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Jauna īres dzīvokļu ēka –
pirmā no vairākām
Nupat
atklātā
īres
daudzdzīvokļu ēka Siguldas
ielā 3 (Saules un Vilku
ielas stūrī) ir pirmā no
vairākām, ko paredzēts celt
t.s. “Cēsu māju” kvartālā,
svinīgajā atvēršanā sacīja
AS “Siguldas būvmeistara”
valdes priekšsēdētājs Jānis
Libkovskis.
Būvnieks akcentēja, ka jau
patlaban ir par 85% skaidrs,
ka uzņēmums savu nākamo
ēku nākamgad cels tieši Cēsīs.
Vienīgais, kas tam varētu
patraucēt, būtu strauja globālās
situācijas pasliktināšanās.
Taču “Cēsu māju” kvartāls
esot potenciāla pilns, jo jau
patlaban cilvēki interesējoties
par nākamās mājas dzīvokļiem,
bet jaunuzceltajā ēkā visi 24
dzīvokļi bijuši rezervēti jau
rudens sākumā. Turklāt, kas
interesanti – piecas ģimenes
atgriezušās no dzīves ārzemēs.
Svinīgajā atklāšanas brīdī,
ēkas
būvniekiem
dāvinot
Cēsu novada karogu, domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
akcentēja, cik nozīmīgs ir
privāto investīciju devums ļoti
aktuālā mājokļu pieejamības
jautājuma risināšanai Cēsīs.
“Liels paldies, ka varam pēc
ilgāka pārtraukuma Cēsīs atklāt
pavisam jaunu daudzdzīvokļu

Attēlā: Jaunuzbūvētajā namā visi dzīvokļi jau ir aizņemti, un būvnieki sola, ka nākamgad uzcels vēl vienu 24 dzīvokļu māju.
Foto: Aleksandrs Abramovs.
ēku. Ticu, ka tā būs pirmā no
vairākām, jo vietas šeit pietiek
vismaz četrām mājām, un
cilvēku interese par dzīvi Cēsīs
ir augsta,” sacīja J.Rozenbergs,

piebilstot,
ka
“būvnieka
spēja turēties pirms pusgada
nospraustajos
termiņos
ir
apbrīnojama – šāda attieksme
un profesionalitāte būvniecības

uzņēmumos ir patīkama un
izceļama”.
Uz teritorijas esošā Padomju
laika
bumbu
patversme
integrēta un tiks pārvērsta

par pazemes autostāvvietu.
Tāpat
izbūvēti
bruģēti
celiņi un iekārtots neliels
bērnu rotaļlaukums. Plašāka
informācija: cesumajas.lv.

Cēsu novada pašvaldības augstākais
apbalvojums - Evitai Šmitei

Attēlā: Ķirurģijas nodaļas virsmāsa Evita Šmite ir pirmā, kas
saņem sudraba piespraudi “Bruņinieks”. Foto: Ance Saulīte.

Katru gadu valsts svētku
mēnesī pateicību un atzinību
saņem Cēsu novada pašvaldības
iestāžu labākie darbinieki.
Savukārt sudraba piespraudes
“Bruņinieks” piešķiršana ir
jauna tradīcija, kas tiek īstenota
pirmo gadu, lai izceltu labāko
darbinieku starp labākajiem.
To, kurš savā darbā uzrādījis
bruņinieka cienīgu, izcilu
sniegumu, drosmi, nesavtību
un kura veikumu novērtē arī
kolēģi.
Evita apbalvojumam tika
izvirzīta par viņas kā infekciju
kontroles māsas godprātīgo
un atbildīgo darbu Covid-19
pandēmijas apstākļos ārkārtējās

situācijas laikā šajā pavasarī un
turpmākajos mēnešos. Viņa
bija iesaistīta krīzes vadības
komandā, lai izstrādātu rīcības
plānus un varētu īstenot SPKC
un citu atbildīgo institūciju
rekomendācijas,
operatīvi
veiktu nepieciešamās izmaiņas
darba organizācijā, organizētu
karantīnas nodaļas darbu,
kas bija svarīgi visu pacientu
un darbinieku drošībai. Šajā
pārmaiņu un neziņas pilnajā
laikā Evita Šmite izrādīja
drosmi,
spēju
uzņemties
atbildību, rūpēties par citu
darbinieku
motivēšanu,
apmācību individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanā,

kā arī lojalitāti uzņēmumam,
strādājot
līdz
precīzai
uzdevuma izpildei, neraugoties
uz ieguldītā darba stundām.
Klātienē māsu sveica Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs, Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis, kā
arī Cēsu klīnikas valdes locekle
Olga Rudzīte un galvenā māsa
Taiga Galeja Gruntmane.
Evita atzina, ka ir pārsteigta
un patiesi aizkustināta par
šo godu, jo vienkārši centās
darīt savu darbu pēc labākās
sirdsapziņas, nevienu brīdi
neiedomājoties par iespēju
saņemt šādu novērtējumu.
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PAŠVALDĪBĀ
Pārmaiņu ierobežojumi
un iespējas

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Klusāk
un
distancētāk
nekā citus gadus, taču sajūtās
vienoti
esam
aizvadījuši
Lāčplēša dienu un Latvijas
proklamēšanas 102. gadadienu.
Kā allaž, svētkos godinām
pašvaldības iestāžu labākos
darbiniekus. Paldies viņiem
par nenovērtējamo ieguldījumu
novada attīstībā! Šogad ieviesta
jauna nominācija: sudraba
“Bruņinieks”. To saņēma Cēsu
klīnikas Ķirurģijas nodaļas
virsmāsa Evita Šmite. No sirds
apsveicu!
Epidemioloģiskā situācija
valstī ir satraucoša, taču
Cēsu novadā tā ir stabila, un
saslimstības rādītāji, kuriem
sekoju ik dienu, ir nelieli.
Tomēr situācija var strauji
mainīties. Izglītības iestādes
strādā ierastajā režīmā un 1 – 6.
klašu skolēni mācās klātienē.
Protams,
stingri
ievērojot

drošības prasības. Kamēr vēl
nav pieejama vakcīna, labākais,
ko varam darīt, lai pasargātu
sevi un līdzcilvēkus, ir drošības
noteikumu ievērošana. Tāpēc
pašvaldībā esam atcēluši visus
publiskos pasākumus.
Sācies
intensīvs
darbs,
veidojot
nākamā
gada
pašvaldības
budžetu.
Minimālās algas, garantētā
iztikas minimuma pieauguma
un pedagogu algu celšanas
dēļ ievērojami augs izmaksu
pozīcijas, savukārt pašvaldību
ieņēmumi nākamajā gadā
būs mazāki. Lai izveidotu
sabalansētu budžetu, kas atbilst
domes deputātu apstiprinātajām
prioritātēm, rūpīgi jāvērtē un
jārēķina.
Aptverošas sarunas norit par
jaunā Cēsu novada pārvaldes
modeli. Finanšu, tūrisma,
informācijas
tehnoloģiju,
sporta, drošības un citu jomu
pašvaldības speciālistiem jau
notikušas vai drīz sāksies
aktīvas diskusijas. Tas ir ļoti
svarīgi, jo šajās sarunās labāk
viens otru iepazīstam, izprotam
un varam raitāk virzīties uz
priekšu. Svarīgi, lai jaunajā
novadā visiem būtu pieejami
kvalitatīvi un prognozējami
pašvaldības pakalpojumi.
Aktualitāte, kas būs jau jaunā
Cēsu novada pašvaldības dienas
kārtībā, ir pieteikumi Eiropas
Savienības
struktūrfondu
nākamā perioda lielākajiem
projektiem. Jau tagad jāizvērtē
un jāvienojas, kādas būs

novada attīstības prioritātes.
Skaidrs, ka būtiska prioritāte
būs infrastruktūras projekti,
kas veicina uzņēmējdarbības
attīstību. To, ka mums ir spēcīgi
uzņēmumi un labs attīstības
potenciāls,
kārtējo
reizi
apliecināja arī saturiski bagātais
Cēsu uzņēmēju forums. Tā
noslēgumā tradicionāli sveicām
labākos deviņās nominācijās.
Paldies viņiem par paveikto!
Novembra nogalē nodota
pirmā “Siguldas būvmeistara”
īres dzīvokļu māja Cēsīs Saules
un Vilku ielas krustojumā.
Mājokļu deficīts ir nopietns
kavēklis pilsētas attīstībai.
Jaunajā namā visi dzīvokļi bija
aizņemti jau krietnu laiku pirms
tā būvniecības pabeigšanas.
Ļoti ceru, ka “Siguldas
Būvmeistars” īstenos savu
ieceri un turpmākajos trīs gados
uzbūvēs vēl trīs daudzdzīvokļu
namus. Prieks, ka arī citi
attīstītāji īsteno mazākus, bet
svarīgus dzīvojamā fonda
izveides projektus.
Sācies
adventes
laiks.
No citiem gadiem atšķirīgs.
Bez ierastajām gada nogales
publiskajām
aktivitātēm,
iepirkšanās steigas un ka tik
kaut ko nenokavēju stresa.
Tas ir neierasti, varbūt pat
kaitinoši, taču tā ir lieliska
iespēja
apstādināt
svētku
komercializācijas
ratu
un
tiešām veltīt šo miera un
pārdomu laiku sev un saviem
tuvajiem.

