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Cēsu muzejs 95 gadu jubileju 
atzīmē ar izstādes atvēršanu

Saules ielas rajonā sākti jaunā 
daudzdzīvokļu namu kvartāla 
būvdarbi  

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Izzinoši notikumi Cēsu kauju atcerei
Godinot Latvijas brīvības 

cīnītāju varonību un Latvijas 
Uzvaras dienu, Cēsu kauju 
101. gadadienu, 22. jūnijā 
norisināsies vairāki izzinoši 
pasākumi.

Tā kā plaša ļaužu pulcēšanās 
vēl nav atļauta, aicinām 
iedzīvotājus kopā ar ģimeni 
apmeklēt foto un audio izstādi 
Cēsu pilsētvidē, piedalīties 
izlaušanās spēlē un izkļūt 
no ienaidnieka ģenerāļa 
kabineta Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā, kā arī sekot 
līdzi vēsturnieku diskusijai 
tiešsaistē.

Svētku diena sāksies ar 
tradicionālo ziedu nolikšanu 
Cēsu kauju piemiņas vietās. 
Dienas ievērojamākais noti-
kums būs vēsturnieku diskusija 
par tā laika vēstures līkločiem, 
ārzemju spēku stratēģiskajām 
interesēm Latvijā, Latvijas 
bruņoto spēku vienību lomu, 
politisko situāciju un citām 
tēmām. Diskusijas tiešraidi 
translēs Latvijas Sabiedrisko 
mediju un Cēsu novada 
pašvaldības mājas lapā un 
sociālo tīklu kontos.

Jau no 16. jūnija ikviens 
Latvijas iedzīvotājs aicināts 
apmeklēt foto un audio izstādi 
Cēsu pilsētvidē “Stāsti par 
varonību. Cēsu kaujām 101”. 
Pilsētas nozīmīgākajās vietās, 
kas saistītas ar vēsturiskajiem 

Attēlā: Ierastās piemiņas pasākumu kulminācijas – Cēsu kauju rekonstrukcijas Pirtsupītes gravā – šogad nebūs. Taču būs 
iespēja pilsētvidē skatīt lielformāta fotogrāfijas un uzzināt personiskus stāstus par notikumiem Cēsīs pirms vairāk nekā 
100 gadiem. Foto: Kaspars Teilāns, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs.
notikumiem, būs aplūkojamas 
lielformāta fotogrāfijas, 
kuras papildinās stāsti par 
Cēsu kauju svarīgākajiem 
notikumiem, par tā laika 
cēsnieku atmiņām, sajūtām un 
cerībām. Līdzās fotogrāfijām 
un stāstiem 22. jūnijā iecerēts 
atskaņot patriotisku, tautas 
gara varonību raksturojošu 
mūziku, radot svētku sajūtu 
Cēsīs. Izstāde būs skatāma līdz 
30. jūnijam, un apmeklētāju 
ērtībai būs pieejamas kartes ar 

foto un audio izstādes norises 
vietām.

No 17. jūnija Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejā 
ģimenes 2-4 cilvēku sastāvā 
aicinātas piedalīties aizraujošā 
piedzīvojumā – izlaušanās 
spēlē, kur, rosoties un cenšoties 
tikt ārā no vācu ģenerāļa 
kabineta, būs iespējams 
iejusties Cēsu Skolnieku 
rotas kareivja ādā un izzināt 
Cēsu kauju notikumus caur 
personīgo pieredzi. Spēle 

interesentiem būs pieejama, 
iepriekš piesakoties.

Latvijas Uzvaras dienas 
programmu veido tās idejas 
autors Renārs Sproģis ar radošo 
komandu – režisori Edīti 
Siļķēnu, producenti Jolantu 
Sausiņu un Cēsu Kultūras 
centru.

Cēsu kauju 101. gadadienas 
svinību programmu īsteno ar 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latvijai – 
100” atbalstu.

Pirms 101 gada Latvijas 
valsts pastāvēšana tika izcīnīta 
Neatkarības kara laikā. 
Pagrieziena punkts kara gaitā 
notika tieši Ziemeļlatvijas 
frontes līnijā, kur latviešu un 
igauņu karaspēki 22. jūnijā 
pie Cēsīm uzveica Landesvēra 
armiju un devās tālāk uz Rīgu.

Latvijas Uzvaras dienas, 
Cēsu kauju 101. gadadienas 
uzmanības centrā būs varonība 
un cilvēkstāsti.

Pašvaldības iestādes atsāks klientu klātienes pieņemšanu;  
saglabājas ierobežojumi

Cēsu novada pašvaldības 
iestādes atsākušas klientu 
pieņemšanu klātienē, vien-
laikus saglabājot nepie-
ciešamos ierobežojumus un 
drošības pasākumus. 

Cēsu novada pašvaldība 

Raunas ielā 4 durvis 
apmeklētājiem vēra 13. maijā, 
strādājot ierastajā darba 
laikā, taču ar nepieciešamo 
divu metru distanci starp 
apmeklētājiem un aizsargstikla 
vairogiem starp klientiem un 

apkalpošanas speciālistiem. Ja 
klients vēlas satikt konkrētus 
pašvaldības speciālistus – 
piemēram, Būvvaldē, Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldē 
u.c. – nepieciešams iepriekš 
sazināties un pieteikt tikšanos 

elektroniski vai telefoniski vai 
ar klientu apkalpošanas spe-
ciālista palīdzību. Cēsu novada 
pašvaldības Dzimtsarakstu 
nodaļa klātienes pakalpojumu 
sniegšanu nebija pārtraukusi 
un to nodrošinās arī turpmāk. 

Klientus klātienē apkalpo 
arī Vaives pagasta pārvaldē, 
Rīdzenes bibliotēkā (Nākotnes 
iela 6-14, Rīdzene, Cēsu 
novads), taču klientus lūdzam 
vizīti iepriekš pieteikt, zvanot 
uz tālruni 26687719.

Turpinājums 3. lpp.
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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

Nezaudējot piesardzību, 
atgriežamies ierastajā dzīvē

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Maijā, mazinoties ārkārtas 
situācijas noteiktajiem 
ierobežojumiem, klientu 
pieņemšanu klātienē, stingri 
ievērojot drošības prasības, 
atsākušas pašvaldības iestādes. 
No 1. jūnija atļauta vasaras 
nometņu rīkošana un jauniešu 
nodarbinātības programmas. 
Pašvaldības līdzfinansēto 
iespēja skolu jauniešiem vasarā 
strādāt un gūt reālu darba 
pieredzi piedāvāsim arī šovasar.

Ļoti ticams, ka 9. jūnijā 
ārkārtas stāvokli valstī atcels 
un pakāpeniski tuvosimies 
ierastajam dzīves ritējumam, 
tomēr nekļūsim vieglprātīgi 
un saglabāsim piesardzību. 
Vīrusa izplatība ir ierobežota, 
taču tas vēl nav pieveikts, tāpēc 
distancēšanās, roku mazgāšana 
un maksimāla izvairīšanās no 
vietām ar augstu inficēšanās 
risku ir nemainīga aktualitāte. 
Jo precīzāk to ievērosim, 
jo mazāk būs ierobežojumu 
vasaras prieku baudīšanai.

Covid – 19 infekcija negatīvi 
ietekmējusi ekonomisko akti-
vitāti. Sāpīgāk skartās jomas 
mūsu novadā ir tūrisms, 
viesmīlība, sabiedriskā 
ēdināšana. Līdz ar Baltijas 
valstu robežu atvēršanu 
atsākas tūristu kustība, taču 
skaidrs, ka viesu skaits šovasar, 
salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, būs niecīgs. Citkārt 
kafejnīcu, viesnīcu īpašnieki 

vasarā uzkrāja tauciņus 
klusajai sezonai, taču šovasar 
tā nebūs, tāpēc esmu jau 
runājis ar Ekonomikas 
ministru par iespējamo atbalstu 
tūrisma nozarei, lai saglabātu 
darbiniekus un uzņēmumus.

Citās tautsaimniecības 
jomās krass darbības kritums 
nav vērojams, un, vismaz 
pagaidām, nav ziņu, ka kāds no 
novada uzņēmumiem krīzes dēļ 
pārtraucis vai grasās pārtraukt 
darbību un atlaist strādājošos. 
Jāpiezīmē, ka pilsētas 
bērnudārzi vasarā darbosies bez 
pārtraukumiem, lai vecāki var 
ražīgi strādāt un atgūt krīzes 
laikā iekavēto.

Pagaidām slēgta koncertzāle 
“Cēsis”, un pieļauju, ka 
profesionālo mākslu varēsim 
baudīt vien gada otrajā 
pusē, rudenī. Taču Cēsu 
amatiermākslas kolektīvi, jau 
no 1. jūnija varēs atgriezties 
savās telpās koncertzālē un sākt 
mēģinājumus. Vasarā, protams, 
ievērojot piesardzību, darbu 
atsāks arī kinoteātris. 

Šajā vasarā lielu kultūras 
un sporta pasākumu nebūs. Kā 
jau minēts, pilsētas svētkus 
svinēsim digitāli, arī Cēsu 
kauju 101. gadadienas atceres 
pasākumi būs bez lielas ļaužu 
pulcēšanās. Godināsim varoņus 
ģimeniski, patriotiski un 
izzinoši!

Pašvaldības īstenotie at-
tīstības projekti būtiski veicina 
ekonomisko aktivitāti. Maija 
pēdējai domes sēdei sagatavoti 
budžeta grozījumi. Paredzēts 
palielināt budžeta investīcijas 
ielu un ietvju atjaunošanai, un 
šos projektus īstenosim jau 
šovasar. Turpinās lielie Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
līdzfinansētie infrastruktūras 
projekti, kuros akcentēta 
uzņēmējdarbības attīstība. 
Ir iespēja startēt konkursos, 
lai saņemtu papildu ES 
finansējumu infrastruktūras 
projektiem, ko noteikti 
izmantosim. 

Jāatzīmē, ka “Siguldas 

Būvmeistars” jau montē 
pagrabstāva paneļus daudz-
dzīvokļu namam Saules ielas 
rajonā. Būvdarbus plānots 
pabeigt šogad, un lielākā daļa no 
24 dzīvokļiem jau ir rezervēti. 
Jauni, pieejami mājokļi Cēsīs 
ir ļoti nepieciešami. Pateicoties 
siltajai ziemai, raiti virzās 
Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma dienesta 
viesnīcas būvniecība Valmieras 
ielā. Septembrī tehnikuma 
audzēkņi jau varēs ievākties 
jaunajās telpās.

