 
vai medikamentu pārmērīga 
lietošana.

Strādāt aizsargtērpā visu 
dienu nav vienkārši, grūtāk 
elpot un arī komunicēt ar 
aizklātu seju gan ar pacientiem, 
gan savstarpēji. No otras puses, 
esam jau tā pieraduši pie 
maskām, ka reizēm mēģinām 
padzerties ar visu masku.

Katru dienu mācāmies 
un pilnveidojam savu darba 
vidi, vadoties pēc SPKC 
rekomendācijām un adaptējot 
tās konkrētām telpām un 

Attēlā: Saspringto darba režīmu Covid - 19 krīzes laikā mediķiem palīdz izturēt komandas 
darbs, pacientu sapratne un laba humora izjūta. Foto no klīnikas arhīva.

situācijām. Motivāciju mums 
sniedz gan vēlme palīdzēt, 
komandas darbs, tas, ka šajā 
situācijā neesam zaudējuši 
cilvēcību un humora izjūtu, kā 
arī pozitīvās emocijas, kuras 
saņemam no pacientiem un 
līdzcilvēkiem.”

Savukārt Cēsu klīnikas val-
des priekšsēdētāja Ingūna Lie-
pa piebilst: “Pārbaudījumiem, 

ar kuriem saskaramies, ir 
kāds nenovērtējams blakus 
efekts. Tā ir kopības sajūta. Tā 
stiprina mūsu tautas imunitāti 
un sniedz pārliecību – mēs 
katrs esam atbildīgs, un tikai 
kopīgi mēs varēsim pārvarēt šo 
vīrusu un atgriezties ikdienas 
darba ritmā. Lai visiem laba 
veselība!”

Ievērojot izsludināto 
ārkārtējo situāciju valstī 
saistībā ar vīrusa Covid-19 
izplatību, daudziem iedzī-
votājiem ir nepieciešama arī 
sociālā palīdzība un atbalsts, 
līdz ar to rūpes par sabiedrības 
labklājību šādos brīžos ir īpaši 
nozīmīgas.

Pēc ārkārtējās situācijas 
izsludināšanas valstī Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” ar Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu 

uzreiz uzsāka meklēt jaunus 
risinājumus, kā sniegt palīdzību 
ne vien maznodrošinātajām 
personām un senioriem, bet 
arī novadniekiem, kuri atrodas 
pašizolācijā vai karantīnā. 
Tā ir gan brīvprātīgo darba 
organizēšana, gan arī produktu 
piegāde, gan cita veida 
palīdzības sniegšana.

Jau pašās pirmajās ārkārtas 
situācijas izsludināšanas dienās 
izdevās atrast izmitināšanas 
vietas iedzīvotājiem viesu 

namā “Glūdas grava” un 
slēpošanas un atpūtas parkā 
“Ozolkalns” pašizolācijas 
nodrošināšanai. Ar Sociālā 
dienesta atbalstu šādu iespēju 
līdz šim ir izmantojuši trīs 
cēsnieki.

Sadarbībā ar veikalu 
“Solo” marta vidū Sociālais 
dienests uzsāka sniegt 
atbalstu iedzīvotājiem, kuriem 
ārkārtējās situācijas dēļ 
jāatrodas pašizolācijā un 
nepieciešama palīdzība 

pārtikas piegādei.
Uz pašvaldības aicinājumu 

pieteikties brīvprātīgajiem, 
kuri nepieciešamības gadījumā 
būtu gatavi palīdzēt ar preču 
piegādi mazāk aizsargātajām 
sabiedrības grupām, atsaucās 
vairāk nekā 20 brīvprātīgo. 

Nenoliedzami, sociālajam 
dienestam šis laiks ir ļoti 
saspringts, jo jāpaspēj padomāt 
par ikvienu novadnieku, lai 
palīdzētu pārdzīvot krīzes 
laiku, kā arī jāplāno atbalsta 

sniegšanas kārtība un resursi.  
“Esmu ļoti gandarīta par 

saviem darbiniekiem, kas 
spēj mobilizēties šajā mums 
tik noslogotajā periodā un 
veikt visus jau tradicionālos 
sociālā dienesta pienākumus 
un ļoti daudzos klāt nākušos 
pienākumus saistībā ar krīzi, 
un viņu spēju optimismu 
un būt vienotai, saliedētai 
komandai” atzīst direktore 
Iveta Sietiņsone.

Atbalsts cēsniekiem

Lieliski zinātniskie darbi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijas 2. (t.i.,11.) 
klases skolniecēm panākumi 
Latvijas skolēnu 44. zinātniskās 
pētniecības darbu konferencē. 
No pieciem Vidzemes reģi-
ona konferencē uz valsts 
lasījumiem izvirzītajiem dar-
biem četri ieguvuši augstu 
novērtējumu.

Ance Skuja Plašsaziņas 
līdzekļu un komunikācijas 
sekcijā aizstāvēja darbu 
“Remigrācijas atspoguļojums 

medijos: žurnāla “Ir” rakstu 
sērijas “Mājup” piemērs” un 
izcīnīja I pakāpes laureāta 
diplomu. Darba vadītāja – 
vēstures skolotāja Ingūna 
Irbīte.

Marta Jansone Valodniecības 
un literatūrzinātnes sekcijā 
aizstāvēja darbu “Provokatīvais 
Arvja Kolmaņa stāstu krājumā 
“Balāde par latviešu zemnieku, 
Grēns un citas versijas”” un 
izcīnīja III pakāpes laureāta 
diplomu. Darba vadītāja – 

latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Elita Rozīte.

Elīza Ābeltiņa Medicīnas 
un veselības zinātnes sekcijā 
aizstāvēja  darbu “Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas skolotāju un 
11. klases skolēnu fiziskās 
aktivitātes salīdzinājums pēc 
veikto soļu skaita” un izcīnīja 
III pakāpes laureāta diplomu. 
Darba vadītāja – matemātikas 
skolotāja Vaira Buža.

