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Valsts svētku norises novadā
Epidemioloģiskā situācija
ieviesusi būtiska korekcijas arī
valsts svētku norišu programmā
Cēsīs. Lielākas kopā pulcēšanās
šogad nebūs, tāpēc Lāčplēša
dienu un Latvijas Republikas
proklamēšanas 102. gadadienu
cēsnieki
aicināti
aizvadīt
patriotiskās noskaņās ģimenes
un tuvinieku lokā.
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, ierastā pulcēšanās pie
Skolnieku rotas pieminekļa un
lāpu gājiens uz Lejas kapiem
šogad nebūs. Taču būs iespēja
vakara pusē katram ērtākā
laikā, iedegt un nolikt savu
svecīti uz Pils parka kāpnēm
izveidotajā Latvijas kontūrā.
Tāpat cēsnieki aicināti visas
dienas garumā nolikt ziedus
pie pieminekļiem Vienības
laukumā, Lejas kapos un pie
Skolnieku rotas pieminekļa.
Latvijas Republikas proklamēšanas
dienai
veltīts
koncerts Vaives Tautas namā
paredzēts 17. novembrī plkst.
18. Viena no iemīļotām
tradīcijām šī pasākuma ietvaros
ir “Labo darbu krātuvītes”
nominantu sveikšana.

Attēlā: Plašākas kopā pulcēšanās valsts svētkos šoreiz nebūs. Sveiksim Latviju dzimšanas dienā ģimeniski. Foto: Kaspars Kurcens.
Valsts svētkos, 18. novembrī, ja epidemioloģiskā
situācija krasi nepasliktināsies,
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” būs svētku koncerts
ar ierobežotu apmeklētāju

skaitu. Muzikāli virtuozu
un
patriotisku
sveicienu
cēsniekiem
sagatavojis
Vidzemes
kamerorķestris.
Koncerta tiešraide būs skatāma
reģionālās televīzijas kanālā

“ReTV”.
Ja saistībā ar Covid-19
infekcijas izplatību valstī
ieviesīs papildus ierobežojumus
un
drošības
pasākumus,
svētku norisēs iespējamas

izmaiņas. Tāpēc lūgums sekot
operatīvajai
informācijai
novada pašvaldības mājas lapā
cesis.lv.

Paldies, labo darbu veicējiem
Saņemts
krietns
skaits
pieteikumu un ir apstiprināti
Vaives
pagasta
kustības
“Labo darbu krātuvīte” 2020.
gada nominanti. “Labo darbu
krātuvīte” ir tradīcija Vaives
pagastā, kas norisinās jau kopš
1998. gada, lai stiprinātu Vaives
pagastā strādājošo, dzīvojošo
piederību kopienai, veicinātu
savstarpējo uzticību, rosinātu
sociālo aktivitāti pagastam
nozīmīgās,
sabiedriskajās
un sociālajās jomās. Kopīgu
pagasta iedzīvotāju “Paldies!”
šogad pelnījuši:
Imants Priedītis – par
atmiņu
krājuma
“Dzīves
komandējums”
izdošanu,
kurā aprakstīts stāsts par
dzīves līkločiem, par jaunību,
par satiktiem cilvēkiem, par
darbiem.
Anna Rudzīte – par novada
vārda popularizēšanu Latvijas
mēroga rokdarbu izstādēs.
Zigurds Sproģis – par
sava brīvā laika un darba
ieguldījumu Vaives Amatu
mājas labiekārtošanā.

Tatjana Balcere, Līvu
pirmsskolas izglītības iestādes (Līvu PII) skolotāja –
par aktīvu iesaistīšanos EKO
skolas programmas īstenošanā,
par radošu un inovatīvu
nodarbību veidošanu, kas
sekmē bērna fizisko un
estētisko attīstību, par prasmi
apkopot un izvērtēt savus un
izglītojamo sasniegumus.
Alvīne Anna Muceniece –
par Līvu PII tēla popularizēšanu, aktīvi iesaistoties
EKO programmā, kā rezultātā
Līvu PII saņēma EKO skolas
sertifikātu, par pašaizliedzīgu
līdzdarbošanos un atbalstu
ikdienā un svētkos un atsaucību,
darbojoties komandā.
Anita
Feldmane
–
par ilggadīgu sirds darba
veikšanu, iesaistoties “Sirds
siltuma darbnīcas” aktivitātēs, sarūpējot pirms laika
dzimušajiem
mazuļiem
adījumus, sedziņas, zeķītes,
zābaciņus.
Lelde Goba – par atsaucību,
iesaistoties Vaives pagasta

aktivitātēs, un profesionālu
ieguldījumu, sagatavojot Vaives
Amatu mājas meistarklašu
video materiālus.
Rodes ģimene – par sekmīgu
bioloģiskās lauksaimniecības
attīstību
Vaives
pagasta
teritorijā, iekopjot ilggadīgo
stādījumu platības un ar
nektāraugu sējumu platībām
padarot pagasta ainavu īpaši
pievilcīgu.
Verners Oskars Blaus –
par rezultatīvu veikumu Vaives pagasta vides problēmu
ierobežošanā 2020. gadā,
izmantojot videi draudzīgas
bioloģiskās metodes.
Guna Karitone – par
sniegto iespēju iepazīt amatu
prasmes
“Vaives
pagasta
svētku” un “Atvērto dienu
laukos
2020”
pasākumu
laikā, uzņemot interesentus
saimniecībās.
Jānis Voitkevičs – par
sniegto iespēju iepazīt amatu
prasmes
“Vaives
pagasta
svētku” un “Atvērto dienu
laukos
2020”
pasākumu

laikā, uzņemot interesentus
saimniecībās.
Dainis Pētersons – par
sniegto iespēju iepazīt amatu
prasmes
“Vaives
pagasta
svētku” un “Atvērto dienu
laukos
2020”
pasākumu
laikā, uzņemot interesentus
saimniecībās.
Jātnieku klubs “Hobby
Ride” – par sniegto atbalstu
“Vaives pagasta svētkos”,
uzņemot interesentus saimniecībā.
Lilija Jansone – par
aktīvu iesaistīšanos “Vaives
pagasta svētku” teritorijas
noformēšanā.
Biedrība “Kiwanis” – par
palīdzību “Vaives pagasta
svētku” aktivitāšu bērniem
realizēšanu.
Imants Ozoliņš – par
pašiniciatīvu Vaives Tautas
nama pasākumu muzikālā
noformējuma radīšanai.
Ivars Liepiņš – par
pašiniciatīvu Vaives Tautas
nama pasākumu muzikālā
noformējuma radīšanai.

Lietišķās mākslas studija
“Vaives Amatu māja” – par
veiksmīgu kolektīva darbības
uzsākšanu
un
dalībnieku
iesaisti pulciņa aktivitātēs.
Līga Lasmanoviča, ēdināšanas jomas darbiniece – par
atsaucību ārpus tiešajiem darba
pienākumiem, veicot skolas
teritorijas apkopšanu vasaras
periodā.
Liene Pētersone – par
aktīvu līdzdalību pasākumu
atbalstīšanā skolā un palīdzību
dažādu ideju realizēšanā.
lnga Bukovska, sākumskolas skolotāja – par jaunas
skolas mājaslapas izveidi un
uzturēšanu,
radošām
idejām, operatīvu skolas dzīves
atspoguļošanu sociālajos tīklos
un palīdzību kolēģiem lT jomā.
Dace
Zaļaiskalne
–
par ieguldīto darbu un
personisko iniciatīvu Ekoskolu
programmas realizēšanā, ka
rezultātā skola 9. reizi saņēma
balvu – Zaļo karogu.
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PAŠVALDĪBĀ
Saglabāt mieru
nemierīgā pasaulē

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Diemžēl šajā rudenī pieredzam Covid-19 infekcijas
saasinājumu,
kas
skāris
arī izglītības iestādes. Lai
operatīvi atklātu un pārtrauktu
inficēšanās ķēdes, nodrošināsim
testu veikšanas iespējas pedagogiem, skolēniem, klīnikas,
pansionāta un sociālā dienesta
darbiniekiem
Domes ārkārtas sēdē mēneša
nogalē lēmām piešķirt lielākas
pilnvaras izglītības iestāžu
vadītājiem, lai viņi varētu
elastīgi reaģēt un atbilstoši
epidemioloģiskajai situācijai
noteikt skolās optimālo apmācību modeli. Atgādināšu, tie
ir trīs – klātienes, attālinātais un
jauktais.
Lai
mazinātu
cilvēku
koncentrāciju
pašvaldības
iestādēs,
daļa
darbinieku
strādā
attālināti.
Klientu
apkalpošanas centrs pieņem
apmeklētājus arī klātienē un

nepieciešamības
gadījumā
tur var pieteikties un tikties
ar pašvaldības speciālistiem.
Esam atcēluši arī delegāciju
uzņemšanu, semināru rīkošanu,
citus pasākumus, kuros notiek
lielāka cilvēku pulcēšanās.
Ļoti žēl, bet arī novembra
valsts
svētku
programma
atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem būs krietni pieklusinātāka. Cerams, tas nemazinās
kopējo patriotisko noskaņu un
svētku prieku.
Oktobra vidū bija paredzēta
veselības
ministres
Ilzes
Viņķeles vizīte Cēsīs. Tā
notika, tikai attālināti, un
ministre ļoti augstu novērtēja
Cēsu klīnikas darbu. Paldies
iestādes vadībai un visam
mediķu kolektīvam. Galvenais,
ka klīnikai būs finansējums
un iespējas nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus līdzšinējā apjomā visiem reģiona
iedzīvotājiem. Oktobrī parakstīts arī līgums par ārstniecības korpusa pārbūves
darbu veikšanu, kā arī pavasarī
sākies energoefektivitātes projekta 2. kārta.
Iepriekš klātienē plānotā
ministru prezidenta Krišjāņa
Kariņa vizīte Cēsīs arī notika
attālināti. Runājam par to,
ka nepieciešams finansējums
mājokļu būvniecībai reģionos,
par elektrovilcienu līnijas
izveidi Vidzemes virzienā
mobilitātes uzlabošanai. Detalizēti runājām par digitalizāciju,
iedzīvotāju
apmācību
IT
prasmēs un arī digitālo