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs šajā pavasarī svin 95 
gadu jubileju. Svin ar jubilejas 
izstādi, kurā eksponēti unikāli 
muzeja krājuma priekšmeti. 
Iesaku cēsniekiem noteikti 
šo izstādi apmeklēt. Vitāla 
nepieciešamība muzejam 
un arī novadam ir jaunas, 
modernas krātuves būvniecība. 
Cēsīs ir ļoti bagāts un 
daudzveidīgs muzeja krājums, 
ko nepieciešams kvalitatīvi 
uzglabāt un arī eksponēt. 
Nākamajā plānošanas periodā 
krātuves izbūve būs viens no 
prioritārajiem projektiem. 

Maija nogalē apmācības 
noslēdzas datu analītikas kursa 
pirmajām divām grupām. Jaunie 
IT speciālisti studējuši centīgi, 
un visi apmācības uzsākušie ir 
gatavi sekmīgi finišēt. Ņemot 
vērā lielo interesi par šo kursu, 
pašvaldības budžetā esam 
piešķīruši papildu līdzekļus 
pieaugušo pārkvalifikācijai. 
Cēsniekiem būs labas iespējas 
apgūt pieprasītu un labi 
apmaksātu darbu IT nozarē. 

Paldies visiem, kuri 
piedalījās Lielajā talkā 
sakopjot un padarot skaistāku 
savu piemājas, darba vai citu 
teritoriju! Priecāsimies par 
vasaru, taču būsim prātīgi 
ievērosim piesardzību, sargājot 
sevi un līdzcilvēkus!

Atis Egliņš - Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Ir agrs maija rīts. Dabā un 
cilvēkos ir iestājies šķietams 
miers. Cēsis mostas. Un 
mostas ne tikai, lai dotos savās 
ikdienas gaitās, bet mostas 
jaunam darba cēlienam jaunos 
apstākļos. Pavasaris mūs 
saldēja ne tikai laikapstākļu 
ziņā, bet sasaldēja arī mūsu 
ekonomiku, socializēšanos, 
uzņēmējdarbību, ikdienas 
rutīnu. Šķiet, ka līdz ar 
pavasara iestāšanos, atkusnis ir 
arī iestājies jautājumā, ko sauc 
par “COVID-19 krīzi”. Vismaz 
pirmie cerību stari un cerību 
bezdelīgas noteikti ir klāt.

2020. gada pašvaldības 
budžetā esam izvirzījuši 
divas galvenās prioritātes – 
veicināt Eiropas Savienības 
struktūrfondu apguvi un 
nodrošināt ielu, ietvju un ceļu 
remontus un to uzlabošanu. Ja 
gada sākumā šķita, ka ielām, 
ietvēm un ceļu remontiem 
esam paredzējuši būtisku 
finansējumu, tad tagad šos 
plānus pārskatām, piesaistot 
vēl vairāk un atvēlot šim 
mērķim papildu līdzekļus. 
Kolēģi pašvaldībā aktīvi strādā 
pie situācijas apzināšanas un 
aprēķiniem, lai jau iespējami 
drīzākā laikā pašvaldība 
varētu uzsākt pēdējo gadu 
apjomīgākās ielu, ietvju un 
ceļu uzlabošanas programmas 
īstenošanu Cēsu novadā. Cēsis 
mostas!

Maija mēnesī noslēdzām 
būvniecības līgumu par 
sociālo pakalpojumu centra 
būvniecību. Pats personīgi 
šo projektu un ideju saucu 
par “Cēsu balto gulbi” – gan 
arhitektūras dēļ, kas būs 
moderna balta celtne, gan arī 
nākotnes sociālo pakalpojumu 
dēļ. Projekta mērķis ir 
nodrošināt, lai mūsu līdzcilvēki 
ar garīga un funkcionāla 
rakstura traucējumiem netiktu 
ievietoti institūcijās un lai 
viņiem piedāvātu alternatīvu 

palīdzību un iekļaušanos mums 
līdzās. Cēsis mostas!

Joprojām turpinām darbu pie 
dažādu digitālo tēmu attīstības. 
Darbu sācis Cēsu digitālais 
centrs, kas drīzumā arī piedāvās 
dažādas iespējas iedzīvotājiem, 
lai veicinātu mūsu visu digitālo 
prasmju attīstību. Tikko arī 
noslēgušies mācību kursi datu 
analīzē, kas pieprasa specifiskas 
zināšanas. Šo iniciatīvu paš-
valdība īstenojusi sadarbībā 
ar Latvijas informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumiem, 
Rīgas Tehnisko universitāti un 
citiem spēcīgiem spēlētājiem 
informācijas tehnoloģiju 
jomā. Vēl maijā sadarbībā 
ar informācijas tehnoloģiju 
uzņēmumu “Microsoft” pie-
dalījāmies pasākumā #Domā-
Digitāli, kurā divu nedēļu 
garumā dažādu video formātu 
veidā tika risinātas uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem svarīgas 
tēmas. Cēsu novada pašvaldība 
ir vienīgā Latvijas pašvaldība, 
kas šajā pasākumā piesaistīta 
kā partneris, tādēļ īpašs prieks, 
ka tieši mūsu video lekcijas 
par radošumu un akvareļiem 
sadarbībā ar Cēsu mākslinieci 
Alisi Ķīnastu un radošā 
prāta vētra no kopstrādes 
mājas “Skolas6” kļuvusi par 
visskatītāko interneta tiešraidi 
visa pasākuma #DomāDigitāli 
laikā. Tas dod vēl papildu 
motivāciju un apliecina, 
ka esam uz pareizā un īstā 
digitalizācijas ceļa. Cēsis 
mostas!

Pilsētas skvēros, parkos, 
kafejnīcās un restorānos sāk 
atgriezties cilvēki. Tāpat arī 
uzņēmumi un dažādas publiskās 
organizācijas sāk atgriezties 
ierastā darba ritmā. Muzejs svin 
savu 95. gadadienu, neraugoties 
uz dažādiem ierobežojumiem. 
Tāpat arī atklāta jauna un 
unikāla latviešu simbolistu 
gleznu izstāde, atdzīvinot tās 
ar virtuālām animācijām. Vēl 
turam īkšķus par koncertzāli 
un iespējamu drīzu atgriešanos 
tajā uz pirmajiem koncertiem. 
Cēsis mostas!

Lai pavasaris un dabas 
mošanās palīdz mosties arī 
mums! Lai pavasaris ir kā 
izeja no krīzes, atstājot dubļus, 
problēmas, satraukumu, neziņu, 
strīdus un kašķus vakardienā, 
bet rītdienā dodot mums vasaru, 
siltumu, cīņas sparu, cerību un 
pārliecību – viss būs labi! 

Cēsis mostas

Domes sēdēs maijā
Cēsu novada domes sēdē 7. 

maijā izskatīt 18 jautājumi.
Dome apstiprināja Cēsu 

novada pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” 2019. gada  publisko 
pārskatu, Cēsu pilsētas Sporta 
attīstības stratēģiju, kā arī veica 
grozījumus nolikumā par naudas 
balvām Cēsu novada izglītības 
iestāžu izglītojamajiem un 
pedagogiem.

Deputāti apstiprināja arī  
Cēsu novada pašvaldības, 
novada pašvaldības aģentūras 
“Sociālais dienests” un  

Bērzaines pamatskolas-
attīstības centra 2019. gada 
publiskos pārskatus. Sēdē 
apstiprināja grozījumus 
līgumā ar pilsētas pašvaldības 
uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu 
uzņēmums” par pamatlīdzekļu 
nomu un siltumtīklu 
saimniecības modernizāciju un 
atjaunošanu.

Deputāti vienojās par darba 
grupas izveidi Cēsu novada 
kultūras attīstības programmas 
2015.-2019. aktualizēšanai un 
pagarināšanai.

Cēsu novada domes ārkārtas 

sēdē 14. maijā izskatīti divi 
jautājumi. Par izglītības iestāžu 
darbu ārkārtējās situācijas 
apstākļos un grozījumiem 
saistošajos noteikumos -par 
krīzes pabalstu ārkārtējās 
situācijas laikā Cēsu  novadā.

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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Investīciju objektu karte

Top jauns daudzdzīvokļu nams

Attēlā: “Siguldas Būvmeistara” amatnieki jau montē daudzdzīvokļu nama pagrabstāva 
paneļus un sola, ka novembrī pirmie iemītnieki tiks pie savu jauno dzīvokļu atslēgām. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Tapusi Cēsu novada 
investīciju objektu karte 
ipasumi.cesis.lv, kas radīta, 
lai uzņēmējiem un citiem 
interesentiem būtu pieejama 
vienota informācija par to, 
kur Cēsu novadā atrodas 
brīvas telpas vai zeme 
uzņēmējdarbības veikšanai.

Starp pievienotajiem 
objektiem ir gan pašvaldībai, 
gan privātpersonām piederoši 
īpašumi. Kartē pieejams īss 

objekta apraksts un būtiskākā 
informācija par īpašumā 
esošajām komunikācijām, kā arī 
īpašnieka kontaktinformācija.

Ja pārdodat vai izīrējat 
zemes gabalu, ēkas vai 
telpas uzņēmējdarbības 
veikšanai, aicinām sazināties 
ar Uzņēmējdarbības attīstības 
projektu vadītāju Natāliju 
Juškovu pa e-pastu natalija.
juskova@cesis.lv vai pa tālruni 
26842098. 

Siltuma tarifs – zemākais 
desmitgadē

Nākamajā apkures sezonā 
Cēsīs būs desmit gados 
zemākais siltumapgādes tarifs, 
tam samazinoties par 9,6%, 
paredz SIA “Cēsu siltumtīkli” 
(“ADVEN Latvia”) Sabie-
drisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijai iesniegtais 
tarifu projekts.

Kā akcentē uzņēmums, 
ar šo soli Cēsis pievienosies 
tām pašvaldībām, kurās 
siltumapgādes tarifs nepār-
sniedz 55 EUR/MWh. 
Tādējādi no sestās dārgākās 
siltumapgādes valstī, Cēsis 
ierindotos desmitajā lētākajā 
vietā.

“ADVEN Latvia” valdes 
loceklis Māris Kānītis 
skaidro, ka šāds samazinājums  
iespējams, pateicoties uzlabo-
jumiem infrastruktūrā, stabilam 
siltumapgādes tarifam, sistēmu 
automatizācijai un datu 
optimizētai nolasīšanai, kā arī 
kvalificētam darbaspēkam. 
Rezultātā samazināts arī 
izmešu daudzums, apkurei 
kļūstot vēl zaļākai. Modernā 
siltumapgādes sistēma ļāvusi 
samazināt CO2 radīto izmešu 
daudzumu par vairāk nekā 
80% un veicināt Cēsu novada 
uzņēmējdarbību, jo 75% 
siltumenerģijas tiek iegūts no 

vietējo ražotāju atjaunojamā 
kurināmā.