Domes sēdēs oktobrī un novembrī
Cēsu novada domes sēdē 29.
oktobrī izskatīti 33 jautājumi.
Deputāti lēma par nekustamo
īpašumu Baltajā ielā 16 un
Eduarda Veidenbauma ielā
23 apbūves tiesību
izsoles
rezultātu
apstiprināšanu.
Vienojās par SIA “Vidzemes
koncertzāle” vidēja termiņa
stratēģijas
2020.-2024.
gadam
apstiprināšanu
un
līdzfinansējuma
maksas
nepiemērošanu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības

nodarbībām
Cēsu
novada
izglītības iestādēs.
Dome akceptēja pieteikuma
iesniegšanu
mērķdotācijas
saņemšanai
jaunveidojamā
Cēsu
novada
attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei
un telpu nomu projekta
“Inovācijas centra veidošana
Cēsīs” darbības nodrošināšanai.
Novada
domes
sēdē
19. novembrī izskatīti 17
jautājumi. Deputāti vienojās
par
dalību
projektā

“Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana Gaujas Nacionālā
parka teritorijā” 2021. gadā.
Veica grozījumus izglītības
pasākumu 2020. gada budžetā.
Apstiprināja konkursa ‘’Būve
2020’’ rezultātus.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Bezmaksas sejas masku saņemšana
No 2020. gada 17. novembra
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
iedzīvotājiem ar trūcīgās vai
maznodrošinātās
personas
statusu izsniedz daudzkārt
lietojamās
sejas
maskas
(mazgājami mutes un deguna
aizsegi).
Iedzīvotāji sejas maksas
var saņemt Sociālajā dienestā,

Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikā:
Pirmdienās
8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Otrdienās 8.00 - 11.45
Trešdienās 13.00 - 17.45
Ceturtdienās
8.00 - 11.45 un 12.30 - 16.30
Masku izdales uzskaite tiek
veikta, piefiksējot saņēmēja

vārdu, uzvārdu, izsniegto
masku skaitu. Par masku
saņemšanu klients parakstās.
Aicinām ikvienu rūpīgi
izvērtēt
savu
veselības
stāvokli! Ja ir saslimšanas
pazīmes, palieciet mājās!

Ievēlēta jaunā novada
vēlēšanu komisija
Novembra nogalē notika
Cēsu novada apvienojamo
pašvaldību domju kopsapulce.
Viens
no
svarīgākajiem
darba kārtības jautājumiem
bija ievēlēt Cēsu novada
pašvaldības vēlēšanu komisiju.
Domju deputāti apstiprināja
vēlēšanu komisiju vienpadsmit
cilvēku sastāvā. Komisijas

priekšsēdētāja L. Dzemido,
komisijas locekļi - G. Upena,
D. Ikauniece, J. Zālītis, V.
Demešenkova, I. Rodina, I.
Goba, I. Kalniņa, M. Grīnberga,
K. Blaumanis un A. Pudāne.
Kā jau esam informējuši,
pašvaldību vēlēšanas notiks
nākamā gada 5. jūnijā.

Pabalsts ārkārtas situācijā
Valstī izsludinātās Covid-19
pandēmijas ārkārtējās situācijas dēļ un pamatojoties uz
Cēsu novada domes 2020.
gada 7. maija saistošajiem
noteikumiem
“Par
krīzes
pabalstu ārkārtējās situācijas
laikā
Cēsu
novadā”
iedzīvotājiem ir iespēja saņemt
pabalstu krīzes situācijā.
Pabalstam var pieteikties
Cēsu
novada
iedzīvotāji,
kuri ārkārtējās situācijas dēļ
zaudējuši savus ienākumus
un no savas gribas neatkarīgu
apstākļu
dēļ
nespēj
nodrošināt savas un aprūpē
esošo nepilngadīgo bērnu
pamatvajadzības
Krīzes pabalsta apmērs:
• 128,00 euro mēnesī, ja
mājsaimniecībā dzīvo viena
persona;
• 80,00 euro mēnesī katrai
personai, ja mājsaimniecībā
dzīvo vairāk nekā viena
persona.

Ja ģimenē ir nepilngadīgi
bērni, pabalsta apmērs tiek
palielināts par 50,00 euro
katram bērnam.
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.
Atbalsta saņemšanai iesniegumu var iesniegt Sociālajam
dienestam elektroniski, sūtot
uz e-pastu: soc.ag@cesis.lv,
izmantojot
e-pakalpojumu:
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
cesis.lv.

Palīdzība vientuļiem
senioriem
Ievērojot ārkārtējo situāciju
valstī saistībā ar Covid-19
izplatību,
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūra “Sociālais
dienests”
aicina pieteikties
un apzināt vientuļos seniorus
un tos, kuriem nav iespējas
pašiem sagādāt sev pārtikas un
sadzīvei nepieciešamās preces.
Atbalstu preču piegādē
sniegs
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra
“Sociālais dienests” un Cēsu
novada brīvprātīgie, kuriem
izsniegtas
identifikācijas
kartes. Pieteikties vai pieteikt
seniorus var elektroniski,
rakstot
uz
e-pastu:
soc.ag@cesis.lv vai zvanot pa
tālruni 20263331, 26357317.

Atgādinām, ka senioriem
šajā laikā nebūtu ieteicams
apmeklēt publiskas vietas, tāpēc
aicinām tuviniekus parūpēties
par saviem senioriem, un, ja
pašiem nav iespējas aprūpēt
savus tuviniekus attāluma vai
cita iemesla dēļ, lūdzam par to
informēt Sociālo dienestu.
Aicinām
iedzīvotājus
uzmanīties
no
viltus
sociālajiem darbiniekiem vai
brīvprātīgajiem un kontaktēties
tikai ar tiem darbiniekiem, par
kuru vizīti saņemta iepriekšēja
informācija.
Atgādinām,
ka
nepieciešamības
vai
neskaidrību
gadījumā
ar
Sociālo dienestu var sazināties
pa tālruni 64127740.

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
Jauna iela uzņēmējdarbības
attīstībai

Ziemassvētku
tirdziņi būs
Šogad Cēsīs iecerēts aizsākt
jaunu tradīciju, katru adventes
svētdienu no plkst. 13.00 līdz
plkst. 18.00 Rožu laukumā
rīkojot Ziemassvētku tirdziņus.
Tajos piedalīsies Cēsu un
tuvākās apkārtnes amatnieki,
mājražotāji
un
vietējie
uzņēmumi. Apmeklētājiem būs
iespēja gan iegādāties meistaru
roku darinātas dāvanas saviem
mīļajiem, gan oriģinālus svētku
rotājumus. Būs piparkūkas un
citi svētku gardumi, pēc īpašām
receptēm gatavoti, aromātiski
siltie dzērieni.
Adventes tirdziņš visas
četras svētdienas no plkst.