uzņēmējdarbību.
Izteicām
premjeram bažas un neizpratni
par
sabiedrisko
pasažieru
pārvadājumu konkursu. Nav
saprotams, kā tas var būt,
ka tāds uzņēmums kā CATA
ar lielu pieredzi pasažieru
pārvadājumos, labu reputāciju,
kas vienlaikus ir sociāli
atbildīgs un modernizēts, var
palikt bez valsts pasūtījuma?
Skaļas debates izraisīja
jaunie satiksmes mierināšanas
elementi pilsētvidē. Proti,
stabiņi, drošības saliņas. Piekrītu, vietām stabiņi apgrūtināja
manevru iespējas autobusu,
kravas transporta vadītājiem,
tāpēc nepieciešams “pieslīpēt”
atsevišķus krustojumus. Taču
kopumā virziens ir pareizs,
gājēji jūtas drošāk. Īpaši
tagad, kad ātri satumst, stabiņi
un drošības salas ir noderīgs
signāls autovadītājiem, kas
mudina piebremzēt.
Tāpat turpinās gatavošanās
novadu reformai. Tas, šķiet,
būs tuvāko mēnešu un arī gadu
lielākais izaicinājums.
Novembris ir valsts svētku
un patriotisma mēnesis. Līdzīgi
kā daudzi cēsnieki, vienmēr
esmu gaidījis šos svētkus, kas
sniedz mums kopības sajūtu
un uzlādē ar krietnu lepnuma
devu par savu novadu un tā
cilvēkiem, valsti kopumā.
Šoreiz svētku prieku aizēno
vīrusa pandēmija, tāpēc gribu
mums visiem novēlēt – lai tie ir
pirmie un pēdējie valsts svētki
ar ierobežojumiem.

Piemājas ceļu tīrīšana ziemā
Vaives pagasta iedzīvotāji,
kuriem ziemā būs nepieciešama
palīdzība privāto ceļa posmu
attīrīšanai no sniega, aicināti
līdz 11. novembrim pieteikties
novada pašvaldībā. Pieteiktos
ceļu posmus apsekos pagasta
ceļu tīrīšanas pakalpojumu

sniedzējs, izvērtēs, vai tehnikai
iespējams veikt nepieciešamos
darbus, saskaņos izmaksas ar
pieteicēju un slēgs vienošanos.
Pieteikties
var,
zvanot
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes komunālinženierim
Didzim
Ozoliņam
tel.

64122377, 28368615, vai
rakstot didzis.ozolins@cesis.lv.
Iedzīvotajiem, kuri pērn
pieteica
šo
pakalpojumu,
atkārtoti
pieteikties
nav
nepieciešams.

Domes sēdēs oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 8.
oktobrī izskatīti 36 jautājumi.
Deputāti sprieda par dalību
Labklājības
ministrijas
īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta “Profesionāla sociālā
darba attīstība pašvaldībās”
aktivitātes “Ģimenes asistenta
pakalpojuma
aprobēšana”
ietvaros īstenotajā pilotprojektā,
apstiprināja apbūves tiesību
izsoles
rezultātus
zemes
gabalam Palmu ielā, vienojās
par pašvaldības nekustamo
īpašumu atsavināšanu.
Dome veica grozījumus
noteikumos
par
sporta

pasākumiem un sporta attīstībai
paredzēto pašvaldības budžeta
līdzekļu
sadales
kārtību
Cēsu novadā un apstiprināja
noteikumus par braukšanas
maksas
atvieglojumiem.
Deputāti vienojās par 2021.
gada budžeta prioritātēm un
budžeta projekta sagatavošanas
pamatnostādnēm.
Pieņemti
lēmumi par mērķdotācijām
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
izglītošanā, interešu izglītības
programmām,
pamata
un
vispārējai vidējai izglītībai
un mērķdotāciju speciālajai
izglītības iestādei.

Cēsu novada domes ārkārtas
sēdē 22. oktobrī izskatīts
viens jautājums. Deputāti
veica grozījumus lēmumā par
izglītības procesu organizēšanu
2020./2021. mācību gadā Cēsu
novada pašvaldības izglītības
iestādēs, ļaujot iestāžu vadībai
pieņemt operatīvākus lēmumus
par mācību formas noteikšanu
pandēmijas laikā.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Cipari. Skaitļi.

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Nedēļas nogale. Jau otrā.
Ap pusdienas laiku pašvaldībā
WhatsApp grupā “Ātrie” gaidām pēdējos Covid-19 analīžu
rezultātus. Viens. Divi. Trīs.
Deviņi. Divpadsmit. Skaitlis
aug. Atšķirība tikai tāda, ka
tas nav nekāds “SuperBingo”,
kur beigās izlec lielāks vai
mazāks laimests. Šoreiz tas
ir saslimušo skaits. Grūti
aprakstīt to sajūtu, kad redzi
šos skaitļus. Aiz katra ir cilvēks
un viņa satraukusies ģimene.
Esmu uzņēmies šo izplatību
vizualizēt, lai pašvaldībā varam
izsekot slimības neceļiem, cik
tālu tas iespējams un cik tālu
pašvaldībai būs informācija.
Covid-19 situācija uzvirmojusi plašas diskusijas par
datu pieejamību. Pašvaldībai,
ja vien iedzīvotāji pašapzinīgi
neziņo, ir ļoti grūti izsekot
slimības gaitai un līdzdarboties
tās ierobežošanā. Pavasarī, kad
šo vīrusu pazinām pavisam
maz, tad gan bija sajūta, ka
kuru katru brīdi varētu sākties
“raganu medības”. Zinu, ka
atsevišķās pašvaldībās pat tās
sākās. Bet tagad, kad esam
vīrusu iepazinuši (ja drīkstu
tā teikt), varam ar to cīnīties,
sadarbojoties visi kopā.
Gribas domāt, ka tieši
atklātība un godīgums ir tas,
kas šo sērgu var apturēt. Būt
atklātam pret savu darba kolēģi
un godīgam pret sabiedrību – tas
var būt izšķiroši. Atbildīgam.
Katram. Pat ja pašam šis vīruss
nelīp klāt un kādam tas šķiet
izdomāts, tad kādam mūsu
mīļajam tas var būt liktenīgs.
Katra sērga sākas. Un kaut
kad tā arī beidzas. Katrai
epidēmijai cilvēces vēsturē ir
sākums un beigas. Es personiski
ceru, ka šai epidēmijai drīz
saredzams beigu gals. Taču
katra krīze ir arī mācību stunda.

Un šī bijusi ļoti negaidīta
mācību stunda. Vienlaikus tā ir
arī iespēja.
Jau
patlaban,
prasmīgi
izmantojot šo iespēju, esam
varējuši izmantot ekonomikas
sildīšanai paredzēto finansējumu un sakārtot vairākas
ielas un ietves novadā. Citādi
tas nebūtu bijis iespējams.
Arī
turpmāk
paredzams
būtisks Eiropas Savienības
finansējums dažādām jomām,
kas skar digitālo sfēru un
mūsu katra prasmju attīstību.
Apjomīga palīdzība sagaidāma
uzņēmējdarbībā, lai risinātu
energoefektivitātes un zaļās
saimniekošanas
jautājumus.
Ārējā palīdzība Latvijai būs,
tikai tai ir daži nosacījumi –
pārorganizēt Eiropas, tajā skaitā
Latvijas, jā, un arī Cēsu novada
ekonomiku par konkurētspējīgu
pasaules ekonomiku. Kā to
izdarīt? Pavisam vienkārši.
Latvijai un arī Eiropai
nav citu resursu kā cilvēki.
Mums, kopsummā rēķinot, šajā
kontinenta daļā nav ārkārtīgi
bagāti zemes resursi. Bet tas,
kas vēsturiski mums ir – gudri,
tālredzīgi, izglītoti un atjautīgi
cilvēki. Ar cilvēkiem bagāta
ir arī Vidzeme un Cēsis. Tikai
jautājums, kā 21. gadsimtā mēs
šo nereti noslēpto dārgumu
varam attīstīt?
Mums var palīdzēt izglītība.
Nevis tā izglītība, kuras
pavediens iztrūkst pēc skolas
diploma
saņemšanas,
bet
tā izglītība, kas ilgst mūža
garumā. Tā nu ir sanācis,
ka, lai mēs saglabātu savu
asumu, lai mūsu zāģis – t.i.
smadzenes – būtu ass, mums
visu laiku jāmācās. Un, ja kāds
saka, ka viņš nemācās, tad tas
ir pašapmāns. Mēs mācāmies
katru dienu, pašiem nereti to
pat neapzinoties.
Lai Cēsu novada zāģis būtu
ass, pašvaldība sabiedrības
mūžizglītībai
pievērš
un
pievērsīs vēl lielāku uzmanību.
Tas nav kaut kādu atsevišķu
sausiņu pasākums. Tas ir
process, kas vērsts uz un
nes labumu ikvienam. Jo
izglītotāks – jo lielāku algu
var dabūt. Jo lielāka alga – jo
turīgāka pašvaldība. Jo turīgāka
pašvaldība – jo labākas skolas,
ielas, kvalitatīvāki pašvaldības
pakalpojumi.