“Pašvaldības un “ADVEN” 
sadarbība ir viens no labajiem 
piemēriem, kā, uzņēmumam 
nepārtraukti investējot tehno-
loģijās, infrastruktūrā un 
klientu servisā, par ieguvējiem 
kļūst iedzīvotāji. Turklāt 
uzņēmums ar savu skandināvu 
pieeju un cieņu pret apkārtējo 
vidi ne vien brīvi dalās ar 
siltumpatēriņa datiem, bet 
arī kopā ar patērētājiem – 
pašvaldību, apsaimniekotājiem, 
uzņēmumiem – analizē, kā 
panākt efektīvāku siltum-
apgādes modeli. Rezultātā 
ieguvēji ir visi, un ir liels 
prieks, ka Cēsīs varam 
lepoties ar desmitgades 
zemāko siltumapgādes tarifu! 
To ļoti novērtēs gan esošie 
klienti, saņemot patīkamākus 
rēķinus, gan arī tas kalpos kā 
izvēles kritērijs potenciāliem 
investoriem un topošajiem 
cēsniekiem, un pašas Cēsis 
kļūs par arvien izcilāku vietu 
dzīvei!” pauž Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

“ADVEN” grupa ir vadošā 
pakalpojumu sniedzēja 
enerģijas un ūdensapgādes 
jomā Ziemeļvalstīs un Baltijā.

Saules un Vilku ielu rajonā 
AS “Siguldas Būvmeistars” 
sākusi jaunā daudzdzīvokļu 
māju kvartāla būvdarbus. 
Kopumā paredzēts izbūvēt 
četras daudzdzīvokļu mājas 
ar gandrīz 100 dzīvokļiem. 
Plānoti gan divu, gan trīs istabu 
dzīvokļi. Šogad uzbūvēs pirmo 
māju, kurā būs 24 dzīvokļi, 
16 divu istabu dzīvokļi un 8 
trīs istabu dzīvokļi. Kvartālā 
plānots izbūvēt arī atsevišķu 
autostāvvietu un noliktavu 
telpu kompleksu, kurā vietas 
varēs īrēt.

Kā liecina informācija 
uzņēmuma mājas lapā, gandrīz 

visi dzīvokļi pirmajā mājā jau 
rezervēti. Lai sāktu dzīvot 
jaunajā namā, ir jāiemaksā 
drošības nauda un jānoslēdz 
īres līgums uz diviem gadiem. 
Šajā laikā īrniekiem ir iespēja 
dzīvokli izpirkt.

Dzīvokļi tiek izīrēti ar 
pilnu iekšējo apdari, tai skaitā 
iebūvētām virtuves mēbelēm, 
virtuves iekārtu un aprīkotu 
vannas istabu. Katram 
dzīvoklim ir individuāls 
siltuma skaitītājs un siltuma 
regulators, elektrības skaitītājs, 
kā arī balkons, palīgtelpa 
pagrabā un autostāvvieta.

Daudzdzīvokļu namu 

apsildei pieslēgs pilsētas 
siltumapgādi. Kvartāla 
teritorija būs labiekārtota ar 
bērnu spēļu laukumiem un 
piebraucamajiem ceļiem.

Apzinoties, ka mājokļu 
trūkums būtiski ierobežo 
pilsētas attīstības iespējas, 
novada pašvaldība sadarbībā 
ar Aizsardzības ministriju, 
2019. gadā pabeidza 26 
dzīvokļu ēkas renovāciju Ata 
Kronvalda ielā. Jādomā, ka 
”Siguldas Būvmeistara” četru 
daudzdzīvokļu namu izbūves 
projekts jūtami uzlabos 
mājokļu pieejamību Cēsīs.

Talciniekus vīruss un drēgnums nebiedē
Cēsīs 16. maijā notika 

ikgadējā Lielā talka, kuras 
laikā sakoptas 20 vietas.

Par spīti nemīlīgajiem 
laikapstākļiem un ārkārtējās 
situācijas laikā noteiktajiem 
ierobežojumiem, cēsnieki gan 
16. maijā, gan pirms un pēc 
tam, rūpējās par to, lai Cēsu 
novads taptu sakoptāks un 
tīrāks. 

Šogad pulcēšanās iero-
bežojumu dēļ izpalika dažādu 
biedrību, iestāžu un uzņēmumu 
talkas. Taču tāpat kā citus gadus 
aktīvi talkoja Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes un Rāmuļu 

pamatskolas skolotāji, kuri 
vāca atkritumus gar ceļu uz 
Rāmuļiem. Savukārt Cēsu 
Tūrisma centra darbinieki 
rūpējās par Cīrulīšu dabas 
taku sakopšanu, jo daudziem 
apmeklētājiem vēl arvien svešs 
daudzviet Latvijā dabas takās 
ieviestais princips – dabā ejot, 
ko atnesi, to aiznes. 

Vairākās vietās pilsētā 
cēsnieki rūpējās, lai sakoptu 
savu tuvāko apkārtni un 
iemīļotās pastaigu vietas. 
Sevišķi aktīvi bija Līgatnes 
un Kovārņu ielas iedzīvotāji, 
kuri jau tradicionāli kopa savu 

apkaimi, savācot atkritumus 
gar ielu malām. Tāpat cēsnieki 
talkoja pie Dubinskas dīķa, 
kas arī ir daudzu iedzīvotāju 
iecienīta pastaigu vieta.

Paldies visiem talkotājiem!
Lai citus gadus talkotājiem 

darba būtu mazāk, atgādinām, 
ka atkritumus ļauts izbērt tikai 
tam paredzētās vietās.

Ja pamani, kādu, kas 
atkritumus izber dabā, 
publiskā vietā vai citas 
personas īpašumā, ziņo par to 
pašvaldības policijai pa tālruni 
8911.

Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā darbu atsāk citas valsts 
iestādes:  Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta BIOR 
paraugu pieņemšanas kabinets, 
Lauku atbalsta dienesta 
speciālisti, Pārtikas veterinārā 
dienesta speciālisti un Cēsu 

novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”. 

Cēsu novada izglītības 
iestādes sekos valsts 
noteiktajām prasībām. Paš-
valdības aģentūra “Sociālais 
dienests” ārkārtējās situācijas 
laikā turpinās klientu attālinātu 
pieņemšanu. 

Cēsu novada bāriņtiesā 
klientu pieņemšana klātienē 

tiek atsākta ierobežotā 
apjomā. Apmeklētājus pie-
ņem tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta pa 27806030 vai 
64127891 (zvanus pieņem 
katru darba dienu no plkst. 
8.00 līdz plkst. 17.00). Klienti 
aicināti pieņemšanas laikā un 
bāriņtiesas sēdēs lietot sejas 
aizsarglīdzekļus (maskas vai 
mutes un deguna aizsegus).

Pašvaldības iestādes atsāks klientu klātienes 
pieņemšanu; saglabājas ierobežojumi
Turpinājums no 1. lpp.

Drošība sabiedriskajā 
transportā

Pēdējo nedēļu laikā pasa-
žieru skaits sabiedriskajā 
transportā turpina palielināties, 
tāpēc, lai mazinātu vīrusa 
Covid-19 izplatīšanās risku,  
pasažieriem brauciena laikā 
jālieto mutes un deguna 
aizsegs – sejas maska, 
respirators, šalle, lakats u.tml. 
Ņemot vērā, ka reģionālo 
maršrutu autobusos pasažieru 
uzņemšana notiek pa 
priekšējām durvīm, autobusa 
vadītājs var atteikt iekāpšanu 
pasažieriem, kuriem nav 
attiecīgā aizsega. 

Atcelts  nosacījums par 
pasažieru skaita ierobežošanu 
vienā sabiedriskajā transport-
līdzeklī, pārdodot biļetes 
ne vairāk kā 50% no 
sēdvietu skaita, tomēr, kur 

tas iespējams, pasažieriem 
autobusa un vilciena salonā 
vispirms jāieņem sēdvietas 
pamīšus, ievērojot divu metru 
distanci vienam no otra. Tāpat, 
ja autobusa vadītāja kabīne nav 
nodalīta no pārējā autobusa 
salona, pasažieri nevarēs 
ieņemt sēdvietas, kas atrodas 
aiz šofera.

Pārvadātāji katru dienu 
dezinficē transportlīdzekļus, 
īpašu uzmanību pievēršot 
virsmām, kurām pasažieri 
biežāk pieskaras. Vairāki 
pārvadātāji autobusos nodro-
šina roku dezinfekcijas 
līdzekļus.

Autotransporta direkcija 
aicina pasažierus izvērtēt sava 
brauciena nepieciešamību.
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VESELĪBA, DAŽĀDI
Klīnikas pakalpojumi – pilnā apjomā

No 3. jūnija pacientiem 
pēc vairāk nekā divu mēnešu 
pārtraukuma beidzot būs 
iespēja atkal pilnā apjomā 
saņemt gan ambulatorās 
speciālistu konsultācijas un 
izmeklējumus, gan plānveida 
operācijas Vidzemes maz-
invazīvās ķirurģijas dienas 
centrā. Vienlaikus svarīgi 
zināt, ka pakalpojumu 
drošai saņemšanai un 
sniegšanai būs jāievēro virkne 
epidemioloģisko nosacījumu. 

• Pacientus aicinām uz 
vizīti ierasties ne agrāk kā 20 
minūtes pirms tās sākuma, lai 
mazinātu saskarsmes iespējas 
ar citiem pacientiem. 

• Aicinām izvērtēt nepie-
ciešamību ņemt līdzi pavadošo 
personu.

• Ienākot klīnikā, jādezinficē 
rokas, jāuzliek sejas maska 
(varēs saņemt bez maksas pie 
garderobes), kā arī jāuzvelk 
bahilas.

• Ļoti svarīgi ir pareizi lietot 
sejas masku, lai tā samazinātu, 
nevis palielinātu inficēšanās 

Krīzes pabalsts novada iedzīvotājiem
Sniedzot atbalstu Cēsu 

novada iedzīvotājiem ār-
kārtējās situācijas laikā, Cēsu 
novada dome 2020. gada 7. 
maijā apstiprināja jaunus 
saistošos noteikumus Nr. 12 
“Par krīzes pabalstu ārkārtējās 
situācijas laikā Cēsu novadā”, 
ieviešot jaunu pabalstu.