Attēlā: Detālplānojums paredz, ka gar jauno Balto ielu būs iespējams attīstīt uzņēmējdarbību 14 zemes gabalos. Foto: Aivars Akmentiņš.
Pērn rudenī sākās ielu
atjaunošanas
darbi
Cēsu
pilsētas rūpnieciskajā teritorijā – Robežu ielā, Rūpniecības
ielā no Robežu ielas līdz Palmu
ielai, Eduarda Veidenbauma
ielā, posmā no Baltās līdz
Robežu ielai un Ata Kronvalda
ielā posmā no Valmieras
ielas līdz Jāņa Poruka ielai.
Būvdarbi tuvojas noslēgumam.
Robežu,
Rūpniecības
ielā, E. Veidenbauma ielā
atjaunotas
inženiertehniskās
komunikācijas – ūdensvada
un
sadzīves
kanalizācijas
trasējums, lietusūdens kanalizācijas sistēma, izveidota
jauna apgaismojuma sistēma
ar energoefektīviem LED
apgaismes
ķermeņiem.
Vairākos
posmos
veikta
elektrotīklu pārbūve. Ielās un
ielu posmos pilnībā nomainīts
asfaltbetona klājums. Robežu
ielas posmā no Valmieras ielas
līdz Eduarda Veidenbauma
ielai ierīkots gājēju celiņš.
Teritorija
posmā
starp
Robežu ielu un Rūpniecības ielu
ļoti ilgu laiku bija degradēta,

jo te bijušais kokapstrādes
uzņēmums darbību pārtrauca
jau pirms 20 gadiem, bet jauni
uzņēmumi neveidojās. Projekta
gaitā pašvaldība atpirka abus
zemes gabalus no īpašniekiem,
izstrādāja
detālplānojumu
zemes sadalīšanai un jaunas
ielas izveidei.
Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsīs, II
kārta” gaitā izbūvēta Baltā iela,
kas šķērso bijušos Robežu ielas
4 un Robežu ielas 4a īpašumus.
Detālplānojums
paredzēja
14 jaunus zemes gabalus ar
iespēju iebraukt no Baltās
ielas un Eduarda Veidenbauma
ielas. Šajā rudenī Baltā iela
ieguva jaunu veidolu – ar
apgaismojumu,
ūdens
un
kanalizācijas tīklu, lietusūdens
noteci, sakaru kanalizācijas
čaulu
optiskajam
tīklam,
gāzes
un
elektroapgādes
pieslēgumiem katram zemes
gabalam.

Būvdarbu
process
bija
sarežģīts un darbietilpīgs.
Pazemes komunikāciju un ielas
būvdarbus kavēja neparedzēti
darbi. Padomju laikā būvētās
komunikācijas nebija fiksētas
topogrāfijā. Būvdarbus, pamatojoties uz 2018. gadā SIA
“Ceļu komforts” izstrādāto
būvprojektu,
veica
AS
“8CBR”. Būvuzraudzību veica
SIA “Jurēvičs un partneri”.
Baltās ielas zemes gabali
pakāpeniski tiek nodoti izsolei
uzņēmējdarbības
sākšanai.
No 14 zemes gabaliem, kas
sākotnēji tika nodalīti ar
detālplānojumu, divi zemes
gabali ir apvienoti, diviem
zemes gabaliem apstiprināti
jaunie īpašnieki, bet diviem
vēl notiek izsoles. Izsoļu
dokumentācija top vēl trim
zemes gabaliem.

Novērsīs vecpilsētas piegružošanu
Pazemes
atkritumu
konteineri Cēsu vecpilsētā
mēdz būt pārpildīti. Kā izdevies
noskaidrot, problēmu rada tas,
ka konteinerus savu sadzīves
atkritumu izmešanai izmanto
arī personas, kurām vecpilsētā
nav ne dzīves ne darba vietas.
Kā
pastāstīja
novada
Pašvaldības
policijas
priekšnieks
Guntars
Norbuts,
nesankcionēta
atkritumu izmešana fiksēta
videonovērošanas
kamerās.
Pārkāpumu veicēji visbiežāk
taisnojas, ka nav zinājuši,
ka
vecpilsētas
atkritumu
konteinerus tāpat kā tos, kas
izvietoti dzīvojamo namu
kvartālos, drīkst izmantot
tikai iedzīvotāji un uzņēmumi,

kuriem noslēgts līgums par
atkritumu apsaimniekošanu.
Ir vienošanās ar ZAAO par
to, ka drīzumā pie vecpilsētas
atkritumu
konteineriem
izvietos informatīvas plāksnes
ar norādēm, kas ir un kas
nav atļauts. Apsaimniekotāji
arī vērtēs iespēju ieviest
čipu sistēmu, kas nodrošinās
piekļuvi konteineriem tikai
tiem, kam noslēgts atkritumu
apsaimniekošanas līgums.
“Apsekojam
situāciju,
noskaidrojot,
vai
visiem
vecpilsētas
apdzīvojamo
un
komercplatību
platību
īrniekiem vai īpašniekiem ir
noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu. Pagaidām
veicam preventīvo darbu,

skaidrojot un brīdinot, taču
gribu atgādināt, ka par līguma
neslēgšanu vai nesankcionētu
atkritumu izmešanu paredzēts
administratīvai
sods,
kas
naudas izteiksmē fiziskām
personām var pārsniegt 500
eiro, bet juridiskām personām
arī vairāk nekā 1000 eiro,”
uzsvēra G. Norbuts
ZAAO atgādina, ka līgumu
par atkritumu apsaimniekošanu
var slēgt gan iedzīvotāji,
gan namu apsaimniekotāji,
gan namu pārvaldnieki, gan
uzņēmēji. Klientu pieteikumus
SIA ZAAO šobrīd pieņem
attālināti pa tālr. 64281250,
epastā: zaao@zaao.lv vai
mājas lapā www.zaao.lv.

13.00 līdz plkst. 18.00
norisināsies arī koprades mājas
SKOLA6 pagalmā, kur varēs
iegādāties dizaina lietas un
dāvanas, kas tapušas SKOLA6
uzņēmumos.
Lai ievērotu valstī noteiktās
prasības,
Ziemassvētku
tirdziņu apmeklētājiem jālieto
sejas maskas, jāievēro vismaz
divu metru distance un jālieto
roku dezinfekcijas līdzekļi.
Ziemassvētku
tirdziņi
Rožu laukumā un SKOLA6
pagalmā notiks 29. novembrī,
6. decembrī, 13. decembrī un
20. decembrī.

Jauni pazemes
konteineru laukumi
Cēsu pilsētas Saules ielas
daudzdzīvokļu māju kvartālā
izbūvēti trīs pazemes atkritumu
konteineru laukumi. Projekts
īstenots,
lai
modernizētu
atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūru,
padarītu
estētiskāku un pievilcīgāku
apkārtējo
vidi.
Projektu
realizēja pašvaldību atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums
SIA
“ZAAO”
(ZAAO).
Kopējās projekta izmaksas ir
25 000 eiro. Nākamajā gadā
šajā kvartālā paredzēts izbūvēt
vēl vienu pazemes konteineru
laukumu.
ZAAO valdes priekšsēdētājs
Gints Kukainis: “Pazemes
konteineru
izvietošana
daudzdzīvokļu māju kvartālos
ir apkārtējai videi draudzīgs
risinājums,
kuru
ZAAO
turpina ieviest savā darbības
reģionā. Šādu laukumu izveide
Ziemeļvidzemē tika sākta 2008.
gadā, un šobrīd iedzīvotāju
ērtībām pieejami jau 46
laukumi. Pazemes konteineru
laukumu izveide iespējama tad,
ja namu apsaimniekotājs sāk
sarunas ar ZAAO, lai izvērtētu
jauna laukuma veidošanas
iespējas un lietderību.”
“Saules un Vilku ielas
kvartāls ir visblīvāk apdzīvotais
Cēsu pilsētas rajons, tāpēc
īpaši būtiski, ka tajā varam
nodrošināt
maksimāli
ērtu un dabai saudzīgāku
atkritumu apsaimniekošanas
ciklu. Turklāt – nozīmīgai
cēsnieku daļai tādā veidā
tiek nodrošināts pieejamāks
atkritumu šķirošanas veids,”
akcentē
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Atgādinām, ka laukumi
paredzēti konkrēto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju
lietošanai, privātmāju iedzīvotājiem jābūt noslēgtiem
individuāliem līgumiem par

atkritumu
apsaimniekošanu
savās mājsaimniecībās.
Līdz ar pazemes atkritumu
konteineru laukumu izbūvi
iedzīvotājiem ir vairāki būtiski
ieguvumi. Viena daļēji zem
zemes
ierakta
konteinera
ietilpība ir piecreiz lielāka nekā
esošajiem 1,1 m3 konteineriem.
Tikai viena trešdaļa no jaunā
konteinera atrodas virszemē,
bet divas trešdaļas - zem
zemes. Jaunie konteineri ļauj
ietaupīt vietu iekšpagalmos.
Novērots, ka minēto konteineru
laukumu izbūve rosina māju
iedzīvotājus vēl citiem pagalmu
labiekārtošanas projektiem.
Katrā laukumā iebūvēti
vairāki pazemes konteineri.
Mazākā tilpuma konteiners
paredzēts
pudeļu
un
burku stiklam, viens 5 m3
konteiners katrā laukumā
otrreizējai pārstrādei derīgam
iepakojumam
–
papīram,
polietilēnam, metālam, bet
pārējie konteineri nešķirotiem
sadzīves atkritumiem.
ZAAO kopā ar pašvaldībām,
attīstot modernu atkritumu
apsaimniekošanu, jau vairākus
gadus izbūvē arvien jaunus
pazemes konteineru laukumus.
Līdz
šim
tie
izveidoti
Limbažos, Valmierā, Valmieras
pagastā, Smiltenē, Raganā un
Cēsīs, kur tagad atrodas 17 no
visiem laukumiem.
Ko ievietot katrā no
konteineriem?
•
Stikla pudeles un burkas
•
Vieglais iepakojums –
papīrs, metāls, polimēri
•
Nešķiroti
sadzīves
atkritumi
Būvniecības,
lielgabarīta
un zaļos atkritumus aizliegts
ievietot
konteineros
vai
novietot blakus tiem.
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SKAISTĀKIE UN LABĀKIE