Metiens 9 000 eksemplāri

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

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Kultūras zvaigzne Eiropas
zvaigznājā

Sperti pirmie soļi, lai Cēsis
varētu kandidēt uz 2027. gada
Eiropas Kultūras galvaspilsētas
(EKG) titulu. Lai sekmīgi
piedalītos
konkursā
un
veiksmīgi prezentētu Cēsu
novada programmu EKG
žūrijai,
izsludināts atklāts
vizuālās identitātes konkurss
notikumam “Cēsis – Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2027”.
Programmas
pieteikuma
radošais koncepts – zvaigzne.
Vizuālās
identitātes
konkursa mērķis ir iegūt
autentisku,
oriģinālu,
ērti lietojamu un Cēsis
raksturojošu vizuālo identitāti
notikumam “Cēsis – Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2027”.
Konkurss ir atklāts, un katrs
pretendents tajā var iesniegt
neierobežotu darbu skaitu.
Vizuālajai identitātei jāsastāv
no logotipa, krāsu pases
(palete), burtveidolu saimes
un to savstarpējā pielietojuma,
attēlota pielietojuma piemēra
(pilsētvidē, suvenīros, drukā,
digitālajos materiālos, plakātos
u.tml.) u.t.t.
Pretendentu darbus gai-

dīsim līdz 2020. gada 16.
novembrim. Konkursa žūrija
sastāv no desmit savas jomas
profesionāļiem – tajā ir gan
mākslinieki, dizaineri, gan
teorētiķi, gan Cēsu novada
pašvaldības pārstāvji, kuriem
apstiprināto vizuālo identitāti
būs jāiedzīvina un ar to jāstrādā
nākotnē. Konkursa uzvarētājs
saņems naudas balvu 7000
EUR
apjomā,
ieskaitot
nodokļus.
Kā min Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs un EKG darba grupas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis,
“Eiropas Kultūras astronomi,
visticamāk,
skatās
Cēsu
virzienā. Viņi skaidri saprot,
ka tur kaut kam ir jābūt. Ka
tur dzimst jauna kultūras
zvaigzne Eiropas zvaigznājā,
jo gravitācijas procesi kļūst
arvien spēcīgāki. Cēsis pievelk
jaunus talantus, uzņem Eiropas
līmeņa māksliniekus. Cēsis
liek diskutēt un urda prātu.
Cēsis ir mājvieta lielākajam
sarunu festivālam Baltijā.
Cēsis ir daba. Cēsis ir mājas.
Cēsis ir izglītība. Te mācījušies

izcilākie Latvijas dzejnieki
un rakstnieki. Cēsis joprojām
mācās. Ne tikai cēsnieki mācās.
Cēsis arī mācās. Vieta mācās.
Un Cēsis rada.”
Kā Cēsīm iemirdzēties
Eiropas kultūras zvaigznājā?
Vispirms paskatīties tajās
zvaigznēs, kas jau ir – Cēsu
viduslaiku pils Mestra zālē,
Cēsu Svētā Jāņa baznīcā,
Uzvaras pieminekļa smailē u.c.
Taču vēl svarīgāk ir paskatīties,
ieskatīties,
ieraudzīt
tās
tūkstošiem daudzās redzamās
un arī neredzamās, nesaprastās,
nesadzirdētās
zvaigznes,
kas veido Cēsis šodien. Šīs
zvaigznes ir ikviens Cēsu
iedzīvotājs. Katra zvaigzne te
ir citādāka. Tās spīd, apspīd,
tās veido sadarbību, tās par
ko stāsta! Ir lielas zvaigznes
un arī pavisam maziņas. Kopā
ar apkārtējiem novadiem te
veidojas īsta galaktika, īsts
zvaigžņu ceļš!
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums 2027. gadā
tiks piešķirts vienai Latvijas un
vienai Portugāles pilsētai.

Noslēgusies teritorijas
plānojuma sabiedriskā
apspriešana
Ar 29. oktobri noslēdzas
Cēsu
novada
Teritorijas
plānojuma 2016. - 2026. gadam grozījumu publiskās
apspriešanas periods, kura laikā
norisinājās arī divas publiskās
apspriešanas sanāksmes.
Grozījumi veikti ar mērķi
pārskatīt gan vispārīgajos
apbūves noteikumos izvirzītās
prasības,
gan
prasības
atsevišķām
funkcionālajām
zonām un to izmantošanai, kā
arī, lai izvērtētu plānojuma
prasības
vēsturiskajam
centram, tā aizsardzības zonai
un vietējas nozīmes kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Tāpat grozījumi definē
papildus
gadījumus,
kad
būvniecības
iecerēm
izvirzāmas prasības organizēt
publisko apspriešanu, paredz
aizliegt novadā veidot jaunas
azartspēļu vietas, izņemot četru

Liepu stādi Maija parkā
Cēsu novada pašvaldība
šogad iesniedza pieteikumu
biedrības “Latvijas Pašvaldību
savienība” izsludinātajā projektā “Meža dienas 2020”.
Konkursā guvām atbalstu
Maija parka liepu stādījumu
atjaunošanai. Pēdējo gadu laikā
parkā nācies nozāģēt pāris
liepas, jo tās kļuva bīstamas.
Liepas auga parkā gar celiņa
malu un rindveida stādījumā.
Projekta atbalsts ļāvis ar
vēl diviem liepu stādiem
atjaunot
stādījumu,
kuru
veidojis dzejnieka Eduarda
Veidenbauma vectēvs.
Atjaunot liepu stādījumu
palīdzēja Cēsu skolēni, kuri
talkas laikā arī uzzināja

Kultūras ideju talka
Cēsu novada pašvaldība
izsludina ideju talku “Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2027”
(EKG) Cēsu kandidatūras
kultūras
programmai,
lai
iesaistītu visdažādākos cilvēkus, apkopotu visdažādākās
domas un projektus.
Idejas kultūras projektiem
var iesniegt individuāli vai
kolektīvi no Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas,
Līgatnes,
Pārgaujas,
Priekuļu
un
Vecpiebalgas novadiem.
“Cēsu kultūras programmu
nav iespējams radīt kabinetā.
Tai jādzimst, esot ielās,
viesojoties viensētās, skolās,
bērnudārzos,
uzņēmumos,
dažādās
organizācijās,
tiekoties ar kultūras ļaudīm un
diskutējot ar vietējo zemnieku.
Taču apstākļos, kad pulcēšanās
ierobežota, vācam idejas šādā

veidā – uzrunājot ikvienu
cilvēku un ideju ģeneratoru”,
min Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs un
EKG darba grupas vadītājs Atis
Egliņš-Eglītis.
Ko der atcerēties, iesniedzot
idejas EKG kultūras aktivitātei:
1) Nav muļķīgu ideju. Visas
idejas ir vērtīgas;
2)
Nav
jābīstas
būt
ambicioziem un domāt Eiropas
līmeņa mērogos;
3) Idejai jābūt tādai, ko
iesniedzējs, organizācija, vai
vietējā kopiena būtu gatava
īstenot;
4)
Kultūras
projekta
idejai jāatbilst kādam no trīs
pieteikuma pīlāriem.
Kultūras projektu idejas
gaidīsim līdz 20. novembrim,
aizpildot pieteikumu cesis.lv
“Eiropas kultūras galvas-

pilsētas 2027” pieteikuma
izstrādes darba grupa vienojusies par šādiem pieteikuma
pīlāriem:
VIDE un KLIMATS
Kā varam palīdzēt dabai,
izmantojot kultūru? Kā varam
sarunāties un atjaunot kontaktu
ar dabu? Kā varam padarīt mūsu
vidi par vienu lielu kultūras
telpu? Uz šiem jautājumiem
meklēsim atbildes, veidojot
Eiropas kultūras galvaspilsētas
pieteikumu.
IZGLĪTĪBA
Kā kultūra var palīdzēt
mums tapt vēl izglītotākiem?
Kā kultūra var iedvesmot
jauniem sasniegumiem? Kā
kultūra var palīdzēt mums
iegūt globālas zināšanas? Uz
šiem jautājumiem meklēsim
atbildes, veidojot Eiropas
kultūras galvaspilsētas pietei-

un piecu zvaigžņu viesnīcās,
reglamentē degvielas uzpildes
staciju izbūvi pilsētā, paredz
atsevišķas funkcionālā zonējuma izmaiņas. Būtiskākie
apspriešanas gaitā saņemtie
ierosinājumi no iedzīvotājiem
skar funkcionālā zonējuma
maiņu atsevišķās Cēsu pilsētas
vietās.
Cēsu novada pašvaldība
pateicas ikvienam par iesaisti
publiskās apspriešanas gaitā
un informē, ka tuvāko nedēļu laikā tiks apkopoti un
analizēti iedzīvotāju iesniegtie
priekšlikumi.
Pašvaldība
aicina iedzīvotājus sekot līdzi
informācijai par Teritorijas
plānojuma grozījumu tālāko
izstrādes gaitu Cēsu novada
pašvaldības tīmekļa vietnē un
valsts vienotajā ģeoportālā
www.geolatvija.lv.

kumu.
DEMOKRĀTIJA
Kā kultūra var nākt talkā, lai
runātu par demokrātiju? Varbūt
kultūra pati ir demokrātija?
Kā runāt par demokrātiju,
izmantojot kultūras projektus?
Uz
šiem
jautājumiem
meklēsim atbildes, veidojot
Eiropas kultūras galvaspilsētas
pieteikumu.
Ideju talkā ievāktās kultūras
projektu idejas tiks apkopotas
un analizētas. Labākās tiks
iekļautas Eiropas kultūras
galvaspilsētas
2027
Cēsu
pieteikumā, un tām ir liels
potenciāls kļūt par Eiropas
mēroga notikumu.
Papildu informācijai lūgums
sazināties ar Ati Egliņu-Eglīti,
atis.eglins@cesis.lv.

daudz
interesanta
un
noderīga par koku stādīšanu,
stādījumu kopšanu un parka
uzturēšanu.
Pašvaldības
ainavu arhitekte Ieva Zicmane
skolēnus
iepazīstināja
ar
Maija parka koku sugām
un
dendroloģiskajiem
retumiem un koku kopšanas
organizēšanas
darbiem.
Savukārt,
bijušais
Cēsu
virsmežzinis Māris Sestulis
pastāstīja par meža ciklu –
kāpēc regulāru jāatjauno un
jāuztur mežs.