Alīna Eglīte Tiesību zinātnes 

sekcijā aizstāvēja darbu 
“Amatpersonu filmēšana/ 
fotografēšana, veicot amata 
pienākumus” un izcīnīja III 
pakāpes laureāta diplomu. 
Darba vadītāja – vēstures 
skolotāja Ingūna Irbīte.

Augstu novērtējumu par 
saviem zinātniskās pētniecības 
darbiem konferencē saņēma 
arī  Cēsu Valsts ģimnāzijas 
audzēkņi. Viktorijai 
Aleksejevai un Kristiānam 
Kociņam. Karlīnai Gertmanei 

2. vieta. Evelīnai Glaudiņai 
un Artūram Smiltiņam 3. 
vieta. Darbu vadītāja Sarmīte 
Dreijalte. Tāds pats rezultāts arī 
Sindijai Lindai Rencei, darba 
vadītāja Selga Goldmane, un 
Justīnei Martinsonei, Emīlijai 
Zelmai Gāršai, darba vadītāja 
Laila Ruķe.

Konferencē piedalījās 580 
skolēni ar 478 darbiem. Paldies 
skolēnu ģimenēm par atbalstu!



Ievērojot ārkārtējās situāciju 
pagarināšanu valstī saistībā 
ar Covid-19 izplatību, Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” (turpmāk – 
Sociālais dienests) turpina savu 
darbu organizēt, izvairoties no 
tiešiem kontaktiem. 

Atgādinām, ka šajā periodā 
iedzīvotāji iesniegumus 
var iesniegt Sociālajam 
dienestam elektroniski, 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, 1. 
2. vai 3. stāvā, kā arī Vaives 
pagasta Rīdzenes bibliotēkas 
pastkastītē. Iesnieguma formas 
ir atrodamas arī mājas lapā 
www.cesis.lv/atbalsts

Trūcīgas un maznodro-
šinātas ģimenes (personas) 
statuss

Ievērojot sociālo 
pakalpojumu un sociālas 
palīdzības likuma Pārejas 
noteikumus iedzīvotājiem, 
kuriem ir piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss un tā termiņš 
beidzas aprīļa vai maija 
mēnesī, statuss automātiski 
tiek pagarināts līdz 30. 
jūnijam. Izziņu par termiņa 
pagarinājumu personas 
(ģimenes) var saņemt Sociālajā 
dienestā. Neskaidrību 
gadījumā lūdzam zvanīt uz 
tālruni 64127740.

Papildus informējam, 
ka Eiropas atbalsta fonda 
pārtikas pakas līdz ārkārtas 
situācijas beigām var saņemt 
katru trešdienu no plkst. 13.00 
līdz 16.00, Bērzaines ielā 18 
(pagrabstāvā), Cēsīs, Cēsu 
novadā.

Ēdināšanas atbalsts skolē-
niem

Cēsu novadā dzīvesvietu 
deklarējušiem skolēniem 
(1. - 9. klase) no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, 
daudzbērnu ģimenēm, kā 
arī skolēniem ar invaliditāti 

un ārpusģimenes aprūpē 
esošiem skolēniem ārkārtas 
situācijas laikā tiek nodrošināts 
ēdināšanas atbalsts pārtikas 
komplektu veidā.  Pārtikas 
komplektus piegādā skolēna 
dzīvesvietā. Aprīļa sākumā 
Sociālais dienests jau veica 
pirmo piegādi, visiem 
skolēniem izsniedzot pārtikas 
komplektus. Nākamā pārtikas 
komplektu piegāde plānota šī 
gada 30. aprīlī no plkst. 9.00 
līdz 13.00.

Vecākus, kuri atbilst 
iepriekšminētajai mērķa 
grupai un vēl nav aizpildījuši 
pieteikuma anketas, aicinām to 
darīt interneta vietnē “e-klase”. 
Ja pieteikšanās forma nav 
sasniegusi paredzēto adresātu, 
pieteikties var, rakstot uz 
e-pastu soc.ag.@cesis.lv.

Ēdināšanas atbalsts pirms-
skolas audzēkņiem

Cēsu novada trūcīgo, 
maznodrošināto un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kā arī bērniem 
ar invaliditāti un ārpusģimenes 
esošajiem  bērniem, par 
kuriem Sociālais dienests 
iepriekš ir pieņēmis lēmumu 
vecāku uzturmaksu atlaides 
piešķiršanai, ārkārtas situācijas 
laikā atbalsts tiek nodrošināts 
kartes veidā pārtikas iegādei, 
kompensācijas apmēru nosakot 
2,00 eiro katram bērnam 
par katru iepriekšējā mēnesī 
iestādē neapmeklēto dienu.

Kartes pārtikas iegādei 
izsniedz pirmskolas izglītības 

iestāde, kuru bērns apmeklē, 
iepriekš sazinoties ar bērna 
vecākiem

Psiholoģiskais atbalsts 
novadniekiem

Ārkārtējās situācijas laikā 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija īpaši aicina 
bērnus un vecākus izmantot 
bērnu un pusaudžu uzticības 
tālruņa 116111 piedāvāto 
bezmaksas psiholoģisko 
palīdzību, kas pieejama 
visu diennakti. E-pasts: 
uzticibaspasts116111@bti.gov.
lv. Savu ziņu ir iespēja rakstīt 
čatā (darbadienās no 12.00–
20.00).