Skaistāko dārzu kopēji
Aizvadītās vasaras izskaņā
Cēsu
novadā
norisinājās
konkurss “Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko
teritoriju”.
Dažādās kategorijās tika
vērtētas desmit teritorijas
Cēsīs un četras Vaives pagastā.
Konkursa žūrija apmeklēja gan
dārzus, kas labiekārtoti pavisam
nesen un kurus saimnieki
dekorējuši ar izteiksmīgiem
viengadīgo puķu stādījumiem,
gan ar īpašu rūpību iekoptus
krāšņus dārzus ar vērienīgiem
apstādījumiem.
Dārzu
saimnieki žūriju pārsteiguši
gan ar smalkām detaļām,
gan dažādiem pārdomātiem
telpiskiem risinājumiem.
Vaives
pagasta
dārzos
līdztekus iekoptām sētām,
apstādītām dobēm, pļautiem
zālieniem un interesantām
detaļām izceļama arī saimnieku
viesmīlība.
Komisijas locekļu vērtējumi
nebija viennozīmīgi. Teritoriju
atšķirība un katra komisijas
locekļa individuālais skatījums
rezultātu izvērtēšanu padarīja
interesantu. Kopsavilkumā tie

Attēlā: Skaisto dārzu kopēji šovasar žūriju pārsteidza gan ar īpašu rūpību iekoptiem, vērienīgiem apstādījumiem, gan ar
smalkām, pārdomātām, telpiskām detaļām. Foto: Ieva Zicmane.
ir ļoti blīvi, un vietu sadalījumu
izšķīra tikai nelielas nianses.
Cēsīs
kategorijā
“Privātmājas” pirmo vietu dala
dārzi Dzintara ielā 12 un Egļu
ielā 11. Trešā vieta piešķirta
īpašumam Rūdolfa Blaumaņa
bulvārī 16. Atzinības – Rīgas
ielai 83, Puķu ielai 15 un Jāņa

Poruka ielai 9.
Pirmo
vietu
kategorijā
“Gaisa dārzi” iegūst Krišjāņa
Valdemāra iela 10. Savukārt
par sakoptāku daudzdzīvokļu
māju šogad kļuvusi Saules iela
4a. No pašvaldības teritorijām
diplomu par pirmo vietu iegūst
Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas

izglītības iestāde.
Par skaistāko Vaives pagasta
lauku sētu atzīti “Kundziņi”.
Otro vietu dala “Pinderes” un
“Lambarti”. Atzinību iegūst
“Kārkliņi”.
Arhitektes
Vēsmas
Lukstiņas simpātiju balvu
šogad saņem dārza Puķu ielā 7

saimnieks.
Savukārt kā “Vērīgākais
skatītājs” tika atzīta Daina
Štāla.
Cēsu novada pašvaldība
ar
laureātiem
sazināsies
individuāli.

“Mazais Randiņš” un “Randiņa
studija”
vadītāja
Sandra
Bārtniece
• Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
pedagoģe Ingūna Irbīte
Pateicību par ieguldījumu
un sasniegumiem iestādes
attīstībā saņem:
• Cēsu Centrālās bibliotēkas
bibliogrāfe Maira Jansone
• Cēsu 2. pamatskolas
direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Ojārs Bicāns
• Cēsu pilsētas Sporta skolas
treneris Māris Urtāns
• Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
Atbalsta nodaļas pilngadīgām
personām
vadītāja
Inga
Kārkliņa
• Pašvaldības aģentūras

“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” Cēsu Vēstures un
Mākslas
muzeja
galvenā
speciāliste muzeja ekspozīciju
un izstāžu darbā Vija Rozentāle
• Cēsu novada pašvaldības
Koplietošanas IKT centra
vadītājs Juris Joksts
• Cēsu 1. pamatskolas
direktores vietniece izglītības
jomā Ilze Būre
Pateicību par ieguldījumu
un sasniegumiem veicinot
Cēsu novada atpazīstamību
saņem:
• Cēsu Pilsētas vidusskolas
pedagoģe Indra Jaunzema
Apsveicam visus godalgotos
darbiniekus.
Lai
atzinība
kalpo kā pakāpiens jauniem
sasniegumiem!

Sveikti novada labākie darbinieki
Kā katru gadu valsts
svētku mēnesī pateicību un
atzinību saņem Cēsu novada
pašvaldības iestāžu labākie
darbinieki.
Augstāko
apbalvojumu,
atzinību
par
godprātīgu
amata pienākumu izpildi un
sudraba piespraudi sudraba
“Bruņinieks”, saņem SIA
“Cēsu klīnika” Ķirurģijas
nodaļas virsmāsa Evita Šmite.
Pateicību par godprātīgu
amata pienākumu izpildi
saņem:
• Līvu pirmsskolas izglītības
iestādes skolotāja palīdze
Regīna Dzērve
• Pašvaldības policijas
dežurants Viktors Tereško
• Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja

vietniece saimnieciskajā darbā
Spodra Smerotkina
• Cēsu pilsētas pansionāta
aprūpētāja Dzintra Buža
• Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktora
vietnieks
saimnieciskā darbā Guntars Kazaks
• Cēsu Bērnu un jauniešu
centra
interešu
izglītības
skolotāja Marta Blūma
•
Cēsu
pilsētas
5.
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja Jolanta Kļaviņa
•
Cēsu
pilsētas
SIA
“VINDA”
elektrotehniķis
Ervīns Birzietis
•
Cēsu
pilsētas
1.
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja
palīdze
Judīte
Čandere
•
Cēsu
pilsētas
4.
pirmsskolas izglītības iestādes

skolotāja palīdze Nadežda
Kaimiņa
•
Rāmuļu
pamatskolas
remontstrādnieks
Lauris
Akmens
• Cēsu novada bāriņtiesas
locekle Renāte Kalniņa
• Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas direktora vietniece izglītības jomā Inga
Jurgena
• SIA “Cēsu olimpiskais
centrs” tehniskais strādnieks
Viktors Kozlovs
• SIA “Vidzemes koncertzāle”
mārketinga
un
komunikācijas vadītāja Egija
Saļņikova
• Cēsu pilsētas Mākslas
skolas lietvede Marija Bērziņa
• Bērnu un jauniešu tautas
deju kolektīvu “Randiņš”,

Ģimenes asistenta pakalpojumi
Cēsu novada dome oktobrī
pieņēma lēmumu par dalību
Labklājības
ministrijas
īstenotā ESF līdzfinansētā
projekta “Profesionālā sociālā
darba attīstība pašvaldībās“
(projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001)
aktivitātes “Ģimenes asis-tenta
pakalpojuma aprobēšana” gaitā
īstenotajā pilotprojektā.
Projekta gaitā pašvaldībā
tiek ieviests ģimenes asistenta
pakalpojums, kas dod iespēju
atbalstīt un stiprināt tās ģimenes
ar bērniem, kurām dažādu
apstākļu dēļ nepieciešama

palīdzība bērnu audzināšanā un
aprūpē.
Cēsu novadā apmācīti divi
ģimenes asistenti, un jau sākta
pakalpojuma
nodrošināšana
pirmajām ģimenēm ar bērniem.
Ģimenes
asistenti
palīdzēs
ģimenēm,
kurās
novērojams sociālo prasmju,
mājsaimniecības
vadīšanas,
bērnu aprūpes un audzināšanas

iemaņu
trūkums,
kas
negatīvi ietekmē pilnvērtīgu
pamatvajadzību nodrošināšanu
bērnam. Prasmju pilnveidošana
notiks saskaņā ar individuāli
izstrādātu
sociālās
rehabilitācijas plānu.
Pilotprojekts
ilgs
līdz
nākamā gada novembrim.