“Mazās
ģimnāzijas”
nodarbības
Cēsu
Valsts
ģimnāzija
(CVĢ) sāk reģistrāciju “Mazās
ģimnāzijas” nodarbībām.
Pieteikšanās
elektroniski
CVĢ mājas lapā līdz 15.
novembrim.
19. novembrī plkst. 17.30
notiks vecāku sapulce Zoom
tiešsaistes vietnē. Saite tiks
izsūtīta uz vecāku norādīto
e-pastu.
Skolēniem pirmā nodarbība
plānota 21. novembrī attālināti.
Informācija par nodarbības
norisi tiks nosūtīta uz skolēna
norādīto e-pastu.
Nākamās
nodarbības
plānotas 12. decembrī, 16.
janvārī, 13. februārī un 13.
martā.
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VESELĪBA

Pārbūvēs klīnikas ārstniecības
korpusu
Piektdien, 23. oktobrī,
pašvaldības
SIA
“Cēsu
klīnika” parakstīja līgumu
ar būvniecības kompāniju
SIA “WOLTEC” par vienu
no lielākajiem investīciju
projektiem – ārstniecības
korpusa pārbūvi. Projektā
galvenais akcents likts uz
ārstniecības vidi.
Pārbūves
gaitā
pilnībā
pārbūvēs iekšķīgo slimību
nodaļu 4. un 5. stāvā: tiks
nomainīts pasažieru lifts un
kravas lifts, nomainīta apkures
sistēma, no jauna izbūvēta
ventilācijas sistēma un ēkas
pārējās komunikācijas, kas nav
mainītas kopš Cēsu klīnikas
nodošanas ekspluatācijā 1975.
gadā. Pagrabstāvā izveidos
tehniskās telpas un darbinieku
ģērbtuves.
Kopumā pārbūves projektā
plānots investēt vairāk nekā
3,11 miljonus eiro. Pārbūves
darbi tiks veikti saskaņā ar
arhitektu biroja SIA “NAMS”
izstrādāto tehnisko projektu;
tos plānots pabeigt 2022.
gadā. Lai, piesaistot papildu
finansējumu,
ārstniecības
korpusa pārbūvi varētu pabeigt
pilnībā, izstrādāts tehniskais
projekts
arī
ārstniecības
korpusa 2. un 3. stāvam.
“Cēsu klīnikas pilnveides
process ir nepārtraukts darbs
vairāku gadu garumā. Lai
tuvotos mērķim nodrošināt
mūsdienīgu diagnostiku un
ārstēšanu, modernizēti procesi,
piesaistīti
jauni,
spējīgi
speciālisti, iegādātas jaunas
tehnoloģijas. Pašlaik noslēdzies

Attēlā: Cēsu klīnikas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un SIA “WOLTEC” valdes
priekšsēdētājs Edijs Purmalis paraksta līgumu par ārstniecības korpusa pārbūves
darbiem. Foto: Kaspars Kurcens.
ārēji mazāk pamānāmais,
tomēr
ļoti
darbietilpīgais
posms, kurā tika saplānots,
niansēs izstrādāts un saskaņots
klīnikas jaunais vizuālais tēls,
veiktas iepirkumu procedūras
pārbūves darbu veikšanai.
Esam tikuši līdz kalna korei,
aiz kuras redzama mūsu
ieceru realizēšanās – Cēsu
klīnika kā moderna un 21.
gadsimta prasībām atbilstoša
ārstniecības iestāde ar mājīgu,
ērtu un drošu vidi pacientiem un
darbiniekiem,” komentē Cēsu
klīnikas valdes priekšsēdētāja
Ingūna Liepa, piebilstot, ka tas
ir ilgtermiņā svarīgs ieguvums
visiem Cēsu un apkārtējo

novadu iedzīvotājiem.
SIA “WOLTEC” valdes
priekšsēdētājs Edijs Purmalis
komentē veicamos pārbūves
darbus: “Esam gandarīti būt
izvēlētiem par partneriem
šim nozīmīgajam projektam
un par iespēju ar savu artavu
sekmēt Cēsu novada attīstību.
Cēsu klīnikas pārbūve ir
turpinājums
“WOLTEC”
iepriekšējai
veiksmīgajai
sadarbībai ar Cēsīm, jo
esam veikuši Cēsu Centrālās
bibliotēkas, Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas,
kā arī daudzdzīvokļu māju
pārbūvi. Šajā projektā lielākais
izaicinājums
būvniekam

Paraugs veselības aprūpē
Cēsu klīnikas paveiktais,
sekmējot kvalitatīvu, modernu
un
pieejamu
veselības
aprūpi, vērtējams kā paraugs
reģionālajām
veselības
aprūpes iestādēm. Līdz ar to
sagaidāms, ka Cēsu klīnikā pēc
slimnīcu līmeņu revīzijas tiks
saglabāts sniegto pakalpojumu
apjoms. Tā pēc attālinātās
sarunas ar Cēsu klīnikas
valdes priekšsēdētāju Ingūnu
Liepu un Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu
akcentēja veselības ministre
Ilze Viņķele.
Cēsu klīnikas nozīmīgo
lomu visa reģiona veselības
aprūpei
novērtēja
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, piebilstot,
ka “klīnikas pakalpojumus
izmanto visi bijušā Cēsu
rajona un topošā apvienotā
Cēsu novada reģioni – Amata,
Līgatne, Jaunpiebalga, Pārgauja, Priekuļi, Vecpiebalga,
un vēl plašāk – teju visā

Vidzemē. Tāpēc jo īpaši
svarīgi, ka klīnika attīstās,
modernizējot
infrastruktūru
un – pats galvenais – arvien
piesaistot jaunus ļoti augstas
raudzes profesionāļus”.
Sarunas laikā tika skarti
arī jautājumi par ģimenes
ārstu pieejamības plānošanu
Cēsu reģionā, kā arī – par
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienesta izaugsmi un
attīstību, lai spētu nodrošināt
arvien pieaugošo pieprasījumu.
“Cēsu klīnika un tās darbs ir
apliecinājums, kā pašvaldība,
dziļi
izprotot
veselības
aprūpes nozīmi un spējot tās
vadībā piesaistīt pieredzējušus
profesionāļus, var panākt izcilu
rezultātu arī ar ierobežotiem
finanšu līdzekļiem. Šodien
redzējām skaidru attīstības
vīziju un pietiekami ambiciozus
attīstības plānus – 10 ballu skalā
Cēsīm noteikti pienākas pelnīts
10,” sacīja ministre, piebilstot,
ka “šis ir pamudinājums citām

pašvaldībām, kurām svarīgi
attīstīt
veselības
aprūpes
pakalpojumu,
braukt
vai
attālināti pieteikties vizītē uz
Cēsīm”.
Ministre ar klīnikas vadību
apsprieda jauno ārstniecības
personu atalgojuma modeli.
Ņemot vērā Cēsu klīnikas
relatīvi
mazāko
mērogu
un gatavību jaunā modeļa
ieviešanai, tieši Cēsis kļūs par
tā pilotprojektu. Kā uzsver
ministre,
jaunais
modelis
neparedz
atteikšanos
no
Veselības aprūpes finansēšanas
likumā ierakstītā ārstniecības
personu atalgojuma pieauguma.
Tieši otrādi – kopumā jaunā
atalgojuma modeļa izstrādē
iesaistītie nozares profesionāļi
to vērtē pozitīvi, un modelis jau
tagad tiekot atzinīgi novērtēts
kā rīks, kas ne tikai nodrošinātu
ārstniecības personu atalgojuma pieaugumu, bet arī ir
vienlīdzīgs
un
saprotams
pašiem lietotājiem.

ir nodrošināt būvniecības
procesu paralēli slimnīcas
darbībai, radot pēc iespējas
mazāku ietekmi uz slimnīcā
strādājošajiem un pacientiem.
Esam pārliecināti, ka šī
sadarbība būs veiksmīga, jo
mūsu profesionāļu komanda
darīs visu, lai realizētu
projektu plānotajā laikā un
pēc visaugstākās kvalitātes
standartiem.”
Būvprojekts
tiks
īstenots
ERAF
projekta
Nr. 9.3.2.0/18/I/019 “Infra-

struktūras
un
medicīnas
tehnoloģiju
atjaunošana
Cēsu klīnikā un medicīnas
tehnoloģiju iegāde Vidzemes
slimnīcā, kvalitatīvu veselības
aprūpes
pakalpojumu
nodrošināšanai
Vidzemē”
gaitā.
Kā ziņots, 2018. gada nogalē
Cēsu klīnika un Centrālā finanšu
un līgumu aģentūra parakstīja
līgumu par Eiropas Savienības
fonda projekta īstenošanu
par kopumā 1,39 miljoniem
eiro.
Projektu
līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds 85% apjomā, 9% ir
valsts budžeta finansējums.
Pārējo nepieciešamo summu
plānots nodrošināt no saviem
līdzekļiem.
Papildus
būvdarbiem
tiek iegādātas mūsdienīgas
medicīnas
tehnoloģijas,
pakāpeniski nomainot vecās
gan Cēsu klīnikā, gan Vidzemes
slimnīcā. Daļu tehnoloģiju
Cēsu klīnikas mediķi jau
izmanto
ikdienas
darbā,
piemēram, fibrogastroskopu,
fibrokolonoskopu,
3D
laparoskopisko video sistēmu,
ultrasonogrāfu,
operāciju
galdu. Kā arī sākta iepirkuma
procedūra jaunai, digitālā
rentgena iekārtas ar diviem
digitāliem detektoriem iegāde,
kuru Cēsu klīnika plāno
iegādāties un uzstādīt 2021.
gadā.