Papildus iedzīvotājiem ir 
iespēja atbalsta saņemšanai 
sazināties ar:

• biedrību “Centrs Marta”, 
kura pakalpojumus nodrošina 
attālināti, tālr. 67378539,  
e-pasts centrs@marta.lv;

• krīžu un konsultāciju centru 
“Skalbes”, kurš  telefoniski 
nodrošina krīzes intervenci un 
atbalstu, diennakts krīzes tālr. 
67222922 (LMT), 27722292 
(Bite);

• Cēsu novada pašvaldības 
aģentūru “Sociālais dienests”, 
kur var saņemt psihologa 
atbalstu krīzes situācijās, 
tālr. 64127886 (Sandra 
Lindenberga, pirmdienās, 
ceturtdienās no plkst. 12.00 – 
14.00)

Pārtikas un preču 
sagāde vientuļiem, vienatnē 
dzīvojošiem senioriem

Atgādinām, ka senioriem 
šajā laikā nebūtu ieteicams 
apmeklēt publiskas vietas, tāpēc 
aicinām tuviniekus parūpēties 
par saviem senioriem un, 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 ne-
pieciešama palīdzība. Atbals-
tu preču piegādei sniegs Cēsu 
novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” un 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.

Aicinām iedzīvotājus 
uzmanīties no viltus 
sociālajiem darbiniekiem vai 
brīvprātīgajiem un kontaktēties 
tikai ar tiem darbiniekiem, 
par kuru vizīti ir saņemta 
iepriekšējā informācija.  At-
gādinām, ka nepieciešamības 
vai neskaidrību gadījumā ar 
Sociālo dienestu var sazināties 
pa tālruni 64127740.

Iedzīvotājus, kuri nonākuši 
krīzes situācijā saistībā ar 
Covid-19 vīrusa izplatību, 
aicinām sazināties ar Sociālo 
dienestu.  
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DROŠĪBA, ATBALSTS
Par drošību jāgādā klātienē

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts atzīst, ka cēsnieki 
kopumā saprotoši uztver krīzes laika ierobežojumus un rūpējas par savu un līdzcilvēku 
veselību. Foto: Aivars Akmentiņš.

Attālināts darbs un sociālā 
distancēšanās ir svarīgi 
Covid-19 krīzes pārvarēšanas 
nosacījumi. Taču drošību 
pilsētas ielās nevar uzturēt 
attālināti, ir vajadzīga 
policistu klātbūtne, nereti arī 
iejaukšanās, lai atturētu vai 
aizturētu likuma pārkāpējus.

Par to, kas mainījies 
Pašvaldības policijas darbā 
ārkārtējās situācijas laikā, 
stāsta novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Guntars 
Norbuts.

“Mūsu darba organizācijā 
nekas nav mainījies, tāpat 
patrulējam, novēršam likum- 
pārkāpumus, veicam pre-
ventīvo darbu atgādinot un 
skaidrojot, kāpēc ir svarīgi 
ievērot valdības noteiktos 
ierobežojumus. Arī mēs 
ievērojam distancēšanos un, 
ja iespējams, izvairāmies 
no tiešiem kontaktiem. 
Pašvaldība ir sagādājusi mums 
aizsargtērpus – kombinezonus, 
sejas maskas, respiratorus, 
cimdus, aizsargbrilles, jo 
aizturot pārlieku sareibušus 
vai agresīvi konfliktējošus 
pilsoņus, inficēšanās risks ir 
augsts.

Kopumā iedzīvotāji ievēro 
un pilda ārkārtas situācijā 
noteiktos pulcēšanās un 
distancēšanās ierobežojumus. 
Grūtāk šo laiku pārdzīvot ir 
bērniem, jo viņi vienkārši 
nesaprot, kāpēc daudzdzīvokļu 

nama pagalma spēļu laukumā 
nevar padauzīties vai uzspēlēt 
bumbu ar citiem bērniem. 
Taču bariņam spēlējoties 
saskarsme ir cieša, un tas rada 
lielu vīrusa pārnešanas risku. 
Aicinu vecākus tomēr skaidrot 

atvasēm, ka ierobežojumi 
jāievēro, lai pasargātu sevi un 
ģimeni no inficēšanās, nevis 
tāpēc, ka var atbraukt policisti 
un sodīt. 

Protams, ka mēs nesodām 
bērnus un arī pieaugušajiem 

vispirms norādām uz 
pārkāpumu. Ja cilvēks respektē 
noteiktos ierobežojumus, viss 
ir kārtībā. Sodus saņem tie, 
kuri demonstratīvi nerēķinās 
ar līdzpilsoņu drošību un 
veselību. Piespiedu dīkstāvei 
ir blaknes, un ik pa laikam 
jāizbrauc novērst sadzīves 
konfliktus, kas pamatā saistīti 
ar alkohola lietošanu. 

Tas, ka dzīvošana mājās 
pastiprināti provocē ģimeņu 
konfliktus, gan nav novērojams. 
Jā, bērni tagad mācās mājās, 
vecākiem arī jāiesaistās, un ne 
visi spēj būt labi skolotāji. Un, 
ja vēl jāatzīst, ka nevari bērnam 
palīdzēt, jo nesaproti 8. klases 
mācību vielu! Paaugstinātu 
nervozitāti tas rada, un arī 
ilgstoša uzturēšanās četrās 
sienās nogurdina. Taču 
cēsniekiem ir liela privilēģija – 
daba rokas stiepiena attālumā. 
Var doties ģimeņu pārgājienos 
pa Gaujmalu, tuvējiem mežiem. 
Var doties izbraukumos ar 
riteņiem, tādējādi stiprinot 
ģimeņu imunitāti un uzlabojot 
psiholoģisko klimatu, 
vienlaikus arī ievērojot 
ārkārtas situācijas noteiktos 
ierobežojumus.”

Sociālā palīdzība ārkārtas situācijā
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LAUKU AKTUALITĀTES
Rekonstruē Veismaņu ceļu

Aprīlī Vaives pagastā 
sākušies pašvaldības grants 
ceļa “Akmenskrogs – 
Veismaņi – Vaives pagasta 
robeža” pārbūves darbi, 
kas gaidīti jau ilgāku laiku. 
Rekonstrukcijas gaitā tiek rakti 
un atjaunoti ceļa novadgrāvji, 
izbūvētas caurtekas, atjaunots 
ceļa segums.