Veselības ministrijas
atzinība Sandrai
Baltrokai
Veselības
ministrijas
augstākais
apbalvojums
“Ministrijas Atzinības raksts”
šogad piešķirts Cēsu klīnikas
ārstei Sandrai Baltrokai.
Par ieguldīto darbu, atbildību
un drosmi Covid-19 pandēmijas
laikā šajā pavasarī, kā arī
lojālu, godprātīgu darbu Cēsu
klīnikā vairāk nekā 30 gadu
garumā Veselības ministrija

lēmusi apbalvot Cēsu klīnikas
internisti Sandru Baltroku ar
Ministrijas Atzinības rakstu.
Ņemot vērā valstī izsludināto
ārkārtējo situāciju un ievērojot
epidemioloģiskās
drošības
pasākumus,
apbalvojumu
pasniegšana klātienē atlikta uz
vēlāku laiku.
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Daba kā pārsteigums
Ģimenes uzņēmums “Cēsis
Inside”
ikgadējā
novada
uzņēmēju konkursā saņēma
balvu
“Cēsu
vēstnesis”.
Nelielā, taču ļoti apņēmīgā un
brašā komanda dabas mīļiem
piedāvā iespēju zinoša un
aizrautīga gida vadībā iepazīt
Cēsu un apkārtnes skaistākās
un vēsturiskās vietas.
“Cēsis Inside” dibināts
pirms četriem gadiem, un
biznesa ideja dzima no...
lokālpatriotisma. “Mums patīk
vieta, kurā dzīvojam, mēs ar to
lepojamies, un gribas ar pilsētas
un tās apkārtnes skaistumu,
vēsturi iepazīstināt arī citus,”
stāsta uzņēmuma dibinātāja
Sigita Klētniece. Viņa turpina:
“Ir liels gandarījums, ja,
dodoties iepazīt Cēsu kūrvietas
Gaujmalā, izstaigājam tādas
takas un ieliņas, par kurām
pārsteigti
pat
cēsnieki!
Vai pārgājiens gar Amatas
krastiem, kurā ne viens vien
atzīst, ka pat nenojauta, ka arī

Latvijā ir kalnu zemju cienīgi
grandiozi dabas skati.
Saistošas ir ekskursijas,
kurās viesojamies pie vietējiem
uzņēmējiem,
radošiem
cilvēkiem. Cēsīs tādu ir daudz!
Mums ir, ar ko lepoties, un ir,
ar ko dalīties, ” rezumē Sigita.
Četros
darbības
gados
maršrutu skaits ievērojami
audzis. Populārākie - “Izgaršo
Cēsis”, “Amatas krāšņie krasti
ar pikniku”, “Āraišu apkārtnes
izzināšana”, “Cēsu kūrvietas”,
“Māksla, dizains un kultūra
Cēsīs”.

Attēlā: “Cēsis Inside”
komanda (no kreisās)
Sigita Klētniece - uzņēmuma radītāja, Aleksandrs
Muižnieks - foto un video,
Elizabete Vētra - marketinga un sociālo tīklu vadīšana,
Terēze Stālmane - kļūdu
labojumi, korekcijas.

Noskaidroti Cēsu novada veiksmīgākie uzņēmēji
Novembra nogalē tiešsaistē
notika tradicionālais Cēsu
uzņēmēju forums.
Pirmajā
dienā
forumā
apskatīja tēmas par zaļo
kursu un aprites ekonomiku:
Cēsu novadu ceļā uz klimata
pārmaiņām,
bezatkritumu
jeb zero-waste iniciatīvu,
“zaļajām” inovācijām.
Otrajā
dienā
saruna
bija par digitālo kursu,
darbinieku pārkvalificēšanos,
konkurētspējas
noturēšanu,
pārmaiņu vadību digitālajā
laikmetā, mākslīgo intelektu.
Trešās dienas vadmotīvs
bija – pieredze un līderība. Kā
ierasts, forums noslēdzās ar
konkursa “Cēsu gada uzņēmējs
2020” laureātu godināšanu.

Uzvarētājus noteica novada
pašvaldības
un
uzņēmēju
veidota žūrija.
Nominācijā
“Cēsu
eksportētājs
2020”
balvu
saņēma
“Cēsu
gaļas
kombināts”. Tas ir jaudīgākais
Latvijas
gaļas
pārstrādes
uzņēmums,
kas
apvieno
mūsdienīgu kautuvi un gaļas
sadali vairāk nekā gadsimta
garumā.
Nominācijā
“Cēsu
inovācija
2020”
atzinību
izpelnījās divi uzņēmumi “Vigobot” un ZS “Doktus”.
“Vigobot” piedāvā digitālo
terapiju insulta ārstēšanai, ko
sniedz, izmantojot digitālās
tehnoloģijas. Savukārt ZS
“Doktus”, plašāk zināms kā

“Dr. Tereško tējas”, pazīstams
Latvijā kopš 1995. gada.
Patlaban uzņēmums strādā
modernā ražotnē un piedāvā gan
lielu klāstu ar ārstnieciskajām
tējām, gan papildinājuši savu
piedāvājuma klāstu ar ķermeņa
un matu kopšanas līdzekļiem.
Par “Cēsu izaugsmi 2020”
atzīts
“MA
SYSTEMS”.
Uzņēmums piedāvā uzstādīt
jebkuru aizsardzības līmeni
mājai, birojam, ražošanas
telpām, sākot no trauksmes
pogas
līdz
automatizētai
drošības sistēmai.
Nominācijā “Cēsu jaunietis uzņēmējs 2020” balvu saņēma
“EWART WOODS”, kura
komanda patstāvīgi domā
par jauniem veidiem, kā

funkcionālu un labi veidotu
koka dizainu izvest pasaulē.
Gods būt par “Cēsu
vēstnesi 2020” šogad ģimenes
uzņēmumam “Cēsis Inside”,
kura galvenais mērķis ir
palīdzēt dabas mīļiem izzināt
un iepazīt Cēsu skaistās vietas.
Balvu “Cēsu pārsteigums
2020” saņēma uzņēmums
“Cinema
Solutions”,
kas
nodarbojas
ar
pasākumu
plānošanu, piedāvā organizēt
biznesa
pasākumus,
konferences,
sapulces,
apmācību seminārus, produktu
seminārus.
“Cēsu radošums 2020”
šogad ir “PUPAforkids” - roku
darināti bērnu aksesuāri un
drēbes.

Nominācijā “Cēsu īpašais
stāsts” atzinība šogad “IEBER.
LV”. Tā ir zaļā un bezatkritumu
dzīvesveida vēstniecība Cēsīs
un ģimenes veikals.
Tradicionāli
arī
LTRK
pasniedza atzinības rakstu
par izaugsmi un izcilību.
Šoreiz tas tika “Sertifikācijas
un
testēšanas
centram”.
Cēsu Uzņēmēju klubs sveica
ilgdzīvotāju uzņēmējdarbībā
“Cinis”. Finanšu institūcijas
“Altum” speciālbalva biedrībai
“Live Latvija”.
Vidzemes
plānošanas
reģiona (VPR) balva par
sadarbību un atsaucību VPR
pasākumos, spēju pielāgoties
apstākļiem un situācijai –
“Labas saknes”.

Projekta kopējās izmaksas ir
paredzētas 11 354 188,46 EUR,
no tām projekta attiecināmās
izmaksas ir 10 065 641,72
EUR. EKII līdzekļi ir ne vairāk
kā 49,67% no attiecināmajām
izmaksām,
nepārsniedzot
5 000 000 EUR. Finansējuma
saņēmēja līdzfinansējums ir ne
mazāks kā 50,33% no projekta
attiecināmajām izmaksām, jeb
ne mazāks par 5 065 641,72
EUR.
Cēsu novada pašvaldība
2020. gada 10. augustā
noslēdza līgumu ar Valsts
Izglītības attīstības aģentūru
par
Eiropas
Ekonomikas
zonas finanšu instrumenta

un
Norvēģijas
finanšu
instrumenta 2014. - 2021.
gada perioda programmas
“Pētniecība
un
izglītība”
aktivitātes “Inovācijas centri”
projekta “Inovācijas centra
izveidošana Cēsīs” īstenošanu
eksponātu iegādei un saturisko
programmu izstrādei.