Izmaiņas pacientu pieņemšanā
Klīnikas pārbūves dēļ no
2. novembra rehabilitācijas
nodaļas speciālisti pacientus
pieņems Palasta ielā 15, 2.
stāvā. Savukārt acu ārstu
jeb
oftalmologu
kabinets
uz Palasta ielu 15 tiks
pārcelts no 9. novembra. Būs
nodrošināta arī pakalpojumu
pieejamība
cilvēkiem
ar
kustību ierobežojumiem. Tāpat
tiks saglabāti rehabilitācijas
pakalpojumi stacionāra pacientiem.
Tāpat
kā
līdz
šim,
rehabilitologa un acu ārsta
vizītei varēs pieteikties ar
e-pierakstu vai, zvanot uz
reģistratūras tālr.: 64125634.
Savukārt fizioterapeitu, ergoterapeita,
audiologopēda
konsultācijai, kā arī fizikālās
terapijas procedūrām pieteikšanās, zvanot rehabilitācijas nodaļas māsai administratorei uz tālr.: 20238111.
Ausu, kakla un deguna
slimību ārsti jau kopš oktobra

sākuma strādā diagnostikas
korpusa 2. stāva 245. kabinetā,
un turp plānots pārcelt arī
neirologu kabinetu.
Savukārt no 13. novembra
izvietojums tiks mainīts divām
stacionāra nodaļām: ķirurģijas
nodaļa uz laiku tiks pārcelta
uz Vidzemes Mazinvazīvās
ķirurģijas dienas centra telpām
diagnostikas korpusā, bet
iekšķīgo slimību nodaļa – uz
diagnostikas korpusa 2. stāva
telpām, kur agrāk darbojās
funkcionālās
diagnostikas
kabineti un fizikālās medicīnas
kabineti.
Apzināmies, ka būvniecības
process
radīs
neērtības
daudziem,
taču
tas
ir
vienīgais veids, kā nonākt līdz
mūsdienīgai, ērtai un drošai
ārstniecības videi pacientiem
un darbiniekiem. Lēmums
par telpu maiņu pieņemts, lai
mazinātu iespējamo trokšņa
un putekļu ietekmi ārstniecības
periodā.
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Globāls bizness, kas sākās šķūnītī
Uzņēmums “Ewart woods”
izveidots
nesen,
pirms
četriem gadiem. Taču Cēsīs
radītie koka dizaina produkti
aizceļojuši uz daudzām valstīm
dažādos kontinentos. “Sākumā
pasaules
kartē
spraudām
karodziņus, atzīmējot, kurp
devušies mūsu izstrādājumi.
Nu esam pārstājuši, jo karte
vienkārši ir pilna,” uzņēmuma
dibinātājs Maksims Jekimovs
var būt gandarīts par plašo
atpazīstamību.
Bet sākumā, kā vairumam
jauno uzņēmēju, Maksimam
bija tikai ideja. “Pirms
“Ewart woods” man bija cits
uzņēmums, Rīgā demontējām
vecas ēkas. Iekrājām vecus,
vērtīgus kokmateriālus, pamatīgas brusas, dēļus – un radās
ideja no senajiem kokiem taisīt
mūsdienīgas mēbeles.
Atgriezos dzimtajā pilsētā,
Cēsīs, un no pašvaldības īrētā
šķūnīti
mēģināju
uztaisīt
pirmās mēbeles. Strādājām
garas stundas, bet rezultāts
nebija gluži tāds, kā gribētos,”
pirmās biznesa mācības atceras
Maksims. Tad kāds uzņēmums
palūdzis izgatavot partiju koka
zibatmiņu. Izdevies labi, un
jaunie censoņi pamēģinājuši

Attēlā: Pasūtījumu netrūkst, un darba dienas uzņēmumā “Ewart woods” aizrit spraigi.
Foto: Aivars Akmentiņš.
preci pārdot arī internetā, un
drīz vien sajuta globālā tirgus
garšu.
“Ja vari par diviem eiro
aizsūtīt uz Austrāliju 100 eiro
vērtu paciņu, tad sāc aptvert,
ka pasaules tirgus iespējas
ir vienkārši neaptveramas.
Grūtāk bija izkost, kā strādāt,
piemēram, “Amazon” platformā. Reti kuram šeit bija

Brīvpusdienu vietā
pārtikas pakas
Cēsu novada pašvaldība
veic visu bērnu uzskaiti, kam
pienākas valsts vai pašvaldības
apmaksātas
brīvpusdienas
un kuri oktobrī mācījušies
attālināti,
šīs
pusdienas
nesaņemot. Apkopoto informāciju izmantos, lai kopā ar
skolu ēdinātājiem sagatavotu
pārtikas pakas.
Paku saņemšanas kārtība
būs līdzīga kā pavasarī:
• 1.-4. klasē pārtikas pakas
saņems visi bērni, kas deklarēti
Cēsu novadā;
• 5.-12. klasē pārtikas pakas
saņems Cēsu novadā deklarētie skolēni no trūcīgām,

maznodrošinātām, daudzbērnu
ģimenēm, kā arī bērni invalīdi
un bērni ārpusģimenes aprūpē.
Paku satura aprēķināšana
notiks novembra sākumā,
ņemot vērā faktisko attālināto
mācību dienu skaitu. Pārtikas
paku saņemšanu koordinēs
katra attiecīgā skola. Ja
attālinātais mācību režīms
ieilgs, pagarinās arī pārtikas
paku saņemšanu.
Tāpat
pašvaldība
izskata iespēju atbrīvot no
līdzmaksājumiem
visus
interešu izglītības iestāžu
audzēkņus,
kuri
mācās
attālināti.

Testi ātrāk atklāj riskus
Oktobra nogalē pieaudzis
Cēsīs konstatēto Covid-19
gadījumu skaits, jo novada
pašvaldība panāca vienošanos
ar SPKC par plašākas testēšanas
veikšanu mācību u.c. iestādēs,
izmantojot siekalu testus.
Oktobrī siekalu testi veikti
kopumā 180 bērniem, kas
arī bija iemesls pēkšņajam
Covid-19 statistikas pieaugumam.
Tāpat siekalu testi tiek
nodrošināti arī Cēsu klīnikai,
pansionātam un Sociālajam
dienestam, kuru darbinieki
ikdienā ir pakļauti lielākam
riskam.
Šāda plašāka testēšana

ļauj
pašvaldības
vadībai
kopā ar iestāžu vadītājiem
rīkoties operatīvāk, identificēt
iespējamās problēmas un tās
risināt.
Ņemot
vērā
pārbaužu
rezultātus,
Cēsu
pilsētas
Pastariņa sākumskolā un Cēsu
2. pamatskolā visas klases
mācīsies attālināti. Vienlaikus
tieši plašāka testēšana ļauj
Cēsu 4. pirmsskolas izglītības
iestādei atgriezties pie darba
ierastajā režīmā.
Patlaban pašvaldībai nav
informācijas,
ka
pozitīvi
Covid-19 testi būtu konstatēti
ārpus minētajām skolām.

tāda pieredze, nebija kur
konsultēties par tirgošanās
knifiem globālajā tīmeklī.
Taču, kad pēc pirmajām
kļūdām iemācies, strādāt ir
viegli,” rezumē Maksims.
“Ewart
woods”
ražo
oriģinālus spoguļu rāmjus,
dizaina elementus darba un
sadzīves vides labiekārtošanai,
preces bērniem, mājdzīvJAUTĀJUMS
JAUTĀJUMS
Kam nosaka?
Kam nosaka?
Kas nosaka?
Kas nosaka?
Var saņemt slimības lapu?
Var saņemt slimības lapu?

niekiem. Galvenie nosacījumi – tām jābūt estētiski
interesantām, lai piesaistītu
potenciālo pircēju uzmanību,
un viegli nosūtāmām uz
jebkuru pasaules valsti. Lielākā
daļa ražojumu ir Maksima
ieceru īstenojums.
Uzņēmumā tagad jau strādā
desmit darbinieki, un no
šķūnīša tas jau labu laiku kā
STINGRA
IZOLĀCIJA
STINGRA MĀJĀS
IZOLĀCIJA MĀJĀS

pārcēlies uz krietni plašākām
telpām Priekuļu ielā. Taču nu
jau jāsāk domāt par piebūves
celtniecību, jo pieprasījums
augot.
“Radot kaut ko jaunu, nekad
nezini: aizies vai neaizies.
Tas ir tāds nepārtraukts ideju
ģenerēšanas un pārbaudes
process. Pagājušā gada sākumā
sākām taisīt dažādu formu
tualetes
papīra
turētājus.
Pavasarī uznāca Covid –
19, tualetes papīru cilvēki
pirka vairumā, un vajadzēja
rullīšus kaut kur smuki salikt.
Tā, gluži negaidīti, tualetes
papīra turētāji kļuva par mūsu
hitu. Nespējām apmierināt
pieprasījumu,” to, ka biznesā
nejaušībām mēdz būt liela
loma, apstiprina Maksims.
Uzņēmējdarbības
vide,
viņaprāt, Cēsīs ir ļoti piemērota
mazam un vidējām biznesam.
Viss viegli sasniedzams, telpu
nomas maksas pieņemamas,
pašvaldības speciālisti atsaucīgi. Nav lieki jātērē laiks ne
transporta sastrēgumos, ne
birokrātiskās šķēršļu joslās.
Var koncentrēties darbam un
jaunām idejām.