Pirms būvdarbu sākuma 
sakopta Veismaņu ozolu aleja. 
Izzāģēti kaltušie zari, bojātie 
koki. Lai maksimāli saglabātu 

ozolus, alejas posmā ceļš būs 
šaurāks.

Būvdarbu norises laikā, 
atsevišķos ceļa posmos tiek 
ierobežota transporta kustība, 
taču piekļūšana īpašumiem tiek 
nodrošināta. 

Pašvaldības rīkotā iepirkumā 
tiesības veikt Veismaņu ceļa 
rekonstrukcijas darbus par 
nepilniem 400 tūkstošiem eiro 
ieguva ceļubūves uzņēmums 
“Virāža un Vianova”.

Attēlā: Saudzējot ozolus, Veismaņu ceļš alejas posmā būs šaurāks. Foto: Aivars Akmentiņš.

Pilsētas košumam

Līdz ar pavasari sākušies 
ierastie pilsētas apzaļumošanas 
darbi un arī tradicionālā cīņa, 
apkarojot dzīvelīgo kaitēkli  – 
Sosnovska latvāni.

Šajā gadā Cēsu pilsētā 
plānots viengadīgo puķu 
stādījumus veidot no le-
duspuķēm, samtenēm, pe-
largonijām, balzamīnēm un 
citām puķu sugām. Ziedu 
krāsas katrā vietā būs dažādas, 
lai atdzīvinātu pilsētvidi 
un padarītu to krāšņāku. 

Iedzīvotājus priecēs arī 
košās puķu piramīdas – 
Vienības laukumā, Rīgas 
ielas krustojumā ar Kases 
ielu, Stacijas laukumā, Maija 
parkā –  un puķes iekārtajos 
traukos. Apzaļumošanas 
darbus saskaņā ar līgumu veiks 
ZS “Kliģeni”. 

Kapos, parkos, skvēros, 
skolu teritorijās veiks koku 
vainagu kopšanu, jaunu koku 
stādīšana un bīstamo zāģēšana.

Paredzēta arī koku vainagu 

profila veidošana Eduarda 
Veidenbauma, Priekuļu, 
Jāņa Poruka, Avotu un citās 
ielās. Tiks sakopti arī liepu 
vainagi Rūdolfa Blaumaņa 
bulvārī. Notiks arī Raunas 
ielas, Uzvaras bulvāra un 
Vienības laukumā augošo liepu 
polardēšana. Koku kopšanu 
Cēsu novadā saskaņā ar līgumu 
veic SIA “Zīle Rokā”.

Lai rezultatīvi apkarotu 
latvāņu, notiks teritoriju 
apsekošana, un, ja 
nepieciešams, veikta piespiedu 
appļaušana arī privātajos īpa-
šumos, izdevumus piedzenot 
pēc tam. Maldīgs ir priekšstats, 
ka latvāņi uzskatāmi tikai par 
lauku teritoriju problēmu. 
Daudz invadēto teritoriju ir 
arī Cēsu pilsētā. Pārsvarā tās 
ir ceļmalas un elektropārvades 
līniju aizsargjoslas. Kopu-
mā latvāņu izplatības 
ierobežošanai atvēlēti 24 500 
eiro.

Nodokļa atvieglojumi latvāņu apkarotājiem
Jau  ceturto gadu ar 

latvāņiem invadēto zemes 
vienību īpašniekiem ir iespēja 
saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu. Cēsu 
novada dome pieņēmusi 
grozījumus saistošajos no-
teikumos, nosakot, ka zemju 
īpašnieki, kuri būs veikuši 

latvāņu invāzijas ierobežojošus 
pasākumus, saņems 50% 
vai 90% nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu atkarībā 
no invadētās platības apjoma. 

Atgādinām, ka iesniegumu 
par nodokļa atvieglojumu 
pieņem katru gadu no 1. janvāra 
līdz 31. maijam, pievienojot 

zemes robežu plāna kopiju 
ar atzīmētu latvaņu invadēto 
platību.  Iesniegums nosūtāms 
elektroniski uz e-pastu  
dome@cesis.lv, izmantojot 
latvija.lv, vai drukātā formā, 
ieliekot Raunas ielas 4 
pastkastē.

Atbalsts  mazajiem 
lauksaimniekiem

Mežu  atjaunošana

No 2020. gada 3. jūnija 
līdz 3. augustam notiks 
projektu pieņemšana pasākumā 
“Atbalsts uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, attīstot mazās lauku 
saimniecības”.

Ceturtajā projektu 
pieņemšanas kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir 4,1 
miljons eiro. Šajā kārtā netiks 
piemērots reģionalizācijas 
princips. Atbalsta apmērs 
vienai mazajai saimniecībai ir 
15 000 eiro.

Atbalsts paredzēts 
saimniecībām, kurām gada 
kopējais neto apgrozījums 
pēdējā noslēgtā gadā pirms 
projekta iesniegšanas vai 
saimniecības ekonomiskā 
lieluma standarta izlaides 
vērtība projekta iesniegšanas 
dienā ir vismaz 2000 eiro, bet 

nepārsniedz 15 000 eiro.
Darbības plānu jāsagatavo 

vismaz diviem kalendārajiem 
gadiem, bet ne ilgākam 
laikposmam kā līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Projekta iesniegumu 
jāgatavo sadarbībā ar kon-
sultāciju pakalpojuma sniedzē-
ju. Apstiprināto konsultāciju 
pakalpojumu sniedzēju sa- 
raksts, kā arī projekta 
iesnieguma veidlapa pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.
gov.lv sadaļā “Projekti un 
investīcijas”.

Projektu iesniegumi 
jāiesniedz LAD Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā vai 
parakstīti ar drošu elektronisko 
parakstu. Tālrunis uzziņām: 
67095000.

No 2020. gada 5. maija 
līdz 5. jūnijam notiks projektu 
pieņemšana pasākuma 
“Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā” divās 
aktivitātēs.