Krīzes pabalstam var 
pieteikties personas:

• kuras ārkārtējās situācijas 
dēļ sakarā ar Covid-19 
izplatību ir zaudējušas savus 
ienākumus un no savas gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj 
nodrošināt savas un aprūpē 
esošo nepilngadīgo bērnu 

pamatvajadzības;
• kurām ārkārtējās situācijas 

dēļ sakarā ar Covid-19 
ierobežošanas pasākumiem 
ir nepieciešama pašizolācija 
vai izolācija un kuras pašas 
nevar segt pašizolācijas vai 
izolācijas izdevumus. Pabalsts 
ir netiešs, un tas tiek pārskaitīts 
pašizolācijas vai izolācijas 
telpu īres izdevumu segšanai 
telpu izīrētājam, un tas nevar 
būt lielāks par 420 eiro;

• kurām konstatēta Covid-19 
saslimšana, kuras ir bijušas 
stacionētas un nepieciešama 
transporta pakalpojumi no-
gādāšanai no ārstniecības 

iestādes uz mājām. Pabalsts ir 
netiešs, un tas tiek pārskaitīts 
transporta pakalpojuma snie-
dzējam specializētā transporta 
izdevumu segšanai.

Krīzes pabalsta apmērs:
- 128,00 eiro mēnesī, ja 

mājsaimniecībā dzīvo viena 
persona;

- 80,00 eiro mēnesī katrai 
personai, ja mājsaimniecībā 
dzīvo vairāk nekā viena 
persona.

Krīzes pabalstu piešķir 
uz trim mēnešiem, bet ne 
uz ilgāku termiņu kā vienu 
kalendāro mēnesi pēc valstī 
noteiktās ārkārtējās situācijas 

beigām. Pabalstu izmaksā reizi 
mēnesī, to pārskaitot personas 
norādītajā kredītiestādes kontā.

Atbalsta saņemšanai iesnie-
gumu 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 atrodamas 
arī mājas lapā www.cesis.lv/
atbalsts.

Mākslas 
skola aicina

Cēsu pilsētas Mākslas skola 
izsludina jauno audzēkņu 
attālinātu pieteikšanu mācī-
bām un iestājpārbaudījumiem 
2020./21. mācību gadam.  

Klātienes konsultācijas 
paredzētas šogad 24. augustā, 
iestājpārbaudījumi 25. un 26. 
augustā.

Lai pieteiktos un saņemtu 
detalizētāku informāciju, 
lūgums, no 2.- 4. jūnijam 
zvanīt pa tālruni 26585610 vai 
26553492.

Saskarsme ar nezināmo...
Visvairāk biedē nezināmais 

un tas, ko mums grūti 
iztēloties – tā par jauno 
darbu Covid-19 apstākļos 
atsaucas medicīnas asistente 
Māra Plažio, kura ārkārtējās 
situācijas laikā piekritusi 
strādāt karantīnas nodaļā, kurā 
uzturas pacienti ar aizdomām 
par Covid-19 līdz analīžu 
rezultātu noskaidrošanai. Tāpēc 
Cēsu klīnika piedāvā iespēju 
ielūkoties darbinieku ikdienā, 
lai parādītu, kā mums klājies 
šajā nebūt ne vienkāršajā laikā.

Medicīnas asistente 
Māra Plažio: “Ja esam 
izvēlējušies strādāt šajā 
profesijā, tad, manuprāt, mums 
ir jāpieņem visas situācijas, 
ar kurām mediķiem nākas 
saskarties. Tāpēc piekritu 
strādāt karantīnas nodaļā, 
kad man to piedāvāja galvenā 
māsa. Protams, ar Covid-19 
situācija ir atšķirīga, jo 
mēs saskaramies ar kaut ko 

nezināmu un neredzamu. Tu 
nezini, kā priekšā stāvi. Pašai 
man nav bail un nav arī īpaši 
grūti, vairāk redzu bažas un 
bailes savos tuviniekos. Bērni 
pie manis šajā laikā ciemos 
vispār nebrauc. Novēroju, 
ka vīrs jutās atvieglots, 
kad parādīju savu analīžu 
rezultātus, kas bija negatīvi. 
Parādīju arī fotogrāfijas, kādi 
mēs izskatāmies, tērpušies 
individuālajos aizsardzības 
līdzekļos. Tas tuviniekiem 
palīdz justies drošāk, jo 
visvairāk biedē nezināmais, 
tas, ko nespējam iztēloties. 
Darbs karantīnas nodaļā ir 
sarežģītāks, jo nevar pie 
pacienta pieskriet tāpat vien. 
Katru reizi jāuzvelk un pēc tam 
jānovelk speciālais tērps. Arī 
pacienti nokļūšanu karantīnas 
nodaļā uztver atšķirīgi. Uzzinot 
vairāk informācijas, pacienti 
jūtas drošāk. Šajā laikā vairāk 
uzmanības pievēršu savai 

veselībai. Man patīk dr.Tereško 
ieteikumi. Lietoju dabas vielas, 
piemēram, propolisu. Šajā 
laikā mums ir iespējas izkopt 
veselīgākus dzīves paradumus. 
Kā iesaka dr. P.Apinis, sākt 
orientēties, skriet pa priežu 
mežiem. Kāpēc ne?”

Vecākā reģistratore Lelde 
Petroviča: “Reģistratūrai šis 
laiks ir bijis sarežģīts, traucēja 
neziņa par turpmāko. Sākumā 
visas vizītes bija jāatceļ, 
nevarējām prognozēt, kad 
tās tiks atjaunotas. Tas bija 
pats grūtākais. Tomēr samērā 
mierīgi šo situāciju uzņēmām un 
veiksmīgi tikām galā ar visiem 
uzdevumiem. Lielākoties 
pacienti situāciju uztvēra 
saprotoši, bija dzirdējuši 
ziņas, bet tie, kas savu stāvokli 
vērtēja kā akūtāku, bija 
vairāk neapmierināti. Tādos 
gadījumos tika piesaistīti 
ārsti, ar kuriem pacienti 
varēja sazināties, lai situāciju 

izvērtētu. Tagad ir tikai divi 
pakalpojumi, uz kuriem rindas 
ir ļoti garas, tāpēc diemžēl 
uzreiz nevaram piedāvāt jaunus 
laikus – tie ir ehokardiogrāfijas 
izmeklējumi un nefrologa 
konsultācijas.” 

Pediatre Ilze Dambe: 
“Laikā, kad ambulatorie 
pakalpojumi bija ierobežoti, 
Cēsu klīnika nodrošināja 
iespēju vecākiem saņemt 
pediatru ambulatorās 
konsultācijas attālināti, pa 
tālruni. Daudzi tās izmantoja, 
redzējām, ka ir pietiekami 
daudz situāciju, kad pietiek 
ar telefonsarunu, lai palīdzētu 
atrisināt kādu ar bērnu veselību 
saistītu jautājumu. Manuprāt, 
tas ir ļoti labs pakalpojuma 
veids, ko izmantosim arī 
turpmāk. Bērnu nodaļā līdz šim 
nav atklāts neviens Covid-19 
pozitīvs pacients, tomēr nodaļas 
un arī mūsu mazo pacientu 
ikdiena ir mainījusies. Analīzes 

profilaktiski veicam bērniem, 
kam ir drudzis, augšējo un dziļo 
elpceļu saslimšanas. Vecāki 
uztver saprotoši to, ka pirmajā 
diennaktī, kamēr gaidām 
rezultātus, kopā ar bērnu ir 
jāuzturas izolācijas režīmā. Un 
nevarētu teikt, ka mazajiem ļoti 
patīk aizsargtērpos ģērbušies 
mediķi. Tāpat kā agrāk, pie 
bērna pa nakti var palikt 
pavadošā persona, tikai pašlaik 
zināmas neērtības vecākiem 
rada tas, ka pie bērna uzturas 
vai nu mamma, vai tētis, bet 
viņi nevar mainīties. Tāpat nav 
iespējas bērnam atnest pārtiku. 
Katrs bērns ir pieradis pie savas 
ēdienkartes, tāpēc ēdināšana 
rada vairāk neērtību nekā 
pieaugušajiem. Labā ziņa ir tā, 
ka bērni šajā pavasarī slimojuši 
daudz mazāk, to sekmējusi 
sociālā distancēšanās, slēgtās 
skolas un bērnudārzi. Tāpēc 
bērnu nodaļā bijis mazāk 
pacientu.” 

riskus: uzvilkt masku ar tīrām 
rokām, lai tā pilnībā nosegtu 
seju, neaiztikt aizsegu ar 
rokām, nenobīdīt uz leju, 
noņemt masku, nepieskaroties 
tās priekšpusei un nelietot 
atkārtoti pēc noņemšanas, pēc 
noņemšanas atkal dezinficēt 
rokas, maskas izmest tām 
paredzētā atkritumu tvertnē pie 
garderobes. 

• Aicinām ievērot 2 metru 
distanci no citiem pacientiem 
un darbiniekiem.

• Starp pacientu pieņem-
šanām ir pagarināti 
intervāli, lai pēc katra 
pacienta būtu iespējams 
veikt SPKC rekomendētos 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumus – telpu vēdināšanu 
un dezinfekciju.

• Lai saņemtu plānveida 
operāciju, obligāta prasība ir 
ne senāk kā pirms 48 stundām 
veiktas Covid-19 analīzes, 
kuru rezultāts ir negatīvs.

• Ārstniecības iestādes 

Latvijā aizliegts apmeklēt 
cilvēkiem, kam jāatrodas 
pašizolācijā, karantīnā, vai kam 
ir augšējo elpceļu saslimšanas 
simptomi.

Pacientu ievērībai – 
Vidzemes Mazinvazīvās 
ķirurģijas dienas centra telpas ir 
uz laiku pārceltas uz ķirurģijas 
nodaļu, jo dienas centra telpās 
pašlaik darbojas karantīnas 
nodaļa, kurā izolācijas režīmā 
uzturas stacionētie pacienti ar 
aizdomām par saslimšanu ar 
Covid-19 līdz analīžu rezultātu 
noskaidrošanai. 

Atgādinām, ka pacientu 
apmeklēšana nodaļās nebūs 
atļauta līdz ārkārtējās situācijas 
beigām, lai pasargātu no 
iespējama inficēšanās riska. 
Līdz tam laikam nodrošināsim 
iespēju pacientiem nodot 
vitāli nepieciešamos sūtī-
jumus, piemēram, ikdienā 
lietotos medikamentus, 
brilles, personīgās higiēnas 
piederumus, ūdeni. Aicinām 
nenest pacientiem nekādu 
ēdienu, grāmatas vai citus 

priekšmetus, bez kuriem var 
iztikt un kurus nav iespējams 
dezinficēt.