KARANTĪNA
KARANTĪNA

PAŠIZOLĀCIJA
PAŠIZOLĀCIJA

Ar COVID-19
saslimušajam
Ar COVID-19
saslimušajam

Saslimušā
kontaktpersonām
Saslimušā
kontaktpersonām

Atbraukušajam no
ārzemēm
Atbraukušajam no
ārzemēm

Ārsts un SPKC

SPKC

Pats*

Ārsts un SPKC

SPKC

Jā, līdz izveseļojas
Jā, līdz izveseļojas

Jā, ja nepieciešams uz
karantīnas laiku
Jā, ja nepieciešams uz
karantīnas laiku

Pats*
Nē, izņemot ārstniecības
iestāžu, sociālās aprūpes
Nē, izņemot ārstniecības
iestāžu un izglītības
iestāžu, sociālās aprūpes
iestāžu darbiniekiem
iestāžu un izglītības
iestāžu darbiniekiem
Jāizvairās no kontakta
ar citiem cilvēkiem
Jāizvairās no kontakta
ar citiem cilvēkiem

Vai var iet ārā pastaigāties?
Vai var iet ārā pastaigāties?

Nē
Nē

Maksimāli jāizvairās no
kontakta ar citiem
Maksimāli jāizvairās no
cilvēkiem
kontakta ar citiem
cilvēkiem
Jā, jāmēra temperatūra
2 reizes dienā
Jā, jāmēra temperatūra
2 reizes dienā
Jā, ieturot 2 m distanci
no citiem
Jā, ieturot 2 m distanci
no citiem

Vai var iet uz veikalu?
Vai var iet uz veikalu?

Nē

Nē

Nē

Nē

Vai var nākt ciemiņi?
Vai var nākt ciemiņi?

Nē

Nē

Nē

Nē
Jā, ja dzīvo kopā ar
vēl kādu vienā
Jā, ja dzīvo kopā ar
mājsaimniecībā
vēl kādu vienā
mājsaimniecībā
Tikai saskaņojot ar ārstu

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē

Nē, ja cilvēks ir vesels

Nē, ja cilvēks ir vesels

Nē, ja cilvēks ir vesels
Jāsazinās ar ģimenes
ārstu.
Jāsazinās ar ģimenes
Ja situācija dzīvībai
ārstu.
kritiska, jāzvana - 113
Ja situācija dzīvībai
kritiska, jāzvana - 113

Nē, ja cilvēks ir vesels
Jāsazinās ar ģimenes
ārstu.
Jāsazinās ar ģimenes
Ja situācija dzīvībai
ārstu.
kritiska, jāzvana - 113
Ja situācija dzīvībai
kritiska, jāzvana - 113

Nav ierobežojumu,
mājinieki var turpināt
Nav ierobežojumu,
ikdienas gaitas
mājinieki var turpināt
ikdienas gaitas
14 dienas kopš brīža, kad
pēdējo reizi bija ciešs
14 dienas kopš brīža, kad
kontakts ar saslimušo.
pēdējo reizi bija ciešs
Ja dzīvo kopā ar
kontakts ar saslimušo.
slimnieku, tad vēl 14
Ja dzīvo kopā ar
dienas kopš brīža, kad
slimnieku, tad vēl 14
persona atzīta par
dienas kopš brīža, kad
veselu
persona atzīta par
veselu

Nav ierobežojumu,
mājinieki var turpināt
Nav ierobežojumu,
ikdienas gaitas
mājinieki var turpināt
ikdienas gaitas

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Jā

Vai var tikties ar
citiem
Vai varcilvēkiem?
tikties ar
citiem cilvēkiem?
Vai jāvēro veselība?
Vai jāvēro veselība?

Vai mājās jālieto maska?
Vai mājās jālieto maska?
Vai jādzer zāles?
Vai jādzer zāles?
Kas jādara, ja pasliktinās
veselības
stāvoklis?
Kas jādara,
ja pasliktinās
veselības stāvoklis?
Kas jādara citiem
mājiniekiem?
Kas jādara citiem
mājiniekiem?

Cik ilgi jāievēro?
Cik ilgi jāievēro?

Vai ir sods par režīma
neievērošanu?
Vai ir sods par režīma
neievērošanu?
Vai policija var pārbaudīt,
vai
ievēro
režīmu?
Vai persona
policija var
pārbaudīt,
vai persona ievēro režīmu?

Nē
Nē
Jā, katru dienu jāsazinās
ar ģimenes ārstu
Jā, katru dienu jāsazinās
ar ģimenes ārstu

Tikai saskaņojot ar ārstu
Jāsazinās ar ģimenes
ārstu.
Jāsazinās ar ģimenes
Ja situācija dzīvībai
ārstu.
kritiska, jāzvana 113
Ja situācija dzīvībai
kritiska, jāzvana 113
Mājinieki kā COVID-19
kontaktpersonas ievēro
Mājinieki kā COVID-19
noteikumus
kontaktpersonas ievēro
kontaktpersonām
noteikumus
kontaktpersonām
Līdz izveseļojas un divas
secīgas analīzes pierāda,
Līdz izveseļojas un divas
ka organismā vīrusa
secīgas analīzes pierāda,
vairs nav
ka organismā vīrusa
vairs nav

*Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu
*Saskaņā ar MK rīkojumu Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

Jā, jāmēra temperatūra
2 reizes dienā
Jā, jāmēra temperatūra
2 reizes dienā
Jā, ieturot 2 m distanci
no citiem
Jā, ieturot 2 m distanci
no citiem
Jā, ja nav citu risinājumu,
uzliekot sejas masku un
Jā, ja nav citu risinājumu,
ievērojot 2 metru
uzliekot sejas masku un
distanci
ievērojot 2 metru
distanci

14 dienas kopš
atgriešanās Latvijā, ja
14 dienas kopš
neparādās saslimšanas
atgriešanās Latvijā, ja
simptomi
neparādās saslimšanas
simptomi
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VIDE, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Noslēgusies Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu izpēte
Ar Valsts Zivju fonda
pasākuma “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu
sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā” un Cēsu
novada pašvaldības budžeta
līdzekļu līdzfinansējumu noslēdzies
projekts
“Vaives
pagasta Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā
izpēte”. Iepirkuma procedūras
rezultātā līgumtiesības pakalpojuma veikšanai ieguva
SIA “Saldūdeņu risinājumi”.
Projekta noslēgumā novada
un
apkārtnes
iedzīvotāji,
interesenti tika aicināti uz
sarunu-domnīcu, kurā SIA
“Saldūdeņu
risinājumi”
vadošais
pētnieks
Matīss
Žagars
informēja
par
pētījuma
rezultātiem
un
apspriestas iedzīvotāju vēlmes,
redzējums par dīķu nākotnes
perspektīvām.
Rīdzenes dīķa būtiskākie
pētījuma secinājumi
Rīdzenes dīķa ekoloģiskais
potenciāls, ūdens kvalitāte
novērtēta kā viduvēja. Dīķis
aizaug. Zivju barības bāze
pietiekama gan zivju mazuļu
attīstībai,
gan
pieaugušu
zivju populāciju uzturēšanai.
Ūdenstilpnes ihtiofauna vērtējama kā minimāli ietekmēta
makšķerēšanas un, iespējams,

maluzvejas rezultātā. Rīdzenes
dīķa zivju resursus šobrīd
izmanto tikai makšķernieki.
Zivju sabiedrībā pēc biomasas
dominē karūsa un līnis, savukārt
pēc skaita – rauda. Ūdenstilpnē
lielākoties sastopamas vidēja
un dažas liela izmēra zivis.
Apsekojot dīķi, secināts, ka
tā austrumu daļa ir lēzenāka
un seklāka, aizaugusi ar
ūdensaugiem, savukārt rietumu
pusē krasti ir stāvi, tā ir dziļāka
un ūdensaugu josla šaura.
No ekoloģiskā skatu punkta
austrumu puses relatīvi augstais
aizaugums dīķa ekosistēmai
draudus nerada – šī zona
kalpo kā zivju nārsta teritorija,
ūdensaugiem
apaugusī
litorāle ir piemērota dzīves
vide
bezmugurkaulniekiem.
Savukārt no sociāli ekonomiskā
viedokļa
austrumu
puses aizaugšana samazina
ūdenstilpnes
rekreācijas
vērtību, izveidotā peldvieta
strauji aizaug un zona kopumā
nav lietojama ne peldētājiem,
ne makšķerniekiem. Tādējādi,
apspriežoties ar vietējiem
iedzīvotājiem un pašvaldību,
secināts, ka nolūkā paaugstināt
dīķa rekreācijas potenciālu
ieteicams veikt dīķa – primāri,
austrumu puses – gultnes
tīrīšanu un padziļināšanu.
Dīķis nolaižams, austrumu

puse padziļināma.
Pūkšerkalna dīķa būtiskākie pētījuma secinājumi
Kopumā
Pūkšerkalna
dīķa ekoloģiskais potenciāls
vērtējams
kā
viduvējs.
Ūdenstilpnes
ekoloģisko
kvalitāti galvenokārt ietekmē
antropogēnas izcelsmes piesārņojuma
notece
no
apkārtējiem laukiem. Zivju
barības bāze vērtējama kā
pietiekama. Zivju sabiedrībā
pēc biomasas dominē līnis un
asaris, savukārt pēc skaita –
rauda, ausleja. Mikroskopiskās
aļģes jeb fitoplanktons ieņem
nozīmīgu lomu saldūdens
ekosistēmās.
2020.
gada
vasarā
Pūkšerkalna
dīķa
ūdens
caurredzamība bija 2 metri.
Šāds rādītājs indikatīvi norāda
uz labu ekoloģisko potenciālu.
Tāpat dīķī konstatētais kopējā
slāpekļa daudzums indikatīvi
norāda uz augstu ekoloģisko
potenciālu.
Pašreizējā apsaimniekošanas
sistēma, kad dīķu zivju resursu
izmantošana tiek regulēta
ar vispārējo makšķerēšanas
noteikumu palīdzību, kopumā
uzskatāma
par
piemērotu
šāda izmēra ūdenstilpnēm.
Zivju nārsta vietu platība
uzskatāma par pietiekamu.
Pūkšerkalna dīķim šobrīd nav