Aktivitātē “Meža ieaudzē-
šana” (devītā projektu 
pieņemšanas kārta) kopējais 
publiskais finansējums ir 720 
400 eiro. Pasākumā var veikt 
meža ieaudzēšanu un kopšanu, 
kā arī ieaugušas mežaudzes 
papildināšanu un kopšanu.

Aktivitātē “Meža uguns-
grēkos un dabas katastrofās 

iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šana” (astotā projektu 
pieņemšanas kārta) kopējais 
publiskais finansējums ir 
50 000 eiro. Atbalstu piešķir 
par meža atjaunošanu platībā, 
kurā atbilstoši Valsts meža 
dienesta atzinumam ir 
konstatēts ugunsgrēks vai 
dabas katastrofa (vējgāze, 
vējlauze, sniega un ledus radīti 
postījumi), kuras dēļ mežaudze 
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā 
mežs ir atjaunojams.

Kārtā iesniegto projektu 
īstenošanas beigu termiņš ir 
līdz 2023. gada 1. septembrim.

Projekta iesnieguma veid- 
lapa pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv 
sadaļā “Atbalsta veidi” – 
“Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi 
jāiesniedz LAD Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā vai 
parakstīti ar drošu elektronisko 
parakstu. Tālrunis uzziņām: 
67095000.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšanu notiek Eiropas 
Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku 
attīstībai un Lauku attīstības 
programmas gaitā.

Platībmaksājumu 
konsultācijas arī 
pa tālruni

Līdz 15. jūnijam (tomēr 
ieteicams līdz 22. maijam) 
Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) klienti Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (EPS) var 
pieteikties platību maksājumu 
saņemšanai, aizpildot Vienoto 
iesniegumu.

Ņemot vērā valstī 
izsludināto ārkārtējo situāciju, 
LAD ir veicis izmaiņas klientu 
apkalpošanas darbā. Klientiem 
šobrīd nav iespējams saņemt 
klātienes konsultācijas un 
klātienes palīdzību. Visu 
nepieciešamo atbalstu 
klientiem dienests sniedz 
pa tālruni – šādi iespējams 
saņemt ne tikai konsultācijas, 
bet dienesta darbinieki tālruņa 
sarunas laikā klienta vietā var 
aizpildīt un iesniegt Vienoto 
iesniegumu.

Dienesta speciālisti līdz 

šā gada 8. maijam pa tālruni 
sazināsies ar tiem klientiem, 
kuriem iepriekšējā gadā 
bija nepaciešama klātienes 
palīdzība iesniegumu aiz-
pildīšanā, lai noskaidrotu, 
vai palīdzība nepieciešama 
arī šogad. Šāda palīdzība tiks 
sniegta tikai tiem klientiem, kuri 
paši nevar aizpildīt iesniegumu 
EPS. Pirms iesnieguma 
aizpildīšanas, dienesta 
speciālisti pārliecināsies par 
klienta identitāti.

Ja klients piesakās akcīzes 
degvielas saņemšanai, tad 
arī šo iesniegumu dienesta 
speciālisti palīdz aizpildīt un 
iesniegt attālināti pēc sarunas 
ar klientu.

Konsultācijas par pie-
teikšanos platību maksā-
jumiem var saņemt pa tālruni 
64201538 vai 67095000.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
25.03.2020. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””

03.04.2020. Saistošie noteikumi Nr. 
8 “Grozījumi Cēsu novada domes 
2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem””

03.04.2020. Saistošie noteikumi Nr. 9 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Cēsu novadā””

03.04.2020. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm Cēsu novadā””

03.04.2020. Saistošie noteikumi Nr. 10 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra  saistošajos 
noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības 
atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem””

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2013. gada 18. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 
18 “Cēsu novada pašvaldības 
nolikums” (prot. Nr. 11, 20. 
punkts) šādus grozījumus:  

1.1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 56.1, 56.2 un 56.3 
punktu šādā redakcijā:

“56.1 Ja komitejas loceklis 
sēdes laikā atrodas citā vietā 
un veselības stāvokļa vai 
komandējuma dēļ nevar 
ierasties komitejas sēdes 
norises vietā, komitejas 
priekšsēdētājs var noteikt, ka 
komitejas sēdes norisē tiek 
izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja komitejas 
loceklis ir reģistrējies dalībai 
komitejas sēdē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības 
platformā vismaz piecpadsmit 

minūtes pirms komitejas 
sēdes un viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties sēdē 
ar videokonferences palīdzību 
un elektroniskā balsošana 
tiešsaistē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības 
platformā.

56.2 Komitejas loceklis 
uzskatāms par klātesošo 
komitejas sēdē un ir tiesīgs 
piedalīties balsošanā, 
neatrodoties sēdes norises 
vietā, ja viņam ir nodrošināta 
tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta 
elektroniskā balsošana 
tiešsaistē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības 
platformā.’’

56.3 Ja valstī ir izsludināta 
ārkārtēja situācija, kuras 
rezultātā jāsamazina, ir liegta 

vai apgrūtināta klātienes 
pašvaldības darba organizācija, 
tās spēkā esamības laikā, 
Komitejas priekšsēdētājs 
Komitejas sēdes var organizēt 
attālināti, nosakot, ka 
Komitejas sēdes norisē tiek 
izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā) un visi deputāti 
ir reģistrējušies dalībai 
Komitejas sēdē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības 
platformā vismaz piecpadsmit 
minūtes pirms Komitejas 
sēdes un visiem deputātiem 
ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar 
videokonferences palīdzību 
un balsošana tiešsaistē 
elektroniskajā komunikācijas 
un sadarbības platformā.;

1.2. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 77.1 un 77.2 

punktu šādā redakcijā:
“77.1 Ja deputāts Domes 

sēdes laikā atrodas citā vietā 
un veselības stāvokļa vai 
komandējuma dēļ nevar 
ierasties Domes sēdes norises 
vietā, domes priekšsēdētājs var 
noteikt, ka Domes sēdes norisē 
tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja deputāts ir 
reģistrējies dalībai Domes sēdē 
elektroniskajā komunikācijas 
un sadarbības platformā 
vismaz piecpadsmit minūtes 
pirms Domes sēdes un viņam 
ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar 
videokonferences palīdzību 
un balsošana tiešsaistē 
elektroniskajā komunikācijas 
un sadarbības platformā.’’