Ārstniecības iestādēm arī 
iespēju robežās sākotnēji 
jānodrošina veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšana tiem, 
kuriem iepriekš pieraksts tika 
atcelts ārkārtējās situācijas 
dēļ. Vienlaikus aicinām 
pacientus būt saprotošiem, 
jo ir atsevišķi pakalpojumi, 
piemēram, ehokardiogrāfijas 
izmeklējums, uz kuru rinda 
ir līdz gada beigām, un tiek 
meklētas iespējas, lai piedāvātu 
papildu laikus, par kuriem 
ar pacientiem sazināsies 
reģistratūras darbinieki.

Lai saņemtu precīzāku 
informāciju par valsts 
apmaksātajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, 
aicinām sazināties ar 
Nacionālo veselības dienestu 
pa telefonu 80001234 vai 
informāciju meklēt interneta 
vietnē rindapiearsta.lv
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IZGLĪTĪBA
Arī grāmatas novieto karantīnā

Cēsu Centrālā bibliotēka 
apmeklētāju pieņemšanu atsāka 
20. maijā. Drošības prasības 
ir mainījušas ierasto kārtību 
bibliotēkā. Tā atvērta tikai 
darba dienās no plkst. 10.00 
līdz 15.00. Apmeklējumam 
atvēlētais laiks ir 30 minūtes. 
Lasītavas, grāmatu plaukti, 
spēļu vietas norobežotas un 
pagaidām nav pieejamas.

Lasītājs atnākot ieliek 
atnestās grāmatas speciālā 
kastē, kad tā ir pilna, kasti 
aiznes uz atsevišķu telpu, kur 
grāmatām ir trīs dienu karantīna. 
Tikai pēc tam darbinieces 
tās liek atpakaļ plauktos. 
Bibliotekāres ir nodrošinātas 
ar aizsarglīdzekļiem, cimdiem 
un sejas vairogiem. 

Apmeklētājiem pieejami 
divi datori, to lietošanas laiks 
ir ierobežots – 30 minūtes. 
Tāpēc, pirms doties uz 
bibliotēku, lai darbotos ar 
datoru, vēlams pieteikties. 
Pēc katra apmeklētāja datora 
virsmas dezinficē. 

Darba ikdiena bibliotēkā 
tagad rit klusāk nekā pirms 
vīrusa infekcijas, taču 
apmeklētāji ierobežojumus 
uztver saprotoši un ir priecīgi 
par iespēju atkal pasūtīt un 
lasīt grāmatas vai iepriekšējo 
gadu žurnālus. 

 Kā pastāstīja bibliotēkas 
direktore Natālija Krama, 
laikā, kad bibliotēka bija 

Attēlā: Bibliotēkas apmeklētāji saprotoši uztver noteiktos ierobežojumus un ir priecīgi par 
iespēju atkal saņemt grāmatas. Foto: Aivars Akmentiņš.

apmeklētājiem slēgta, veikts 
pamatīgs darbs – pilnīga 
krājuma inventarizācija. “Re-
ģiona galvenajām bibliotēkām 
ik pēc 10 gadiem jāveic 
krājuma inventarizācija. Mums 
tas būtu jādara 2021. gadā. 
Nospriedām, ka dīkstāves 
laiks jāizmanto lietderīgi un, 
lai nākamgad nebūtu divus 
mēnešus jāslēdz bibliotēka, 
veicām inventarizāciju tagad.

Cēsu bibliotēkas krājums ir 

iespaidīgs – 75 tūkstoši vienību. 
Vispirms kapitāli iztīrījām 
fondu no nevajadzīgām, ne- 
pieprasītām, noplēstām, nove-
cojušām grāmatām, rakstījām 
norakstīšanas aktus. Veicām 
plauktu un grāmatu sanitāri 
higiēnisko apkopi, labojām 
saplēstās grāmatas. Pēc tam 
veicām inventarizāciju, katru 
grāmatu paņemot no plaukta, 
ieskenējot un noliekot atpakaļ. 
Esam labi pastrādājuši, un 

grāmatu fonds ir pārskatīts un 
sakārtots,” rezumē N. Krama 
un turpina: “Lasītāji nāk, 
stāsta, ka bija noilgojušies pēc 
bibliotēkas. Protams, arī mums 
pietrūka ierastās dzīvīgās 
dunas ēkā, taču rēķināmies, 
ka arī pēc ārkārtas stāvokļa 
atcelšanas būs spēkā drošības 
prasības un līdz iecienītajiem 
tusiņiem bibliotēkā, vēl kādu 
laiku jāpagaida.”

Sekmīga 
dalība Eiropas 
eksāmenā

Jau sesto gadu, svinot 
Eiropas dienu, ikviens Latvijas 
iedzīvotājs aicināts pārbaudīt 
savas zināšanas, piedaloties 
Eiropas eksāmenā. Ar katru 
gadu dalībnieku skaits 
strauji aug – šogad Eiropas 
eksāmenu nokārtoja jau 30 086 
dalībnieki, kas ir par 36% 
vairāk nekā pagājušajā gadā. 
Starp 30 Latvijā labākajiem ir 
divi cēsinieki!

Eiropas eksāmenā pieda-
lījušies arī vairāk nekā 100 
Cēsu skolēnu.

Vidēji 5% no visiem 
eksāmena dalībniekiem ir 
ieguvuši maksimālo punktu 
skaitu – 50 punktus.

• 5.-6. klašu grupā Eiropas 
eksāmenā piedalījās 3205 
skolēni, no tiem 50 punktus 
guva 441 skolēns.

• 7.-9. klašu grupā Eiropas 
eksāmenā piedalījās 5992 
skolēni, no tiem 50 punktus 
guva 478 skolēni. Trīsdesmit 
labāko vidū ir Raivo Groza no 
Cēsu 1. pamatskolas.

• Vidusskolas grupā Eiropas 
eksāmenā piedalījās 4295 
skolēni, no tiem 50 punktus 
guva 130 skolēni. Trīsdesmit 
Latvijas izcilāko vidusskolēnu 
vidū ir arī Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 10. klases skolnieks 
Ričards Gailis.

Jaunā direktora pamatvērtības

Rīdzinieks Oskars Kaulēns 
nu jau četrarpus gadus sevi 
sauc par ventspilnieku, 
jo ir Ventspils Valsts 1. 
ģimnāzijas direktores vietnieks 
metodiskajā darbā. Taču jauno 
mācību gadu sāks jau kā 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 
direktors – par to 28. maija 
sēdē, apstiprinot amata 
konkursa rezultātus, nobalsoja 
Cēsu novada domes deputāti.

Kā stāsta pats Oskars, 
pēc izglītības viņš ir 
politoloģijas maģistrs, 
kurš atsaucies “Iespējamās 
misijas” 4. iesaukumam. Pēc 
tā pabeigšanas sācis darbu 
Rīgas Lietuviešu vidusskolā 
kā vēstures, politikas un 
kulturoloģijas skolotājs, 
vienlaikus strādājot ar 
metodiskajiem jautājumiem. 

“Pamats izcilam mācību 
procesam skolā ir arī skolotāji, 
kuri paši nepārstāj mācīties,” 
pārliecināts ir Oskars.

Viņš arī nodefinējis trīs 
pamatvērtības, ar kurām 
sākt darbu skolas vadībā – 
atvērtība pārmaiņām, 
piederība un mācīšanās. 
Atvērtība pārmaiņām – lai 
gan skolotāji, gan skolēni 
būtu gatavi izmēģināt jaunas 
pieejas izglītībā un skolas 
vides veidošanā. Piederība – 
lai gan skolotāju kolektīvs, gan 
skolēni saprastu, kāpēc ik dienu 
mēro ceļu uz skolu, lepotos 
ar to un līdzdarbotos procesu 
uzlabošanā. Mācīšanās – kā 
process nevis galamērķis, 
kurā mācās gan skolēni, gan it 
īpaši skolotāji. Turklāt, nevis 
iekaļot saturu, bet mācoties 
mērķtiecību un nepastājoties 
savā attīstībā.

“Šī tomēr ir Valsts 
ģimnāzija, kas nozīmē, ka 
darba procesā neizbēgama 
ir rezultātu un atzīmju 
komponente. Taču skolēnu 
izaugsmes mērīšanā eksāmenu 
rezultāti nav galvenais. 
Vēlos, lai bērni iemācās 
pašu mācīšanās procesu – 
nevis tikai iegaumē konkrēto 
saturu. Lai šis pats process un 
iegūtās prasmes kā tādas būtu 

noderīgas tālākajā dzīvē – 
iedziļināšanās, sekošana līdzi, 
analizēšana un izteikšanās. Tas 
viss turpinās būt noderīgs arī 
tad, kad mehāniski “iekaltais” 
saturs jau sen būs aizmirsts,” 
stāsta Oskars.

Latvijas izglītības sistēma, 
protams, neesot perfekta, un 
jāprot strādāt arī tās uzliktajā 
rāmī. Taču topošais DACVĢ 
direktors uzskata, ka šis 
izglītības uzsvaru pārmaiņu 
brīdis, pārejot uz kompetencēs 
balstītu modeli, ir iespēja, kas 
jāizmanto, lai ieguvēji būtu 
gan skolēni, gan skolotāji.

“Man arī gribētos ģimnāzijā 
sajust reālu skolēnu balsi 
un klātesamību ar savu 
pārstāvniecību. Neaprobežot 
to tikai ar skolēnu pašpārvaldi, 
bet veidot iekšējās saziņas un 
atgriezeniskās saites kultūru, 
kurā visu laiku sarunājamies 
gan ar skolēniem, gan 
skolotājiem un kurā neviens 
nebaidās vai nekautrējas 
iesaistīties, lai izteiktos par to, 
kādu kopējo ceļu mums iet,” 
klāsta Oskars.

Līdzšinējā DACVĢ direk-
tore Dace Eglīte pēc 19 amatā 
pavadītajiem gadiem no 1. 
jūlija lēmusi nolikt amata 
pilnvaras.

Gaujas upes telpiskās 
attīstības plāna 
apspriešanas sanāksme

Jau gandrīz gadu SIA 
“Ainavu projektēšanas 
darbnīca ALPS”, sadarbībā 
ar pašvaldību pēta Gaujas 
piekrasti, meklē risinājumus un 
gatavo ieteikumus, kā Gauju 
Cēsu pilsētā padarīt tuvāku un 
pieejamāku iedzīvotājiem un 
pievilcīgāku tūristiem. 

Vairākās tikšanas reizēs 
ar pētījuma autoriem tika 
izzināts iedzīvotāju un 
uzņēmēju viedoklis, apsekota 
teritorija. Tika veikts biotopu 
apsekošanas apkopojums, 
ainavas izpēte un vērtējums, 
upīšu ūdens kvalitātes 
pārbaude, kā arī piedāvāta 
tūrisma infrastruktūras 
perspektīvā attīstība. 

Pētījuma materiāli, ar kuriem 

interesenti var iepazīties pirms 
to apspriešanas sanāksmes, 
ir ievietoti pašvaldības mājas 
lapā cesis.lv.