17.09.2020. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr.
15 “Par sociālās palīdzības
pabalstiem Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 3.2. apakšpunkta
ievaddaļu šādā redakcijā:
“3.2. Dienesta izmaksājamie
sociālās palīdzības pabalsti:”.
2. Izteikt 18.1 punktu šādā
redakcijā:
“18.1 Valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas gadījumā
vai tad, ja izglītības process
tiek īstenots attālināti, brīvpusdienas
to
saņēmējiem
var tikt izsniegtas pārtikas
komplekta veidā.”.
3. Aizstāt 19. punktā skaitli
18. ar skaitli 18.1.
4. Izteikt 21. punktu šādā
redakcijā:

“21. Vecāku maksas atlaides pēc Dienesta lēmuma
pieņemšanas tiek piešķirtas no
nākamā mēneša pirmās dienas
līdz kalendārā gada attiecīgā
pusgada beigām.”.
5. Izteikt 23. punktu šādā
redakcijā:
”23. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts,
uzsākot jaunu mācību gadu
vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs, ja ģimenei
šim nolūkam nav piešķirts cits
pašvaldības pabalsts. Pabalsts
ir netiešs un tas tiek izsniegts
dāvanu kartes veidā.”.
6. Izteikt 28.6. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“28.6. pabalsts kompensējamo
medikamentu
un
kompensējamo aprūpes priekšmetu nekompensējamās daļas

izdevumu apmaksai;”.
7. Svītrot 28.7. un 28.8.
apakšpunktus.
8. Svītrot 29. punktā skaitļus
un vārdu “28.7. un 28.8”;
9. Izteikt 31.13. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“31.13.
nestrādājošiem
pensionāriem;”.
10. Izteikt 31.2 punktu šādā
redakcijā:
“31.2 Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes
cenas atlaide:
31.21. trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm
(personām) un nestrādājošiem
pensionāriem – 5,00 euro
vienam klientam;
31.22. trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem –
6,00 euro.”.

17.09.2020. Saistošie noteikumi Nr. 24 “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””
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. Izteikt 26.1 punktu šādā
redakcijā:
“26.1 Valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas gadījumā
vai tad, ja izglītības process

tiek
īstenots
attālināti,
brīvpusdienas to saņēmējiem
var tikt izsniegtas pārtikas
komplekta veidā.”.
2. Aizstāt 27. punktā skaitli
26. ar skaitli 26.1.

makšķerēšanas infrastruktūras.
Ieteicams ap dīķi izveidot 2 –
3 uzturētas piekļuves vietas
makšķerēšanai no krasta.
Abus dīķus apsaimnieko
Cēsu
novada
pašvaldība.
Pētnieku ieteikums apsaimniekošanas pieejai nākotnē būtu
jāizvērtē iedzīvotāju, uzņēmēju,
pašvaldības
vajadzības
un
redzējums.
Iespējams
apvienot visas ūdenstilpņu
apsaimniekošanā ieinteresētās
puses, izveidojot biedrību,
un vienoties par kopējiem
Rīdzenes ciemata ūdenstilpņu
apsaimniekošanas
mērķiem.

Tālāko apsaimniekošanu var
turpināt īstenot pašvaldība,
vai
arī
apsaimniekošana
var tikt nodota biedrības
pārziņā.
Nav
saredzams
pamats dīķī veidot licencētas
makšķerēšanas sistēmu. Dīķa
zivsaimnieciskais
resurss
ir salīdzinoši neliels, un ne
iedzīvotāji, ne pašvaldība
neatbalsta
šādas
sistēmas
izveidi.
Novada dome apstiprinājusi
pašvaldības budžeta līdzekļu
piešķiršanu Rīdzenes dīķa
nolaišanai un aizauguma,
grunts tīrīšanas darbiem.

17.09.2020. Saistošie noteikumi Nr.
23 “Grozījumi Cēsu novada domes
2015. gada 19. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu
daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 19. novembra
saistošajos noteikumos Nr.
20 “Par atbalstu daudzbērnu
ģimenēm Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 11.1 punktu šādā
redakcijā:
“11.1 Valstī izsludinātās

ārkārtējās situācijas gadījumā
vai tad, ja izglītības process
tiek
īstenots
attālināti,
brīvpusdienas to saņēmējiem
var tikt izsniegtas pārtikas
komplekta veidā.”.
2. Aizstāt 12. punktā skaitli
11. ar skaitli 11.1.

17.09.2020. Saistošie noteikumi Nr.
25 “Grozījums Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu novada
pašvaldības pabalstiem””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 16
”Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem” šādu grozījumu:
Izteikt 5.4.1 apakšpunktu
šādā redakcijā:

“5.4.1 Valstī izsludinātās
ārkārtējās situācijas gadījumā
vai tad, ja izglītības process
tiek
īstenots
attālināti,
brīvpusdienas to saņēmējiem
var tikt izsniegtas pārtikas
komplekta veidā.”.

8.10.2020. Saistošie noteikumi Nr. 28
“Grozījumi Cēsu novada 2020. gada
23. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
5 “Par Cēsu novada pašvaldības 2020.
gada budžetu””
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 5
“Par Cēsu novada pašvaldības
2020. gada budžetu” šādus
grozījumus:
Izteikt 2., 3. un 4. punktu
šādā redakcijā:
“2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2020. gadam šādā apmērā:
2.1. Kārtējā gada ieņēmumi – 28 507 254 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi –
33 645 466 euro,
2.3. Atlikums uz gada sākumu – 7 232 001 euro.
3. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
4. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2020. gada budžeta
grozījumiem.”
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PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs novembrī
Pasākumi
31.10.-08.11.
Cēsu un apkārtnes restorānos
un kafejnīcās
Cēsu restorānu nedēļa
turisms.cesis.lv
01.11. plkst.14.00
Mākslas telpā “Mala”
Empātijas darbnīca
“Apstāties. Izteikties.
Klausīties. Svinēt” (angļu
valodā)
07.11. plkst.10.00
Ruckas mākslas rezidenču
centrā
Terrazzo apdares plākšņu
izgatavošanas darbnīca
07.11. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Neona šovs
08.11. plkst.15.00
Koncertzālē “Cēsis”
Svētku koncerts. Tautas
dziesmas. “Dieva dēli. Saules
meitas”
11.11. plkst.17.00-21.00
Cēsu Pils parks
Svecīšu nolikšana Latvijas
kontūrā
14.11. plkst.16.00
Ekskursijas sākums no Cēsu
Valsts ģimnāzijas
Elīnas Kalniņas ekskursija
“Cēsnieku valstsgriba: 19401950”. Ekspozīcijas

“Sirdsapziņas ugunskurs”
atbalsta fonds un “Cēsis
Inside”

18.11. plkst.17.00
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Valsts svētku koncerts

14.11. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Vjačeslavs Mitrohins ar
draugu orķestri “Latviešu
blūzi un ne tikai”

20.11.-22.11.
Ruckas mākslas rezidenču
centrs
Darbnīca ar mākslas
terapeiti Džūliju Volonts
“Pētot cilvēka pieredzi caur
kolāžu” (orgazinē ISSP)

15.11. plkst.16.00
Ekskursijas sākums no Cēsu
Valsts ģimnāzijas
Elīnas Kalniņas ekskursija
“Cēsnieku valstsgriba:
1940-1950”. Ekspozīcijas
“Sirdsapziņas ugunskurs”
atbalsta fonds un “Cēsis
Inside”
15.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Grupa “Pērkons”. Māra
Čaklā 80 gadu jubilejas
koncertprogramma “Cilvēk,
Tu esi!”
17.11. plkst. 18.00
Vaives tautas namā
Valsts svētku koncerts
18.11. plkst.16.00
Ekskursijas sākums no Cēsu
Valsts ģimnāzijas
Elīnas Kalniņas ekskursija
“Cēsnieku valstsgriba:
1940-1950”. Ekspozīcijas
“Sirdsapziņas ugunskurs”
atbalsta fonds un “Cēsis
Inside”

21.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Trīs Osokini Cēsīs
21.11. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Projekts “KINETIC” ar
Denisu Paškeviču un Andri
Bušu
26.11.plkst.11.00
Koncertzālē “Cēsis”
X starptautiskais Alfrēda
Kalniņa Jauno pianistu
konkurss

31.10.-13.12.
Cēsu Izstāžu namā
Konkursa izstāde “Cēsu
Mākslas balva 2020”
02.11.-04.12.
CATA Kultūras namā
“Sieviete”. Gleznotājs Jans
Rudaks
19.–21.11.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde
No 21.11.
Koncertzāles “Cēsis” mākslas
galerijā
Dina Dubiņa (emalja), Lija
Raga (tekstils). “Harmonija”

Izstādes
Līdz 15.11.
Koncertzāles “Cēsis” mākslas
galerijā
Arijs Skride. “Latvijas dabas
atklāsme”

No 06.11.
“Itālijas atmiņas”/ Made in
Italy. Žanrs: Komēdija
No 06.11.
“Kino un mēs”. Režisors
Matīss Kaža. Lomās: Jānis
Skutelis, Egons Dombrovskis
un Andris Keišs
No 13.11.
“Dullā vista Turu”/ Turu, the
Wacky Hen. Žanrs: Animācija
No 20.11. “Mārtins Īdens”
Dž.Londona romāna
ekranizācija

Līdz 31.12.
Cēsu Jaunajā pilī
Cēsu Valsts ģimnāzija
Latvijas valstij

Sports

Kino
4.11. plkst.19.00 “Undīne”
| D.Rietumas Eiropas
kino izlase. Pirms seansa
D.Rietumas ievadvārdi

28.11. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls, Ance
Krauze un Daumants
Kalniņš. “Dienvidu
akvareļi”

Jaunās filmas novembrī:
No 01.11.
“Raganas” / The Witches.
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
Komēdija, Ģimenes filma

5.11. plkst.19.00 Komponistes
Gundegas Šmites un video
režisora Aleksanda Okonova
filma Dainu kamermistērija
“Es, karā aiziedams..” Pirms
seansa Oresta Silabrieža saruna
ar filmas veidotājiem.