“77.2 Ja valstī ir izsludināta 
ārkārtēja situācija, kuras 

rezultātā jāsamazina, ir liegta 
vai apgrūtināta klātienes 
pašvaldības darba organizācija, 
tās spēkā esamības laikā,  
Domes priekšsēdētājs Domes 
sēdes var organizēt attālināti 
nosakot, ka Domes sēdes norisē 
tiek izmantota videokonference 
(attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā) un visi deputāti 
ir reģistrējušies dalībai 
Domes sēdē elektroniskajā 
komunikācijas un sadarbības 
platformā vismaz piecpadsmit 
minūtes pirms Domes 
sēdes un visiem deputātiem 
ir nodrošināta tehniska 
iespēja piedalīties sēdē ar 
videokonferences palīdzību 
un balsošana tiešsaistē 
elektroniskajā komunikācijas 
un sadarbības platformā.”

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
pabalstiem” šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus 
ar 5.4.1 apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“5.4.1 Valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
brīvpusdienas to saņēmējiem 
var tikt izsniegtas  
pārtikas komplekta veidā.”.

2. Papildināt noteikumus 
ar 6.31. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“6.31. “Valstī izsludinātas 
ārkārtējās situācijas gadījumā 

vecāku maksas atlaides 
apmērs ir 2,00 euro par katru 
pirmsskolas izglītības iestādes 
neapmeklēto dienu vienam 
bērnam,  un pabalsts tiek 
izsniegts pārtikas kartes veidā 
pārtikas preču iegādei.”.

3. Izteikt IV nodaļas 
nosaukumu un 13. punktu šādā 
redakcijā:

“IV. Pabalsts 100 un vairāk 
gadu jubilejā

13. Pabalsts 100 gadu un 
visās nākamajās jubilejās  ir 
naudas pabalsts 100,00 euro 
apmērā.”.

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 
15 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 12.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“12.2. ja ģimene (persona) 
nonākusi krīzes situācijā no 
ģimenes (personas) neatkarīgu 
apstākļu dēļ un pati  

saviem spēkiem nespēj 
nodrošināt pamatvajadzības un 
tai ir nepieciešama psihosociāla 
vai materiāla palīdzība – 
līdz vienas valstī noteiktās 
minimālās algas apmēram.”.

2. Papildināt noteikumus ar 
18.1 punktu šādā redakcijā:

“18.1 Valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
brīvpusdienas to saņēmējiem 
var tikt izsniegtas pārtikas 

komplekta veidā.”
3. Papildināt noteikumus ar 

22.1 punktu šādā redakcijā:
“22.1 Valstī izsludinātas 

ārkārtējās situācijas gadījumā 
vecāku maksas atlaides 
apmērs ir 2,00 euro par katru 
pirmsskolas izglītības iestādes 
neapmeklēto dienu vienam 
bērnam,  un pabalsts  tiek 
izsniegts pārtikas kartes veidā 
pārtikas preču iegādei.”.

Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 19. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 
20 “Par atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm Cēsu novadā” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 
7.1 punktu šādā redakcijā:

“7.1 Valstī izsludinātās 

ārkārtējās situācijas gadījumā 
vecāku maksas atlaides 
apmērs ir 2,00 euro par 
katru pirmsskolas izglītības 
iestādes neapmeklēto dienu 
vienam bērnam, un pabalsts 
tiek izsniegts pārtikas kartes 
veidā.”.

2. Papildināt noteikumus 

ar 11.1 apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“11.1 Valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
brīvpusdienas to saņēmējiem 
var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.”.

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 17 
“Par Cēsu novada pašvaldības 
atbalstu bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem” šādus grozījumus: 

1. Papildināt noteikumus ar 
221. punktu šādā redakcijā:

“221. Valstī izsludinātas 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
vecāku maksas atlaides 
apmērs ir 2,00 euro par katru 
pirmsskolas izglītības iestādes 
neapmeklēto dienu  vienam 
bērnam,  un pabalsts tiek 
izsniegts pārtikas kartes veidā 
pārtikas preču iegādei.”.

2. Papildināt noteikumus ar 
26.1 punktu šādā redakcijā:

“26.1 Valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
brīvpusdienas to saņēmējiem 
var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.”.

Mainīti NĪN apmaksas 
termiņi

Cēsu novada dome  
pieņēmusi lēmumu mainīt 
nekustamā īpašuma (NĪN) 
nodokļa apmaksas termiņus 
2020. gadā. NĪN par 2020. 
gadu maksājams ne vēlāk kā 
17. augustā un 16. novembrī.

Tas nozīmē, ka NĪN 
maksājumi, kurus bija jāveic 
līdz 31. martam un 15. 
maijam, tagad jāizdara līdz 17. 
augustam, savukārt maksājumi, 
kuru termiņš bija 17. augusts 
un 16. novembris, jāveic līdz 
16. novembrim.

Šie paši nosacījumi 
attiecas arī uz aprēķinātajām 
neapstrādātajām lauksaim-
niecības zemēm par 2019. gadu 
un veiktajiem aprēķiniem par 
iepriekšējiem gadiem.

Nomaksāt NĪN iespējams  
internetbankā, portālā  
www.epakalpojumi.lv un 
www.latvija.lv.

NĪN iespējams maksāt 
arī veikalu tīkla “Maxima” 
veikalos. Līdzi jāņem 
maksājuma paziņojums 
ar svītrkodu, tad nodokļa 
apmaksu var veikt lielveikala 
kasē, par to samaksājot 0.50 
EUR komisijas naudu.