Nākotnes tehnoloģijas Cīrulīšos
Cēsu novada pašvaldība
2020. gada 12. martā parakstīja
līgumu ar pilnsabiedrību SIA
“RERE BMV” par jauna
objekta “Nākotnes tehnoloģiju
izziņas centrs” projektēšanu
un būvniecību zemes gabalā
Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs.
Būvnieks
nolīdzis
apakšuzņēmēju SIA “CMB”
projektēšanas darbu veikšanai
un astoņus mēnešus projektētāji
kopā ar pašvaldības projekta
darba grupu, tiekoties ik
nedēļu, diskutējuši un kopīgi
strādājuši pie ēkas būvprojekta.
Pašlaik
noslēgumam
tuvojas iepirkuma vērtēšana
būvprojekta ekspertīzei un

būvuzraudzības
veikšanai.
Paredzams,
ka
decembrī
izstrādāto būvprojektu nodos
ekspertīzei.
Būvprojekts
izstrādāts,
izpildot
Latvijas
Vides
investīciju fonda, kas ir šī
projekta
līdzfinansētājs,
Emisijas
kvotu
izsoles
instrumenta (EKII) prasības.
Paredzēta
enerģētiski
pašpietiekama
ēka,
kurā
enerģijas patēriņš apkurei
uz ēkas aprēķina platību pēc
projekta īstenošanas beigu
termiņa nepārsniedz 12,46
kWh/m2 gadā. Ēkas apkuri
nodrošinās zemes siltumsūknis,
elektrību
ražos
saules

elektrostacija, karstā ūdens
ražošanu nodrošinās granulu
apkures katls. Gan iekštelpās,
gan
teritorijā
paredzēts
izmantot energoefektīvo LED
apgaismojumu.
Lietusūdens
no ēkas jumta tiks savākts,
attīrīts un otrreizēji izmantots
labierīcībās.
Auto
stāvlaukumā
paredzētas elektro automobiļu
uzlādes vietas gan vieglajiem
auto, gan autobusiem.
Būvprojektu izstrādā būves
informācijas
modelēšanas
sistēmā (BIM). Šāda veida
pieeja būvprojekta izstrādei
pašvaldībā tiek organizēta
pirmo reizi.
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VIDE, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Dabas tornis Cīruļkalnā
Decembra
sākumā
Cīruļkalnā sāksies būvdarbi.
Taps skatu tornis dabas
vērošanai.
Skatu
torņa
būvniecības projektu Cēsu
novada pašvaldība plānoja
jau 2018. gadā, kad kopā
ar Rūjienas pašvaldību kā
projekta
vadošo
partneri
un Krievijas pašvaldībām,
Kingisepu un Gdovu, startēja
uz
LAT-RUS
pārrobežu
programmas līdzfinansējumu.
Projekts “Zaļās ilgtspējīgās
infrastruktūras attīstība dabas
teritorijās” (“Development of

sustainable green infrastructure
and attractive recreation zones
in the nature” (Green Towers))
tiek realizēts Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas
2014-2020.
gadam Eiropas kaimiņattiecību
instrumenta gaitā.
Projekta granta līgumu
noslēdza jau 2019. gada
oktobrī, plānojot būvdarbus
sākt šovasar. Taču nācās
atkārtoti sludināt būvdarbu
iepirkumu, jo pretendentu
piedāvātā summa pārsniedza
plānoto finansējumu. Projekta

ieviešanu kavēja arī valsts
atbildīgo dienestu bažas par
tornī paredzētajām augstas
izšķirtspējas videonovērošanas
kamerām
un
teleskopu.
Saņemot
no
atbildīgajām
iestādēm apliecinājumu, ka
iekārtas neapdraud valsts
iestāžu darbību un apstiprinot
iepirkuma rezultātus, projekta
ieviešanu
lemts
turpināt.
Domes sēdē 2020. gada 29.
oktobrī Cēsu novada deputāti
lēma par projekta turpināšanu
ar
faktiskajām
iepirkuma
rezultātā
apstiprinātajām

Rosinošas pārmaiņas mācībās
Šogad Rīgas Tehniskās
universitātes Cēsu studiju un
zinātnes centrs kopā ar Latvijas
Lauksaimniecības universitāti
pārņem skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu koordināciju
visā Vidzemē.
“Esam lepni un pagodināti
par šādu iespēju”, izteicās
centra direktors A. Sīlītis.
Projekts dod ne tikai iespēju
apzināt skolēnu intereses un

nākotnes nodomus, bet arī
parādīt viņiem kādas iespējas
Cēsīs studēt gribētājiem sniedz
RTU.
Mācību spektrs kļūst plašāks
un modernāks. Tāpat arī mācību
telpas. Studijas notiek ne tikai
Rīgā bet arī Cēsīs. Turklāt –
mazliet mierīgāk, ar lielāku
individuālo pieeju un, pats
galvenais, nemainīgu kvalitāti,
kas tendētas uz studentu

profesionālo izaugsmi.
“Zinātniskā pētniecība ir
laba iespēja skolēnam dziļāk
iepazīt interesējošo tēmu, ko
pēc tam jau var padziļināti
apgūt pie mums. Tādējādi
projekts iegūs lielu pievienoto
vērtību!“ akcentē RTU Cēsu
studiju un zinātnes centra
mācību biroja administrators
R. Visockis.

izmaksām,
sadārdzinājumu
sedzot no Valsts kases kredīta.
Projekts paredz uzbūvēt 22
metrus augstu dabas vērošanas
torni, kas būs aprīkots ar
tehnoloģijām saules enerģijas
iegūšanai,
ko
izmantos
teritorijas
apgaismošanai.
Tāpat tas būs aprīkots ar
augstas izšķirtspējas kamerām
bioloģiskās
daudzveidības
vērošanai.

Būvdarbus
veiks
SIA
“Warss” pēc SIA “Purple
Corner” izstrādāta būvprojekta.
Būvdarbi Cīruļkalnā ziemā
var
traucēt
slēpošanas
entuziastiem, taču LAT-RUS
programma neļauj pagarināt
projekta ieviešanas laiku, lai
būvdarbus atliktu līdz vasarai.

Avotu ūdens analīžu rezultāti
Novembra sākumā trīs
Cēsu novada avotos veiktas
ūdens kvalitātes analīzes. To
rezultāti liecina, ka Raiņa
ielas avota ūdeni pārtikā lietot
bīstami, jo tas satur zarnu
nūjiņas. Savukārt Dzidravota
(Cīrulīšu dabas takās) paraugā
konstatētas koliformas - ūdens
ir bakterioloģiski piesārņots.
Avotu/Pētera ielas avota ūdens
paraugā atrasts salīdzinoši

daudz nitrāta slāpekļa. Šādu
piesāņojumu
var
izraisīt
minerālmēsli un kanalizācija.
Ūdens paraugi analīzēm
ņemti 3. novembrī, tomēr
analīžu
rezultāti
dažādos
laika periodos ņemtiem ūdens
paraugiem var būt atšķirīgi.
Cēsu novada pašvaldība
atgādina, ka katrs pats ir
atbildīgs par savu veselību un
izvēli, kādu ūdeni lietot pārtikā.

08.10.2020. Saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2016. gada 31. marta
saistošajos noteikumos Nr. 9
“Par Cēsu novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas
un
samaksas
kārtību” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus
ar 7.1.1.4. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“7.1.1.4. grupu dzīvokļa
(mājas) pakalpojums;”.
2. Izteikt 7.3.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.3.1. atbalsta, izglītojošās
un pašpalīdzības grupas;”.
3. Papildināt noteikumus
ar 7.3.3. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“7.3.3. specializētās darbnīcas;”.
4. Izteikt 7.4. un 7.5.
apakšpunktus šādā redakcijā:
“7.4.
sociālā
darba
pakalpojums;
7.5. psihologa pakalpojumi.”.
5. Izteikt 10. punktu šādā
redakcijā:
“10.
Aprūpe
mājās
(turpmāk – Aprūpe) tiek
nodrošināta darba dienās,
darba laikā atbilstoši Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības likumā, Ministru
kabineta
noteikumos
par
sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības saņemšanu
un par prasībām sociālo
pakalpojumu
sniedzējiem
noteiktajam.”.
6. Svītrot 11., 12. un 13.