21.11. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Elvi florbola līga
“Lekrings” – “Oxdog
Ulbroka”
Aicinām sekot līdzi
aktuālajam sporta aktivitāšu
kalendāram www.occesis.lv

Dabai draudzīgāka iepirkšanās
Šī gada novembrī un
decembrī nodibinājums “Koprades māja Skola6” ar biedrības
“Zaļā brīvība” un Cēsu novada
pašvaldības atbalstu rīkos
akciju “5 beziepakojuma soļi”.
Akcijas mērķis ir samazināt
iepakojuma izmantošanu Cēsu
pilsētas tirdzniecības vietās un
veicināt iepirkšanās ieradumu
maiņu – informējot sabiedrību
un popularizējot praktisko piemēru.
Akcijā “5 beziepakojuma
soļi” būs iesaistīti tirgotāji un
citi pakalpojuma sniedzēji, kas
piedāvās iepirkšanās iespējas –
pircējam izmantojot savu
iepakojumu (vismaz vienu vai
vairākas pozīcijas). Šobrīd
dalību pieteikuši: “Straupes
piena” veikals, beziepakojuma
veikals “Ieber.lv”, Cēsu tirgus
stends, “Vinetas un Allas
kārumlāde”, “Milti & Zīle
rokā”, “Cēsu maize”.

5 BEZIEPAKOJUMA SOĻI
2

4

1

3

5

SAGATAVOJIES

SAŅEM KARTĪTI

PIEDALIES IZLOZĒ

Paķer līdzi savu
iepakojumu un dodies uz
kādu no akcijas vietām

Saņem kartīti akcijas vietā
un savāc zīmogus (viens
zīmogs par pirkumu savā
iepakojumā)

Kartīti ar sakrātajiem
zīmogiem nodod akcijas
vietās un piedalies izlozē!

LIETO SAVU IEPAKOJUMU

Veic pirkumu, iegādājoties
savā iepakojumā vismaz
vienu preci

SAVĀC 5 ZĪMOGUS

PIECAS nedēļās veic
PIECUS pirkumus un
sakrāj PIECUS zīmogus un
pirkumu čekus

Akcija notiek no 2. novembra līdz 7. decembrim, vairāk informācijas par akcijas vietām un balvām - www.facebook.com/5.beziepakojuma.soli
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MĀKSLA, TŪRISMS

Novada mākslinieku konkursa izstāde
Cēsu Izstāžu Namā tiks
atklāta konkursa izstāde “Cēsu
mākslas balva 2020”.
Cēsu novada mākslinieku
veikums
vienmēr
bijis
pamanāms arī Latvijas mākslas
dzīves kontekstā. Mūsu radošo
personību
veikums
veido
būtisku
Latvijas
mākslas
vēstures
daļu.
Aizritējuši
vairāki gadi, kopš Cēsu
mākslinieku darbi bija skatāmi
kopīgā izstādē.
Noslēdzot gadu un svinot
Cēsu Izstāžu nama 35.
gadadienu,
Cēsu
novada
Pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”
rīko konkursa izstādi Cēsu
profesionālajiem
māksliniekiem. Māksla vienmēr
izteikusi savu laiku, gan
iedvesmojot, gan brīdinot.
Konkursa mērķis ir radīt
laikmetīgus un sociāli aktīvi
ievirzītus mākslas darbus,

Attēlā: Dažas dienas pirms konkuras izstādes atklāšanas darbi vēl rātni rindojas uz
Izstāžu nama grīdas. Foto: Aivars Akmentiņš.
veicinot un materiāli atbalstot
mākslinieku radošo darbību.
Izstādē pārstāvēto autoru

mākslinieciskā valoda būs
plaša. Darbi pārstāvēs visus
vizuālās mākslas žanrus –

Neatkārtojams garšu baudījums

glezniecību, grafiku, tēlniecību,
keramikas,
metāla,
ādas,
tekstila, stikla mākslu un citas

tehnikas.
Izstādē piedalās spilgti
glezniecības autori – Signe
Vanadziņa,
Laila
Balode,
Ritums
Ivanovs,
Anna
Baklāne,
Lelde
Kalmīte,
Kristīne
Rozenberga,
keramiķi Vita Vīksna, Inese
Ezertēva, Normunds Laņģis,
tekstilmākslinieces
Dzintra
Vilks un Sanita Roze, tēlnieks
Matiass Jansons un citi.
Darbus vērtēs profesionāla
žūrija. Pirmo reizi māksliniekiem,
konkursa
dalībniekiem paredzēts finansiāls
balvu fonds – viena zelta, divas
sudraba un viena skatītāju
balva, ko pasniegs izstādes
noslēgumā 11. decembrī.
Aicinām arī skatītājus būt
aktīviem, vērtējot izstādi.
Konkursa izstāde skatāma
Cēsu Izstāžu namā līdz 13.
decembrim.

Svētceļnieku
maršruta
marķēšana
Novembrī sadarbībā ar
“Camino
Latvija”
notiks
svētceļnieku
maršruta
“Santjago ceļš” marķēšanas
darbi Cēsu novadā. Santjago
ceļš jeb camino Cēsu novadā
vijas cauri Cīrulīšu dabas
takām un tām pievienotajam
Gaujas līču posmam, kā arī
iekļauj Cēsu pilsētu.
Spāņu
valodā
camino
nozīmē – ceļš. Ceļiniekiem
tas nav lietvārds, bet darbības
vārds. Santjago ceļš (Camino
de Santiago) ir viens no
populārākajiem svētceļnieku
maršrutiem
pasaulē.
Šī
ceļa galamērķis ir
Sv.
Jēkaba katedrāle Spānijas
ziemeļu pilsētā Santiago de
Compostela. Ļaudis šo ceļu
veic kājām. Mēdz teikt, ka šī
ceļa noiešana ir katra cilvēka

individuāls izziņas, piedošanas
vai veltījuma ceļš.
Viens no pieturas punktiem
Santjago ceļam Cēsu pilsētā ir
Sv. Jāņa baznīca. Arheoloģisko
izrakumu laikā zem viena no
baznīcas logiem tika atrasts
šī pārgājiena ceļa simbols –
gliemežvāks, kura vecums
ir datēts starp 13. gs un 16.
gs. Tā ir svētceļnieku zīme.
Arheoloģiskais
atradums
ir vēsturisks un unikāls, un
labi
saglabājies
Santjago
svētceļnieku simbols. Tas ir
vēl viens pierādījums tam, ka
svētceļnieku Santjago ceļš ir
gājis cauri Latvijas teritorijai
jau viduslaikos. Lai godinātu
šo atradumu, loga augšējā ailē
ir tapusi jauna vitrāža, kurā
attēlots gliemežvāks.

Lūkojam egles svētku
priekam
No oktobra beigām līdz 8.
novembrim Cēsīs jau trešo
gadu notiks Cēsu Rudens
restorānu nedēļa. Cēsniekiem
un pilsētas viesiem ir lieliska
iespēja baudīt izsmalcinātus
ēdienus par īpaši draudzīgām
cenām. Gardēžus ieturēt maltīti
aicina Cēsīs un apkārtnē
iemīļoti seši restorāni – “H.E.
Vanadziņs. Ziemeļu restorāns”,
“Villa Santa”, “Kārļamuiža”,
“Ungurmuiža”, “Jāņoga” un
“Jonathan SPA Estate”.

Kā
ierasts,
restorānu
viesi varēs baudīt trīs kārtu
maltīti. Būs arī īpašais
piedāvājums 20 EUR vai 25
EUR vērtībā. Ēdienkartes
atšķiras no uzņēmumu ikdienā
piedāvātā
ēdienu
klāsta,
sniedzot neatkārtojamu garšu
baudījumu.
Gardēži
jau
savlaicīgi
aicināti iepazīties ar rudens
restorānu nedēļas piedāvājumu
un darba laiku un izvēlēties
sev vistīkamākās maltītes Cēsu

Tūrisma informācijas centra
mājas lapā turisms.cesis.lv un
sociālajos tīklos.
Pirms došanās uz izvēlēto
restorānu obligāti veicama
iepriekšēja galdiņu rezervācija.
Restorāni strādā saskaņā ar
aktuālajiem Ministru kabineta
noteikumiem, ievērojot visus
piesardzības pasākumus.
Cēsu restorānu nedēļa pirmo
reizi tika organizēta 2018. gada
pavasarī. Tā notiek divas reizes
gadā – pavasarī un rudenī.

Rudenī
laiks
nolūkot
Ziemassvētku
egles,
kas
Cēsīs rotās Vienības un Rožu
laukumus. Ik gadu cēsnieki
aktīvi palīdzējuši atrast pilsētas
galvenās svētku rotas vai
arī dāvājuši savos īpašumos
izaugušas skaistules. Ceram uz
cēsnieku atsaucību arī šogad!
Lai egle Ziemassvētkos
priecētu cēsniekus un pilsētas
viesus, tai vajadzētu būt
14 metrus augstai Vienības
laukumā un 10 metrus augstai

Rožu laukumā – ar simetrisku
galotni, proporcionālai, biezu
zarojumu un vienu galotni.
Svarīga arī iespēja īpašumam
piebraukt ar smago tehniku.
Aicinām egles īpašnieku
atsaukties līdz 15. novembrim!
Ja varat ieteikt piemērotu
egli, lūgums zvanīt Cēsu
novada pašvaldības ainavu
arhitektei Ievai Zicmanei pa
tālruni 64161815.