Ar skaidru naudu iespējams 
norēķināties VAS “Latvijas 
Pasts” nodaļās un lielveikala 
“Maxima” kasēs, taču, ņemot 
vērā Covid-19 izplatības 
ierobežošanas pasākumus, 
mudinām izvēlēties bezskaidras 
naudas vai bezkontaktu 
norēķinus.
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DABA, PIEMINEKĻI
Sākusies dabas vērtību apsekošana

Attēlā: Dabas daudzveidība Latvijā un Cēsu novadā ir tik liela, ka Vides pārvaldes eksperti 
sākuši jau ceturto dabas vērtību apsekošanas sezonu. Foto: Aivars Akmentiņš.

Sākusies dabas skaitīšanas 
ceturtā, noslēdzošā sezona, kurā 
eksperti Dabas aizsardzības 
pārvaldes uzdevumā līdz 
oktobrim apsekos dabas 
vērtības 78 novados, izvērtējot 
tajos sastopamo purvu, mežu, 
saldūdeņu, piekrastes, alu, 
iežu atsegumu un bioloģiski 
vērtīgo zālāju atbilstību 
Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamiem biotopiem. 

Dabas skaitīšanā Latvijas 
teritorija ir sadalīta 495 
kvadrātos, un eksperti 
apsekošanu veic katru gadu 
noteikto kvadrātu ietvaros, 
nevis novadu teritoriju 
robežās. Tādēļ biotopi – 
ilglaicīgi veidojušās un pareizi 
apsaimniekotas teritorijas, 
kurās sastopama lielāka dabas 
daudzveidība – daļā novadu 
tiek vērtēti vairāku sezonu 
ietvaros.

Biotopu kartēšanā būs 

iesaistīti vairāk nekā simts 
eksperti, kuri dabā apsekos 
plānotās teritorijas, aizpildīs 
anketu, atzīmējot redzamās 
sugu sabiedrības un biotopa 
robežas kartē. Sezonas izskaņā 
visas aizpildītās anketas 
nonāks Dabas aizsardzības 
pārvaldes rīcībā, un pēc datu 
kvalitātes pārbaudes biotopu 
īpašnieki saņems informāciju 
par rezultātiem. No iepriekšējo 
sezonu iesniegtajiem datiem 
pašlaik ir pārbaudītas divas 
trešdaļas. Līdz ar īpašnieku 
apziņošanu, rezultātus pa-
kāpeniski ievada dabas datu 
pārvaldības sistēmā Ozols 
(https://ozols.gov.lv/pub), kas 
pieejama ikvienam. Datu 
pieejamība digitālā formātā 
ļaus zemes īpašniekiem taupīt 
laika un finanšu resursus, kā 
arī atvieglos dažādu jautājumu 
risināšanu, atļauju saņemšanu 
utt.

Lielā talka šogad mazāka
Lielā talka Latvijā notiks 

16. maijā, iedzīvotāji aicināti 
ievērot piesardzību un 
pulcēšanās ierobežojumus, 
talkojot individuāli vai ģimenes 
lokā. 

Ņemot vērā paaugstinātās 
drošības apstākļus un pašreiz 
noteikto sociālās distancēšanās 
aicinājumu, Lielā Talka šogad 
16. maijā tiek organizēta, 
lielāku uzsvaru liekot uz 
individuālo talkošanu, kas 
nozīmē arī vairāk individuālo 
talkas vietu pieteikumu.

Līdz ar to Lielā Talka aicina 
cilvēkus doties talkot šādi:

• SOLO talkas: talkojiet 
vienatnē, pastaigājoties pa 
mežu vai gar jūru, sakopjot 
savas mājas apkārti;

• DUO talkas: talkojiet 
divatā. Ja esat vienas māj-
saimniecības pārstāvji, tad 
talkojiet droši kopā, ja esat 
draugi vai paziņas, ievērojiet 
vismaz divu metru distanci;

• ĢIMENES talkas: tal-
kojiet visa ģimene kopā, bet 
ievērojiet, ka jums jābūt vienas 
mājsaimniecības pārstāvjiem.

Mūsu pienākums ir būt 
veseliem, pietiekami daudz 
laika pavadīt svaigā gaisā, kā 
arī saglabāt Latviju tīru un zaļu 
nākamajām paaudzēm. Būsim 
piesardzīgi un atbildīgi, bet 
nezaudēsim optimismu!

Visus talkotājus aicinām 
atzīmēt savas talkošanas 
vietas interaktīvajā kartē, 
kuru atradīsiet Lielās Talkas 
mājaslapā talkas.lv, kurā šogad 
ir notikušas izmaiņas:

• labiekārtošanas talkas 
var pieteikt ikviens talkotājs, 
neatkarīgi, vai talkošanas 
notiek privātajā vai publiskajā 
sektorā. Tās var būt talkas, 
kuras notiek uz privātas 
zemes un kurām nav vajadzīgs 
saskaņojums ar pašvaldību, 
un kurās atkritumus, ja tādi ir 
radušies, aizved paši rīkotāji. 
Tas nozīmē, ka privātā pagalma 
vai zemes gabala sakopšanai 
talkas maisi netiks izsniegti 
un atkritumu izvešana netiks 
organizēta.  

• uzkopšanas talkas ir 
tās, kuras notiek publiskās 
teritorijās un kurām ir 
nepieciešams pašvaldības 
saskaņojums, lai saņemtu 
bezmaksas maisus, un kurās 
tiek nodrošināta savākto 
atkritumu izvešana.

Līdz ar labiekārtošanas 
vai uzkopšanas talkas vietas 
atzīmēšanu kartē, cilvēks 
saņems pieeju savam talkas 
profilam, kas ļaus dalīties 
ar informāciju par konkrēto 
talkošanas vietu sociālajos 
tīklos. Tas arī koordinatoriem 
ļaus labāk komunicēt 
talkošanas vietas, kā arī apzināt 
potenciālo talkotāju skaitu 
tajās.