punktu.
7. Izteikt 14., 15. un 16.
punktu šādā redakcijā:
14. Aprūpi no Dienesta
budžeta
līdzekļiem
pilnā
apmērā finansē:
14.1. trūcīgām personām;
14.2. personām līdz 18 gadu
vecumam.
15. Aprūpi no Dienesta
budžeta līdzekļiem, bet ar
daļēju personas maksājumu,
kas noteikts Cēsu novada
saistošajos noteikumos, nodrošina personām:
15.1. kurām nav likumīgo
apgādnieku un kuru vidējie
ienākumi pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 1.5 valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru (izņemot
šo noteikumu 16. punktā
minētajos gadījumos);
15.2. kuru vidējie ienākumi
pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 1.5 valstī noteiktās
minimālās
mēneša
darba
algas apmēru un to likumīgo
apgādnieku ģimenes vidējie
ienākumi pēdējo trīs mēnešu
periodā nav lielāki kā 1.5 valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā pirmajam
ģimenes loceklim un 0.75 valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmērā katram
nākamajam ģimenes loceklim
(izņemot šo noteikumu 16.2.,
16.3. un 16.4. apakšpunktos
minētajos gadījumos).
16. Aprūpi ar pilnīgu
personas vai tās apgādnieka

maksājumu nodrošina:
16.1. ja Dienestā ir saņemts
iesniegums
par
maksas
pakalpojuma
piešķiršanu,
neizvērtējot personas ienākumus;
16.2. ja persona ir noslēgusi
uztura līgumu;
16.3. ja persona noslēgusi
testamentāru
vienošanās
līgumu, mantas atsavinājuma
līgumu,
t.sk.,
pirkuma,
dāvinājuma līgumu ar trešo
personu pēdējo 5 (piecu gadu)
laikā;
16.4.
ja
personai
ir
nekustamais īpašums, kas
var tikt izmantots ienākumu
gūšanai,
naudas
līdzekļu
uzkrājumi vairāk par 280.00
euro skaidrā naudā vai
kredītiestādēs, kā arī ja tā ir
izsniegusi aizdevumus.”.
8. Izteikt 18. punktu šādā
redakcijā:
“18. Aprūpi pārtrauc, ja:
18.1.
klients
atgūst
pašaprūpes spējas vai rodas
apstākļi, kad Aprūpe netiek
nodrošināta;
18.2. izbeidzas objektīvie
apstākļi, kuru dēļ apgādnieki
nespēja nodrošināt klienta
Aprūpi un uzraudzību;
18.3. iestājas klienta nāve;
18.4. klients tiek ievietots
ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
18.5.
klients
rakstiski
atteicies
no
aprūpes
pakalpojumiem;
18.6.
klients
izbraucis

uz patstāvīgu dzīvi citas
pašvaldības
teritorijā
vai
ārzemēs;
18.7. klients nokavējis
maksājumus par saņemtajiem
pakalpojumiem vairāk par trim
mēnešiem;
18.8. klients gada laikā
vairāk
kā
divas
reizes
pieprasījis mainīt aprūpētāju.”.
9. Svītrot 19. un 20. punktu.
10. Papildināt noteikumus ar
20.1 punktu šādā redakcijā.
“20.1 Dienests reizi gadā, vai
mainoties klienta apstākļiem,
pārskata sniegtās Aprūpes
nepieciešamību un saturu.”.
11. Izteikt 22. punktu šādā
redakcijā:
“22. Pakalpojumu “Drošības
poga” nodrošina visām Cēsu
novadā deklarētajām vientuļām
vienatnē
dzīvojošām
80
gadu vecumu sasniegušajām
personām, kā arī Aprūpes
klientiem, ja viņiem ir šāda
nepieciešamība.”.
12. Izteikt 23. punktu šādā
redakcijā:
“23. Ilgstoša sociālā aprūpe
un
sociālā
rehabilitācija
institūcijā
pilngadīgām
personām ir pakalpojums
institūcijā personām no 18
gadu vecuma, kuras vecuma vai
veselības stāvokļa dēļ nespēj
sevi aprūpēt, un ja personai
nepieciešamo
pakalpojumu
apjoms pārsniedz aprūpes
mājās noteikto pakalpojumu
apjomu un personas fiziskās un
garīgās spējas pēc izvērtējuma

atbilst trešajam vai ceturtajam
aprūpes līmenim.”.
13. Svītrot 24. punktu.
14. Izteikt 25. punktu šādā
redakcijā šādā redakcijā:
“25. Ilgstoša sociālā aprūpe
un sociālā rehabilitācija institūcijā bērniem ir pakalpojums,
kas nodrošina mājokli, pilnu
aprūpi,
audzināšanu
un
sociālo rehabilitāciju bērniem
bāreņiem, bez vecāku gādības
palikušiem
bērniem
un
bērniem, par kuru ievietošanu
ārpusģimenes aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā lēmusi bāriņtiesa, ja
bērna ārpusģimenes aprūpi
nav iespējams nodrošināt
audžuģimenē vai pie aizbildņa,
vai, ievērojot bērna vecāku
lūgumu, normatīvajos aktos
noteiktajā sociālo pakalpojumu
saņemšanas
kārtībā
šādu
lēmumu pieņēmis Dienests.”.
15. Izteikt VIII nodaļu šādā
redakcijā:
“VIII. Atbalsta, izglītojošās
un pašpalīdzības grupas
27. Atbalsta, izglītojošās
un
pašpalīdzības
grupas
nodrošina personām iespēju
mazināt sociālo izolētību,
grupā risināt esošās problēmas,
vairot izpratni par sevi, gūt
motivāciju un saņemt atbalstu
to risināšanai, lai uzlabotu
savu funkcionēšanu un sociālo
situāciju.
271.
Tiesības
saņemt
atbalsta un/vai izglītojošās

Turpinājums 7. lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
08.10.2020. Saistošie noteikumi Nr. 26 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos
noteikumos Nr. 9 “Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību””
Turpinājums no 6. lpp.
un
pašpalīdzības
grupas
pakalpojumu ir personai, kuru
dalībai grupā rekomendējis
sociālā
darba
speciālists
vai psihologs. Ja grupa nav
nokomplektēta pilnā sastāvā,
tiesības saņemt atbalsta un/vai
izglītojošās un pašpalīdzības
grupas pakalpojumu ir ikvienai
motivētai
personai,
kura
izteikusi vēlēšanos piedalīties
grupā.”.
16. Izteikt 31. punktu šādā
redakcijā:
“31. Ja Centrs sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
vienlaikus sniedz mazāk kā 8
personām un ja ir apmierināts
šo saistošo noteikumu 29.
punktā paredzēto personu
pieprasījums pēc pakalpojuma,
pakalpojumu,
ievērojot
šajos saistošajos noteikumos
paredzēto Centra noslodzi
un kvalitatīva pakalpojuma
sniegšanai
atbilstošu
telpu un personāla resursu
nodrošinājumu, var piešķirt
skolas vecuma bērniem ar
smagiem
funkcionāliem

traucējumiem.”.
17. Izteikt 34.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“34.1. kurām nepieciešamais
pakalpojuma apjoms pārsniedz
aprūpei mājās vai dienas
centrā noteikto pakalpojuma
apjomu;”.
18. Papildināt noteikumus
ar XII1 un XII2 nodaļu šādā
redakcijā:
“XII.1
Grupu
dzīvokļa
(mājas) pakalpojums
37.1 Grupu dzīvokļa (mājas)
pakalpojums nodrošina mājokli
un individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā,
prasmju un iemaņu attīstīšanā,
lai persona varētu uzsākt
patstāvīgu dzīvi vai spētu
iespējami neatkarīgi funkcionēt
grupu dzīvoklī (mājā).
37.2 Pašvaldība sniedz grupu
dzīvokļa (mājas) pakalpojumu:
37.21. personām ar garīga
rakstura traucējumiem pēc
ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma
institūcijā
saņemšanas, kuru vajadzībām
atbilstošākais ir grupu dzīvokļa
(mājas) pakalpojums;

37.22. citām pilngadīgām
personām darbspējīgā vecumā
ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras vēlas dzīvot
patstāvīgi
un/vai
kurām
ģimenes
locekļi
vecuma,
veselības
stāvokļa
vai
nodarbinātības
dēļ
nevar
nodrošināt
nepieciešamo
aprūpi un/vai sadzīves un
sociālo prasmju attīstīšanu
personas patstāvīgas dzīves
uzsākšanai.
37.3
Grupu
dzīvokļa
(mājas) pakalpojumu personai
pārtrauc sniegt, ja personai ir
noteiktas speciālās (psihiskās)
kontrindikācijas pakalpojuma
saņemšanai
vai
personai
piešķirts
cits
atbilstošs
sociālais pakalpojums, vai
persona uzsākusi patstāvīgu
dzīvi.
Šādos
gadījumos
pakalpojums sniedzams līdz
cita atbilstoša sociālā vai
veselības aprūpes pakalpojuma
saņemšanai vai patstāvīgas
dzīves uzsākšanai, bet ne ilgāk
kā vienu mēnesi no lēmuma
par grupu dzīvokļa (mājas)
pakalpojuma
sniegšanas
pārtraukšanu. Grupu dzīvokļa