Ņemot vērā, ka turpinās 
valstī izsludinātā ārkārtējā 
situācija pašvaldība šo 
sanāksmi plāno brīvā dabā, 
ievērojot visus drošības 
pasākumus. 

Sanāksme notiks 5. jūnijā 
plkst. 16.00 Cēsu pils parkā. 

Interesentus lūdzam 
pieteikties Intai Ādamsonei pa 
telefonu 64161818 vai e-pastu 
inta.adamsone@cesis.lv. 

Projektu 100% apmērā 
līdzfinansē Latvijas 
vides aizsardzības fonda 
administrācija. 
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SPORTS, VIDE
Lielākas sporta aktivitāšu iespējas

Mazinoties ārkārtas stāvokļa 
ierobežojumiem, aktīvāka 
kļūst sporta dzīve. Ievērojot 
piesardzību, atsākušies treniņi 
bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem. Treniņu grupu 
dalībnieku skaits ir ierobežots 
līdz 25 cilvēkiem. Kontaktu 
sporta spēles vēl nav atļautas, 
un treneriem ir jādomā, 
kā pilnveidot audzēkņu 
sportiskās prasmes, ievērojot 
distancēšanos.

Maijā darbu vasaras režīmā 
sācis Cēsu pilsētas stadions. 
Tagad tas ir atvērts no 
septiņiem rītā līdz desmitiem 
vakarā. Bērnu laukums un 
āra trenažieri būs slēgti, arī 
basketbola laukumā darboties 
varēs tikai treniņu grupas, 
ievērojot distancēšanās 

Norit latvāņu 
apkarošana

Viena no pavasara 
aktualitātēm novadā ir latvāņu 
audžu ierobežošana. Kā uzsver 
Vaives pagasta pārvaldniece 
Evija Atvara, kaitēkļa 
apkarošanai izmanto dažādas 
metodes – regulāra pļaušana, 
noganīšana. Kopš 2016. gada 
atsevišķās vietās Vaives pagasta 
ceļmalās un zem elektrolīnijām 
izmantota integrētā latvāņu 
ierobežošanas metode, agri 
pavasarī miglojot ar selektīvo 
herbicīdu. Tā ir rezultatīva, 
jo šajā pavasarī ceļa malās 
un zem elektrolīnijām latvāņi 
vairs nav dīguši.

Taču kopumā latvāņu 
miglošana tiek izmantota pēc 
iespējas minimāli un vietās, 

kur nav iespējams tos regulāri 
nopļaut vai citādi apkarot. To, 
ka latvāņus var sekmīgi apkarot 
ar vienkāršiem un dabai 
draudzīgiem paņēmieniem, 
uzskatāmi demonstrē 
“Šķesteru” saimnieks Andris 
Bērtulsons, kurš 30 hektāru 
platībā, izmantojot tikai lāpstu, 
veiksmīgi tiek galā ar dzīvelīgo 
kaitēkli.

Atgādinām, ka Cēsu novada 
dome noteikusi, ka zemju 
īpašnieki, kuri būs veikuši 
latvāņu invāzijas ierobežojošus 
pasākumus, saņems 50% 
vai 90% nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu atkarībā 
no invadētās platības apjoma.

Aizdevums lauku uzņēmējiem
Nereti uzņēmējiem ir 

grūtības saņemt aizdevumu 
bankās, jo nepieciešamais 
aizdevuma apjoms ir par mazu 
vai, uzsākot jaunu biznesu, 
nav nedz kredītvēstures, nedz 
finanšu plūsmas. ALTUM 
mazo aizdevumu uzņēmējiem 
lauku teritorijās jau izmanto 
visdažādāko nozaru uzņēmēji 
visā Latvijā. Arī šobrīd, 
Covid-19 vīrusa izplatības 
laikā, šī ALTUM programma 
noder daudziem uzņēmējiem 
reģionos.

 “Šis ir ļoti vienkāršs 
atbalsta mehānisms dažādu 
nozaru maziem un vidējiem 
uzņēmējiem, kas strādā ārpus 
lielajām pilsētām, lauku 

teritorijās. Programmas mērķis 
ir palīdzēt situācijās, kad 
komercbankas nav gatavas 
finansēt klientus, kam var būt 
ļoti dažādi iemesli – uzņēmums 
tikko sācis darboties un tam nav 
kredītvēstures vai uzņēmums 
vēlas palielināt apjomus, 
bet trūkst nodrošinājuma 
aizdevumam. Visbiežāk tas 
skar dzīvesstila uzņēmumus un 
mazās saimniecības, sākot no 
tradicionālās lauksaimniecības 
līdz pat dažādu pakalpojumu 
sniegšanai, piemēram, 
ēdināšana, skaistumkopšana 
u.c. Aizdevumu izsniedzam 
un aicinām pieteikties 
arī uzņēmīgos, kuriem ir 
biznesa ideja un plāns, taču 

pietrūkst finansējuma,” stāsta 
ALTUM Programmu attīstības 
departamenta vadītājas 
vietnieks Gatis Sniedziņš, 
atgādinot, ka pieejamas arī 
visas pārējās ALTUM īstenotās 
programmas.

Lauku uzņēmēji norāda, 
ka nereti grūtības sagādā tas, 
ka bankas aizdevumu vieglāk 
ir saņemt tad, ja tas ir lielāka 
apjoma nekā nepieciešams, 
sniedzot pretim nodrošinājumu. 
Savukārt dažkārt tieši tajā 
brīdī nepieciešamās, lai 
arī salīdzinoši nelielās 
summas, saimniecībai pašai 
sakrāt ir grūti. Līdzekļi 
īpaši nepieciešami jaunas 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 

kad ir ļoti daudz dažādu 
vajadzību. Piemēram, 
ražošanas telpu iekārtošana, 
aprīkojuma iegāde – viss 
maksā naudu, sākot no datora 
un beidzot ar aizsardzības 
līdzekļiem, sākot no friziera 
krēsla un beidzot ar cementa 
maisītāju. Bez kredītvēstures 
un naudas plūsmas, ko 
uzrādīt, banku finansējums 
nav pieejams. Savukārt 
ALTUM atbalsts nereti 
ļauj uzņēmumam sasniegt 
pietiekamu apgrozījuma 
līmeni, lai jau to gada pārskats 
būtu pievilcīgs arī bankām, līdz 
ar to – paplašinās iespējas iegūt 
nepieciešamo finansējumu arī 
turpmākai attīstībai.

ALTUM Mazo aizdevumu 
lauku teritorijās līdz 25 000 
eiro var saņemt bez papildu 
nodrošinājuma, tikai ar privāto 
galvojumu. Nav vajadzīgs 
ieķīlāt nekustamo īpašumu vai 
kā nodrošinājumu izmantot 
iegādāto tehniku. Tieši tādēļ 
lielākā daļa sadarbības partneru 
izvēlas mazākus aizdevumus 
bez nodrošinājuma, jo 
citur viņiem šādas iespējas 
neviens nepiedāvā. Savukārt 
aizdevumam virs 25 000 eiro 
nodrošinājums ir uzņēmuma 
manta, t.sk. aizdevuma ietvaros 
iegādātie pamatlīdzekļi. 

noteikumus. Arī futbolisti var 
apgūt un pilnveidot dažādus 
spēles elementus, bet spēlēt 
vēl nedrīkst. Labāka situācija ir 

pludmales volejbola un tenisa 
cienītājiem, jo šajos sporta 
veidos var sacensties, ievērojot 
distancēšanās noteikumus. 

Pētīs zivju krājumus Vaivē

Valsts Zivju fonds pasākumā 
“Zinātniskās pētniecības 
programmu finansēšana un 
līdzdalība starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos 
zivsaimniecībā” ir atbalstījis 
Cēsu novada pašvaldības 
šogad martā iesniegto 
projektu “Vaives pagasta 
Rīdzenes un Pūkšerkalna 
dīķu hidrobioloģiskā izpēte”. 
Iepirkuma procedūras rezultātā 
izvēlēts pretendents SIA 
“Saldūdeņu risinājumi”.

Projekta gaitā veiks ūdens 
kvalitātes,  mikroskopisko 
aļģu sabiedrības, zivju barības 
bāzes un zivju sugu sabiedrības 

novērtēšanu, kā arī dīķu 
hidroloģisko izpēti. Iegūtos 
ekoloģiskos un hidroloģiskos 
datus  apkopos, lai izstrādātu 
dīķu apsaimniekošanas plānu, 
pēc kura pašvaldībai būs 
iespējams organizēt dīķu 
turpmākos apsaimniekošanas 
pasākumus.

Izpētes darbi sāksies 2020. 
gada vasarā un noslēgsies 
septembrī. Kontaktpersonas: 
Vaives pagasta pārvaldes 
vadītāja Evija Atvara tālr. 
26687719, SIA  “Saldūdeņu 
risinājumi” pārstāvis Matīss 
Žagars tālr. 29 218 057.

Lielgabarīta atkritumus pieņems 
bez maksas

Lai atbalstītu iedzīvotājus 
īpašumu sakārtošanā un 
samazinātu vidē nelegāli 
nonākušo atkritumu daudzu-
mu, Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
5., 6. un 7.  jūnijā Cēsu 
EKO laukumā Lapsu ielā 19 
rīko lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akciju.

Cēsu novada admini-
stratīvajā teritorijā dzīvojošie 
iedzīvotāji, kuriem ir līgums ar 
ZAAO par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
vai kuri dzīvo daudzdzīvokļu 
namā, kam ir noslēgts līgums 
par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, bez maksas 
EKO laukumā varēs nodot līdz 
2 m3 lielgabarīta atkritumu.

Akcijas laikā tiks veikta 
stingra uzskaite. Iedzīvotājiem 
nepieciešams zināt savas 
mājsaimniecības (mājas, 
dzīvokļa) adresi, kā arī ar 
ZAAO noslēgtā līguma 
numuru vai līgumslēdzēju, 
lai to varētu nosaukt EKO 

laukumu pārziņiem.
Par akcijas laikā nodotajiem 

lielgabarīta atkritumu 
apjomiem, kas pārsniegs 2 m3 

tilpumu, jānorēķinās saskaņā ar 
ZAAO pakalpojumu cenrādi. 
Mēbeles un citi lieli priekšmeti, 
kurus iespējams izjaukt, tiks 
pieņemti izjauktā veidā.

Lielgabarīta atkritumi ir 
mēbeles, matrači, paklāji, 
izjauktas elekrotehnikas 
ierīces, metāllūžņi, santehnika 
un citi lieli sadzīves priekšmeti, 
ko izmēru dēļ nevar ievietot 
sadzīves atkritumu konteinerā. 
Nosauktie atkritumu veidi no 
iedzīvotājiem tiks pieņemti bez 
maksas.