Vairāk informācijas par 
talku, maisu saņemšanu 
un talkas laikā savākto 
atkritumu savākšanu var 
uzzināt, sazinoties ar Lielās 
talkas koordinatori Cēsu 
novadā, Edīti Matuseviču, pa 
tālruni 28377450 vai e-pastā  
edite.matusevica@cesis.lv.

Finansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai
Cēsu novada pašvaldība 

sadarbībā ar biedrību “Cēsu 
Mantojums” izsludina kon-
kursu Cēsu novada teritorijā 
esošo kultūras pieminekļu 
saglabāšanai. Konkursa mērķis 
ir atbalstīt un veicināt kultūras 
pieminekļu saglabāšanu, res-
taurāciju sabiedrības interesēs 
un uzlabot Cēsu novada 
iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitāti.

Pašvaldības līdzfinansējums 
2020. gadā ir EUR 20 000, 
savukārt vienam projektam 
pieejamais maksimālais līdz-
finansējuma apjoms ir EUR 
5000, un tam pieprasītais 
kopējais līdzfinansējuma ap-
joms nevar pārsniegt 70% 
no projekta attiecināmajām 
izmaksām. Projektu iesnieg-
šanas termiņš ir 2020. gada 15. 
jūnija plkst. 17.00.

Lai veicinātu izpratni par 
konkursa nosacījumiem, 

biedrība “Cēsu Mantojums” 
6. maijā plkst. 14.00 tiešsaistē 
organizē konkursa informatīvo 
semināru. Saite uz tiešsaistes 
semināru tiks publicēta www.
cesis.lv, tas tiks ierakstīts un 
būs brīvi pieejams apskatei 
jebkurā laikā.

Uz līdzfinansējumu var 
pretendēt pieteikumi:

• Cēsu novada vietējās 
nozīmes kultūrvēsturisko ob-
jektu teritorijām;

• Cēsu novadā esošo valsts 
un vietējās nozīmes kultūras 
pieminekļu teritorijām;

• kultūras pieminekļi, 
kas atrodas Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Cēsu pilsētas vēsturiskā 
centrs” teritorijā un tā 
aizsardzības zonā.

Konsultēties par pietei-
kuma sagatavošanu, kā arī 
uzzināt vairāk par kon-
kursa norisi iespējams, sa-

zinoties ar biedrības “Cēsu 
Mantojums” pārstāvjiem Ditu 
Trapencieri, tālr.: 26458414 
(administratīvie jautājumi, 
pieteikumu sagatavošana) 
un Jāni Tolpežņikovu, tālr. 
26330153 (tehniskie jautā-
jumi, atbalstāmās aktivitātes). 
Kopējais epasts saziņai: 
cesumantojums@gmail.com .

Projekta iesniegumu iespē-
jams iesniegt:

• Drukātā formātā paš-
valdības Klientu apkalpošanas 
centrā (Raunas iela 4, 
Cēsīs) ne vēlāk kā 15. jūnija 
plkst.17.00 (dokumentus var 
atstāt pastkastē pie ieejas). 
Elektronisko versiju nosūta uz 
epasta adresi dome@cesis.lv;

• Elektroniskā veidā, 
parakstītu ar drošu elektro-
nisko parakstu, nosūtot uz 
pašvaldības oficiālo e-pasta 
adresi dome@cesis.lv.

Iespēja iepazīt Garo Hermani
Šovasar pirmo reizi 

apmeklētājiem durvis vērs 
Cēsu pils dienvidu tornis. 
Tā četros stāvos iekārtotā 
multimediālā ekspozīcija 
“Dzīve uz pulvermucas” vēstīs 
par 500 gadus tālu pagātni, 
kad Livonijas iedzīvotāji 
dzīvoja nenovēršamu pārmaiņu 
priekšnojautās. 

Dienvidu tornis, kas savulaik 
tika dēvēts par Garo Hermani, 
ir viens no ievērojamākajiem 
viduslaiku militārās arhi-
tektūras paraugiem Baltijā. Jau 
drīzumā, pēc divus gadus ilgas 
restaurācijas, to varēs izpētīt 
ikviens pils apmeklētājs. 
Izmantojot mūsdienu tehno-
loģiju sniegtās iespējas, 
tornī ierīkotā ekspozīcija 
aizraujošā veidā atklās to 

vēsturisko personu stāstus, 
kas reiz bijuši ieslodzīti torņa 
pagrabā ierīkotajā cietumā, 
kā arī skaidros, kāda bijusi 
Garā Hermaņa nozīme pils 
aizsardzībā.

Ekspozīcijas izveidi Cēsu 
pils dienvidu tornī nodrošina 
uzņēmumi SIA “DD&M” 
(telpiskie elementi), SIA 
“XEL Projekts” (audiovizuālo 
materiālu izstrāde) un SIA 
“Solavi” (multimediju 
iekārtas). Ekspozīcijas autori 
ir cēsnieki Gundars Kalniņš un 
Elīna Kalniņa.

Garā Hermaņa restaurācija 
un ekspozīcijas “Dzīve uz 
pulvermucas” izveide tiek 
īstenota Eiropas Savienības 
fondu 2014.–2020. gada 
plānošanas perioda darbības 

programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa “Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu 
kultūras un dabas mantojumu, 
kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” sadarbības 
projektā “Kultūra, vēsture, 
arhitektūra Gaujas un laika 
lokos”.

Cēsu novada pašvaldība 
projektu īsteno sadarbībā ar 
Siguldas novada pašvaldību, 
kas ir projekta vadošais 
partneris. Kopējais ekspozīcijas 
finansējums ir 66 494,34 EUR, 
no tiem ERAF 56 520,19 EUR 
apmērā, valsts budžeta dotācija 
2 493,54 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums 7 480,61 EUR.