Lielgabarīta atkritumi nav 
nešķiroti sadzīves atkritumi, 
būvgruži, dažāda veida trauki 
ar šķidrumiem un pulverveida 
ķīmiskām vielām, kā arī šīferis 
un automašīnu riepas.

Atgādinām, ka SIA 
ZAAO no privātpersonām, 
uzrādot personas identitāti 
apliecinošu dokumentu, gada 

laikā bez maksas pieņem 
vienu komplektu automašīnu 
riepu, kuru diametrs ir līdz 
1,40 metri. Riepas, ievērojot 
minētos noteikumus, var nodot 
arī lielgabarīta akcijas laikā.

UZMANĪBU! Sakarā ar 
valstī izsludināto ārkārtas 
situāciju, lūdzam ievērot 
piesardzības pasākumus – 
nedrūzmēties, ievērot rindas 
kārtību atkritumu izmešanai, 
ieturēt 2 metru distanci vienam 
no otra, klausīt EKO laukuma 
pārziņa norādēm.

EKO laukuma darba laiks:
5. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 

19.00
6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 

14.00
7. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 

14.00

Attēlā: Stadiona skrejceļos treniņus atsākušas nelielas 
jauno sportistu grupas. Foto: Aivars Akmentiņš.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
07.05.2020. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā  
Cēsu novadā”

14.05.2020. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 12 “Par krīzes pabalstu ārkārtējās 
situācijas laikā Cēsu  novadā””

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

nosaka krīzes pabalsta 
ārkārtējās situācijas laikā 
(turpmāk – krīzes pabalsts) 
apmēru un piešķiršanas kārtību 
Cēsu novada pašvaldībā pamata 
dzīvesvietu deklarējušām 
personām.

2. Lēmumu par krīzes 
pabalsta piešķiršanu pieņem 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
(turpmāk – Sociālais dienests).

II. Krīzes pabalsta 
piešķiršanas kārtība un krīzes 
pabalsta apmērs

3. Krīzes pabalstu piešķir 
personai, kura ārkārtējās 
situācijas dēļ sakarā ar 
Covid-19 izplatību ir zaudējusi 
savus ienākumus un no savas 
gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, un tās aprūpē 
esošajiem nepilngadīgajiem 
bērniem, ja ģimenes  naudas 
uzkrājumi uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz 128,00 
euro.

4. Ja krīzes pabalstu pieprasa 
abi bērna vecāki, bērnam 
paredzēto krīzes pabalstu 
piešķir vienam no vecākiem.

5. Krīzes pabalsts ir 
vienreizējs, un tā  apmērs ir 
80,00 euro vienai personai.

6. Lai saņemtu krīzes 
pabalstu, persona Sociālajā 
dienestā iesniedz iesniegumu 
(veidlapa pielikumā) un 
dokumentus, kas pierāda krīzes 
situācijas apstākļus un pamato 
pabalsta nepieciešamību.

7. Lēmumu par krīzes 
pabalsta piešķiršanu pieņem 10 
dienu laikā no iesnieguma un 
ārkārtējās situācijas apstākļus 
apliecinošu dokumentu 
saņemšanas dienas.

III. Lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

8. Dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Cēsu 
novada domē.

9. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

Izdarīt Cēsu novada domes 
2020. gada 7. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 12 “Par krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas 
laikā Cēsu  novadā” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 3., 4. un 5. punktu 
šādā redakcijā:

“3. Krīzes pabalstu piešķir 
personai:

3.1. kura ārkārtējās 
situācijas dēļ sakarā ar 
Covid-19 izplatību ir zaudējusi 
savus ienākumus un no savas 
gribas neatkarīgu apstākļu 
dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, un tās aprūpē 
esošajiem nepilngadīgajiem 
bērniem;

3.2. kurai ārkārtējās situ-
ācijas dēļ sakarā ar Covid-19 
ierobežošanas pasākumiem 
ir nepieciešama pašizolācija 
vai izolācija un kura pati 

nevar segt pašizolācijas vai 
izolācijas izdevumus; pabalsts 
ir netiešs un tas tiek pārskaitīts 
pašizolācijas vai izolācijas 
telpu īres izdevumu segšanai 
telpu izīrētājam un tas nevar 
būt lielāks par 420,00 euro;

3.3. kurai konstatēta 
Covid-19 saslimšana, kura 
ir bijusi stacionēta un kurai 
nepieciešams transporta 
pakalpojums nogādāšanai 
no ārstniecības iestādes uz 
mājām; pabalsts ir netiešs un 
tas tiek pārskaitīts transporta 
pakalpojuma sniedzējam speci-
alizētā transporta izdevumu 
segšanai.”.

4.  Ja šo noteikumu 3.1. 
apakšpunktā minēto krīzes 
pabalstu pieprasa abi bērna 
vecāki, bērnam paredzēto 
krīzes pabalstu piešķir vienam 
no vecākiem.

5.  Šo noteikumu 3.1.  
apakšpunktā minētā krīzes 
pabalsta apmērs ir:

5.1. 128,00 euro mēnesī, ja 
mājsaimniecībā dzīvo viena 
persona;

5.2. 80,00 euro mēnesī katrai 
personai, ja mājsaimniecībā 
dzīvo vairāk kā viena persona.”.

2. Papildināt noteikumus ar 
5.1 punktu šādā redakcijā: 

”5.1 Krīzes pabalstu piešķir 
uz trim mēnešiem, bet ne 
uz ilgāku termiņu, kā vienu 
kalendāra mēnesi pēc valstī 
noteiktās ārkārtējās  situācijas 
beigām. Pabalstu izmaksā reizi 
mēnesī, to pārkaitot personas 
norādītajā kredītiestādes 
kontā.”.

Pielikums 
Cēsu novada domes  

07.05.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.12 
 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 

  
  

(Vārds, uzvārds) (Personas kods) 
  

(Deklarētā dzīvesvietas adrese) (Tālrunis) 

 
Iesniegums 

 
Sakarā ar to, ka esmu nonācis krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 ārkārtas situāciju un es šajā laikā 

neesmu guvis ienākumus no: 
□ algota darba, jo ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ saimnieciskās darbības, jo ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ dīkstāves pabalsta, jo ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
□ bezdarbnieka pabalsta, jo ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Naudas līdzekļu uzkrājumi:  □ Ir __________euro,    □ Nav 
lūdzu piešķirt krīzes pabalstu, lai nodrošinātu savas un ģimenes pamatvajadzības. 
Situācijas apraksts: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
.......................................................................................................................................... 

(bankas nosaukums, konta numurs) 
 

Mājsaimniecībā dzīvojošās personas: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Apliecinu, ka esmu sniedzis patiesas ziņas, piekrītu savu un manas mājsaimniecības locekļu datu 
apstrādei.  
 
Pielikumā pievienoju šādus dokumentus: 
□ Bankas kontu pārskati par pēdējiem trīs mēnešiem; 
□ VSAA lēmuma kopija par bezdarbnieka pabalsta apmēru; 
□ Cits ______________________________________________________________________ 

Pozitīva lēmuma gadījumā nav nepieciešams rakstiski informēt par pieņemto lēmumu.      

__________________  ____________________  ________________________  
                                         Datums                                     Paraksts                              Paraksta atšifrējums 

 
 

Mūsdienīgas norēķinu 
iespējas

Martā pašvaldības uzņē-
mums SIA “Vinda” uzsāka 
sadarbību ar elektronisko 
norēķinu vadības platformu 
Bill.me. Tas nodrošina ātru 
un ērtu rēķinu saņemšanu un 
apmaksu, kā arī rēķinu arhīvu. 
Vairs nav jāmeklē rēķins, 
nav jāaizpilda maksājuma 
uzdevums internetbankā. Ar 
Bill.me – viens klikšķis un 
rēķins apmaksāts. Rēķina 
precīza summa un numurs 
tiek sagatavoti automātiski. 
Izmantojot Bill.me platformu 
rēķina apmaksai, komisijas 
maksa 2% attiecībā pret 
izrakstīto tā brīža rēķinu tiek 
uzrādīta pirms maksājuma 
veikšanas. Daudzi lietotāji ir 
iecienījuši rēķinu automātiskās 
apmaksas iespēju, kad rūpes 
par ikmēneša maksājumu 
procesu pārņem platforma. 

Vēl viena no iespējām, kas 

guvusi lielu atzinību lietotāju 
lokā, ir ziņojumu nosūtīšana un 
saņemšana. Mēs visi vēlamies 
ērti un ātri risināt sadzīves 
jautājumus, lai iegūtu laiku 
ģimenei un draugiem, saviem 
hobijiem. Tāpēc tik svarīga 
ir iespēja ātri sazināties ar 
apkalpojošo uzņēmumu un 
atrisināt problēmu. Bill.me 
gadījumā tas ir paveicams, 
izmantojot lietotnē iestrādāto 
komunikāciju bloku.

Piedāvātajā risinājumā 
ir iekļauta pašu izstrādāta 
mobilā lietotne, kas nodrošina 
lietotājiem pilnu Bill.me 
platformas funkcionalitāti 
un iespējas. Lielākā daļa 
platformas lietotāju par vienu 
no ērtākajām priekšrocībām 
uzskata iespēju iesniegt 
skaitītāju rādījumus tieši 
mobilajā lietotnē. 

Degviela lauksaimniekiem
Vēl līdz 1. jūnijam Lauku 

atbalsta dienesta klienti 
var pieteikties marķētās 
dīzeļdegvielas ar samazinātu 
akcīzes nodokļa likmi 
saņemšanai – jāaizpilda 
Akcīzes degvielas iesniegums 
Elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā. Iesniegumā jānorāda 
ieņēmumi no lauksaimnieciskās 
ražošanas par 2019. gadu.

No 2020. gada tiek 
palielinātas prasības attiecī-
bā uz ieņēmumiem no 
lauksaimnieciskās ražošanas 
vai akvakultūras produkcijas 

ražošanas atbilstoši Valsts 
ieņēmumu dienestā iesniegtajai 
gada ienākumu deklarācijai vai 
uzņēmuma gada pārskatam 
par iepriekšējo taksācijas 
gadu. Ja līdz šim, piesakoties 
dīzeļdegvielai ar samazināto 
akcīzes nodokļa likmi, bija 
jānodrošina vismaz 285 eiro 
par hektāru, tad 2020. gadā tie ir 
350 eiro par hektāru. Savukārt, 
sertificētām bioloģiskajām 
saimniecībām - 210 eiro par 
hektāru līdzšinējo 200 eiro 
vietā.
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JUBILEJAS,IZSTĀDES
Laika liecinieku jubilejas izstāde 

Attēlā: Māksliniekam – noformētājam Dainim Andersonam dienas pirms izstādes 
atvēršanas rit saspringti, jo materiālu klāsts ir bagāts, tostarp arī Cēsu preses vēsturē. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Kopš maija vidus 
apmeklētājiem atkal atvērts  
Cēsu pils komplekss. Ir 
apskatāma muzeja ekspozīcija 
Jaunās pils pirmajos divos 
stāvos, Viduslaiku pils Rietumu 
tornis, multimediālā izstāde 
“Cēsu pils stāsts”, Viduslaiku 
pils virtuves dārzs un Izstāžu 
nams. Visos apskates objektos 
noteikts apmeklētāju skaita 
limits un  jāievēro drošības 
prasības.

Kā pastāstīja Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja direktore 
Kristīne Skrīvere, apmeklētāju 
interese ir liela. Jau pirmajās 
nedēļas nogalēs pils kompleksa 
apmeklētāju skaits pārsniedz 
divus simtus, kas ir teju 
normālas tūrisma sezonas 
rādītājs. Brauc gan Latvijas 
iedzīvotāji, gan tuvējie kaimiņi 
igauņi. “Tiešām prieks, ka 
kompleksa durvis atkal ir 
atvērtas, jo jūtam, ka ne 
tikai mēs bijām noilgojušies 
pēc apmeklētājiem, bet arī 
ceļotājiem  interesē tas, ko 
darām mēs!

Dīkstāves muzeja kolek-
tīvam nebija, tieši pretēji, daudz 
paveikts, gatavojot izstādes, 
papildinot esošās ekspozīcijas, 
pārskatot muzeja krājumu un 

jau sākot gatavoties muzeja 
akreditācijai, kas plānota 
nākamajā gadā. Tāpēc tagad, 
jaunu izstāžu un  papildinātu 
ekspozīciju atvēršana sekos 
viena otrai, tādējādi mudinot 
apmeklētājus iegriezties  pils 
kompleksā biežāk. 

Šajā pavasarī Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs svin 95 
gadu jubileju. Pērn rudenī 
aicinājām cēsniekus iesaistīties 
izstādes veidošanās, izvēloties 
ekspozīcijai kādu priekšmetu 
no  muzeja krājuma. Atsaucība 
bija ļoti liela, un 30. maijā 
Jaunās pils bēniņu zālē durvis 

vērusi cēsnieku un muzeja 
speciālistu veidota jubilejas 
izstāde – “Laika liecinieki.” 
Tēmu loks plašs, būs iespēja 
uzzināt daudz jauna un 
pārsteidzoša,”  aicina K. 
Skrīvere.

Izvēlētie stāsti atspoguļo 
to, cik tematiski bagāts un 
plašs ir Cēsu muzeja krājums. 
Te atradīsiet stāstus par Jāņa 
Poruka vijoli, unikālām 
18. gs. zemnieku rokrakstu 
grāmatām, Cēsu pirmo 
fotogrāfu Kārli Andersonu, 
leģendāro grāmatizdevēju Jāni 
Ozolu, par brīvības cīnītāju, 

skautu, arhitektu un Latvijas 
karoga vēstures pētnieku Kārli 
Dzirkali un citiem. Savukārt 
atsevišķo krājuma priekšmetu 
amplitūda svārstās no neliela 
12. gadsimta bronzas krustiņa 
līdz viduslaiku monētu 
depozītam.

Līdz šim nebijis 
un īpaši uzrunājošs ir 
izstādes mākslinieciskais 
risinājums. Visaptverošs 
skats cauri gadsimtiem un 
katra atsevišķa priekšmeta 
unikalitātes izcelšana – tāds ir 
galvenais vadmotīvs izstādes 
scenogrāfes Madaras Melas 

veidotajā scenogrāfijā un 
mākslinieciskajā izpildījumā. 
Izstādes mākslinieciskais 
konsultants – Viktors Jansons, 
mākslinieks – noformētājs 
Dainis Andersons.

Tēmu pieteicēji un 
rosinātāji: Dace Everse, Kārlis 
Tomsons, Anita Meldre, Ivars 
Zukulis, Aina Mālmeistare, 
Ieva Radzobe, Teiksma 
Vasmane, Cēsu Jaunās skolas 
skolēni, Dagnija Pole, Rasma 
Ozoliņa, Aldis Grazdiņš, Arnis 
Kubliņš, Aleksandrs Ņemikins, 
Maija Straudovska, Krišjānis 
Liepkalns, Cēsu Sv.Jāņa 
draudze, Normunds Broks, 
Kristiana Līva Sokolova, Māra 
Baķe, Rūdolfs Brūzis, Jolanta 
Sausiņa, Oļģerts Tiliks, Jānis 
Liepkalns, Irēna Dubulte, 
Mārtiņš Apinītis, Zigrīda Apala 
un muzeja darbinieki, kuri 
visi uzskatāmi par šīs izstādes 
līdzautoriem.

Jāatzīmē, ka jubilejas 
ekspozīcija devusi ierosmi 
padziļināti pētīt un jau sākt vākt 
materiālus vēl vienai izstādei, 
kas stāstīs par Uzziņu centra – 
1188 izveidi un darbību Cēsīs. 

Ar raidījumu ciklu par 
radošiem cēsniekiem, ko 
iespējams vērot gan tiešsaistē, 
gan Re:TV kanālā, Cēsis 
sāk gatavošanos savam gada 
lielākajam pasākumam – 
“Cēsis 814” – kas 2020. gada 

18. jūlijā kļūs par pirmajiem 
virtuālajiem pilsētas svētkiem 
Latvijā.

Svētku vadmotīvs šogad būs 
“Svinam kopā!”. Kā skaidro 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un tūrisma centrs” 
direktore Andra Magone, tas 
izvēlēts, lai akcentētu, ka pat 
pandēmijas ierobežojumu 
un virtuālas svinēšanas laikā 
iespējama kopības sajūta un 
svētki, kas būtu pieejami un 
saistoši ikvienam.

“Protams, šim gadam mums 
bija citi plāni,” atzīst Magone, 
piebilstot, ka “ļoti labi 
saprotam pilsētas, kas savus 
svētkus izvēlējās atcelt, tomēr 
“Cēsis 814” ir tradīcija, ko 
gribējām saglabāt visvairāk par 

visu, tāpēc meklējām jaunus – 
tostarp digitālus – veidus, kā 
svētkus plānot un realizēt arī, 
ja tiktu saglabāti pulcēšanās 
ierobežojumi”.

Lai sagatavotu cēsniekus 
u.c. interesentus virtuālo 
svētku formātam, maijā sākās 
11 raidījumu cikls “Cēsis 814 – 
Svinam kopā!”, ko iespējams 
vērot Cēsu sociālo tīklu kontos 
un kanālā Re:TV plkst. 22 ar 
atkārtojumiem svētdien plkst. 
19.30 un otrdien plkst. 17.30. 
Šajā raidījumā dziedātāja 
Gunita Bārda intervēs 
radošas un interesantas 
Cēsu personības, no kurām 
daudzas arī kāps uz svētku 
galvenās skatuves “Cēsis 814” 
kulminācijā 18. jūlijā.

Svētku dienā 18. jūlijā 
“Cēsis 814” svētku skatuvei 
tiks nodrošināta interneta un 
Re:TV tiešraide kā arī tā brīža 
drošības prasībām atbilstoša 
klātbūtnes vērošanas iespēja. 
Tādā veidā tiks saglabāta gan 
svētku sajūta cēsniekiem, gan 
ikvienam interesentam jebkur 
pasaulē.

“Virtualitāte kā svētku 
komponente būs ne tikai svētku 
tiešraide, bet arī līdzdalības 
un kopības sajūtas radīšana 
ikvienam svētku skatītājam,” 
skaidro Cēsu Kultūras centra 
vadītāja Zane Neimane. 
Pēc viņas teiktā, pilsēta ir 
uzrunājusi lielus un nozīmīgus 
tehniskā nodrošinājuma 
partnerus, kuri strādās pie 

risinājumiem, kā svētkos varēs 
piedalīties ikviens neatkarīgi 
no atrašanās vietas.

Neimane arī akcentē, ka 
svētku programma apzināti 
veidota daudzveidīga: “Šajos 
svētkos gribam parādīt 
ikvienam, cik dažādi un 
talantīgi cilvēki nāk no Cēsīm, 
tāpēc svētku skatuve būs 
platforma gan mūziķiem, gan 
pavāriem, gan komiķiem, 
gan iluzionistiem u.tml., 
lai saglabātu “Cēsis 814” 
dinamiskumu visas dienas 
garumā”. Turklāt ieguvums 
no svētku tiešraides ir tas, ka 
tādā veidā “Cēsis 814” ieraksts 
tiešsaistē saglabāsies pieejams 
ikvienam interesentam.

Pilsētas svētki - šogad virtuāli

Sieviete ir intriģējoša!
No  5. jūnija līdz 26. 

jūlijam Cēsu Vēstures un 
mākslas muzejā, Pils laukumā 
9, skatāma cēsnieces Baibas 
Feoktistovas gleznu izstāde 
"Sieviete ir".

Jaunās, talantīgās māksli-
nieces lielformāta gleznas 
ir košas un bagātīgas, tās 
attēlo sievieti, cildinot tās 
skaistumu. Krāšņos darbus 
caurvij sievietes identitātes 
tēma – brīžiem attēlojot tās kā 
mistiskas, iekārojamas būtnes, 
ar savu intriģējošo šarmu un 
neatkārtojamo personības 

starojumu, brīžiem –  bērnišķīgi 
naivas, gaisīgas un trauslas, kā 
netveramas pasaku fejas.

Baiba Feoktistova rada 
darbus eļļas un akrila tehnikā, 
tiem pievienojot zelta 
foliju, kas kopā ar košām un 
kontrastējošām krāsu paletēm 
veido krāšņu un izteiksmīgu 
akcentu. Lai radītu savus 
darbus, māksliniece pēta 
un studē anatomiju, krāsas 
uzklāšanas tehnikas un 
kompozīciju.

Mācoties juveliera profesijā 
pie Oļega Auzera, autore guvusi 

vērtīgu pieredzi un telpisku 
domāšanu, tā ļāvusi izprast, 
kā veidojas formas un kā tās 
attēlot plaknē. Izcila pieredze 
gūta, mācoties pie gleznotāja 
Artūra Auzera, darbojoties 
plenēros. Taču lielāko daļu 
iemaņu māksliniece apguvusi 
pašmācības procesā, kopš 
bērnības interesējoties par 
mākslu un ieguldot ļoti daudz 
laika savu prasmju izkopšanā.

Šī ir autores piektā 
personālizstāde.