(mājas) pakalpojuma sniedzējs
šajā laikā sadarbībā ar Dienestu
aktīvi iesaistās klienta sociālo
problēmu un mājokļa jautājumu
risināšanā, kā arī nodrošina
personas uzraudzību.
37.4 Ja klients saņem grupu
dzīvokļa (mājas) pakalpojumu,
klienta pienākums ir samaksāt
sociālā pakalpojuma sniedzējam par
grupu mājas
(dzīvokļa) dzīvojamās telpas,
virtuves un koplietošanas telpu
īri un ekspluatāciju, t.sk. apkuri
(atbilstoši lietojamai daļai).
37.5 Šo noteikumu 37.4
punktā
minētais
klienta
maksājums
tiek
daļēji
finansēts no Dienesta budžeta,
nepārsniedzot 50 procentus no
īres maksas un 25 procentus no
apkures izdevumiem.
XII.2 Specializētās darbnīcas
37.6 Specializētās darbnīcas
pakalpojums
(turpmāk–
pakalpojums) ir darbnīca ar
speciāli pielāgotām darba
vietām
un
nodrošinātu
speciālistu atbalstu personām
ar garīga rakstura traucējumiem
darbspējīgajā vecumā, kuras
nav nodarbinātas pastāvīgā

algotā darbā. Pakalpojuma
mērķis ir attīstīt personu
sociālās
un
funkcionālās
prasmes, veicināt un motivēt šo
personu iesaisti nodarbinātības
pasākumos un integrāciju
sabiedrībā.”.
19. Izteikt XIII nodaļas
nosaukumu šādā redakcijā:
“XIII.
Sociālā
darba
pakalpojums”.
20. Aizstāt 39. punkta otrajā
teikumā vārdu “apsekošanas”
ar vārdu “apsekošanu”.
21. Izteikt 43. punktu šādā
redakcijā:
“43. Psihologa pakalpojums
sociālā darba ietvaros tiek
nodrošināts Dienesta klientiem
līdz 10 konsultācijām gadā,
pamatojoties
uz
sociālā
darbinieka izvērtējumu un
lēmumu par pakalpojuma
piešķiršanu.
Pamatojoties
uz sociālā darbinieka vai
psihologa atzinumu, psihologa
pakalpojumu,
pieņemot
attiecīgu lēmumu, var piešķirt
atkārtoti.”.
22. Svītrot 44. punktu.

08.10.2020. Saistošie noteikumi Nr. 27 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā””
Izdarīt Cēsu novada domes
2016. gada 22. septembra
saistošajos noteikumos Nr.
18 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā” (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 2016. gada
22. septembra lēmumu Nr. 250

(prot. Nr. 14, 10.p.)) šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1. punktu šādā
redakcijā:
“1. Šie saistošie noteikumi,
turpmāk – noteikumi, nosaka
kārtību, kādā piešķir braukšanas
maksas atvieglojumus reģionā-

lās nozīmes sabiedriskajā
transportā maršrutā “Cēsis –
Krīvi – Rīdzene”, “Cēsis –
Rāmuļi”, “Cēsis – Rīdzene –
Bērzkrogs
–
Cēsis”,
“Cēsis – Bērzkrogs – Rīdzene –
Cēsis”, turpmāk - maršruts.”;
2. Aizstāt 2. un 3.punktā

vārdus “abonementa biļete”
attiecīgajā locījumā ar vārdiem
“abonementa karte” attiecīgajā
locījumā.
3. Izteikt 4.3. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“4.3. izglītojamie, kuri
mācās Cēsu novada admini-

stratīvajā teritorijā esošas
valsts vai pašvaldības izglītības
iestādes 1.-12. klasē - 100%
apmērā no biļetes cenas
braucieniem darba dienās visu
mācību.”

29.10.2020. Saistošie noteikumi Nr. 29 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.
18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (prot. Nr. 11, 20.
punkts) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 46. punktu šādā
redakcijā:
“46. Izskatot jautājumu, kas
saistīts ar valsts noslēpumu,
adopciju, komercnoslēpumu,
personu privāto dzīvi, bērnu
interesēm vai citu informāciju,
kuras izpaušana saskaņā ar
likumu ir aizliegta, komitejas
sēdē piedalās tikai tās personas,
kuras saistītas ar konkrētā
jautājuma izskatīšanu.”;
1.2. Izteikt 56.1 punktu
šādā redakcijā:
“56.1 Ja komitejas loceklis
sēdes laikā atrodas citā vietā
un veselības stāvokļa vai
komandējuma
dēļ
nevar
ierasties
komitejas
sēdes
norises
vietā,
komitejas
priekšsēdētājs var noteikt, ka

komitejas sēdes norisē tiek
izmantota
videokonference
(attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja komitejas
loceklim
ir
nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences
palīdzību, viņš ir reģistrējies
dalībai
komitejas
sēdē
vienotajā
elektronisko
dokumentu vadības sistēmā
FIBU un viņam ir nodrošināta
balsošana tiešsaistē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības sistēmā FIBU.”;
1.3. Aizstāt 56.2 punktā
vārdus
“elektroniskajā
komunikācijas un sadarbības
platformā”
ar
vārdiem
“vienotajā
elektronisko
dokumentu vadības sistēmā
FIBU”;
1.4. Izteikt 56.3 punktu
šādā redakcijā:
“56.3 Komitejas priekšsēdētājs, izsludinot darba
kārtību, var noteikt, ka

komitejas sēde tiek organizēta
attālināti,
sēdes
norisē
izmantojot
videokonferenci
(attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja valstī vai
Cēsu
novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
izsludināta ārkārtējā situācija
vai valsts noteikusi pulcēšanās
ierobežojumus un komitejas
locekļiem
ir
nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties sēdē
ar videokonferences palīdzību.
Komitejas loceklis uzskatāms
par klātesošu komitejas sēdē un
ir tiesīgs piedalīties balsošanā,
neatrodoties sēdes norises
vietā, ja viņš ir reģistrējies
dalībai komitejas sēdē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības sistēmā FIBU un viņam
ir nodrošināta elektroniskā
balsošana tiešsaistē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības sistēmā FIBU.”;
1.5. Izteikt 77.1 punktu šādā
redakcijā:

“77.1 Ja deputāts Domes
sēdes laikā atrodas citā vietā
un veselības stāvokļa vai
komandējuma
dēļ
nevar
ierasties Domes sēdes norises
vietā, domes priekšsēdētājs
var
noteikt,
ka
Domes
sēdes norisē tiek izmantota
videokonference (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā),
ja deputātam ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences
palīdzību, viņš ir reģistrējies
dalībai Domes sēdē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības
sistēmā
FIBU
un viņam ir nodrošināta
balsošana tiešsaistē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības sistēmā FIBU.’’;
1.6. Izteikt 77.2 punktu šādā
redakcijā:
“77.2 Domes priekšsēdētājs,
izsludinot
darba
kārtību,
var noteikt, ka Domes sēde
tiek
organizēta
attālināti,

sēdes
norisē
izmantojot
videokonferenci (attēla un
skaņas pārraide reālajā laikā),
ja valstī vai Cēsu novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā izsludināta ārkārtējā
situācija vai valsts noteikusi
pulcēšanās
ierobežojumus
un deputātiem ir nodrošināta
tehniska iespēja piedalīties
sēdē ar videokonferences
palīdzību. Domes deputāts
uzskatāms par klātesošu Domes
sēdē un ir tiesīgs piedalīties
balsošanā,
neatrodoties
Domes sēdes norises vietā,
ja viņš ir reģistrējies dalībai
sēdē vienotajā elektronisko
dokumentu vadības sistēmā
FIBU un viņam ir nodrošināta
balsošana tiešsaistē vienotajā
elektronisko
dokumentu
vadības sistēmā FIBU.’’
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2020. gada 2. novembrī.
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KULTŪRA

Pieturvieta šūpolēs
Novembrī
Laikmetīgās
mākslas
centra
īstenotās
publiskās mākslas programmas
KOPĀ gaitā Ruckas mākslas
un izglītības centrs sadarbībā
ar arhitektu biroju “NOMAD
architects” izveidoja daudzfunkcionālu vides objektu
“Pieturvieta RUCKA”.
Vides objektu “Pieturvieta
RUCKA”
veido
šūpoles.
Laikmetīgā mākslas centra
direktore Solvita Krese norāda,
ka “pārvēršot Ruckas parku
par pilsētas iedzīvotāju un
viesu pastaigas galamērķi,
daudzfunkcionālais
objekts
“Pieturvieta RUCKA” piedāvā
atraktīvu un pievilcīgu vidi
dažādu paaudžu cilvēkiem
un veido jaunu, atvērtu un
iekļaujošu
publisko
telpu
pilsētas kartē.”
Ruckas
mākslas
un
izglītības centra un arhitektu
biroja NOMAD architects

kopīgi veidotais vides objekts
paredz ilgtspējīgas arhitektūras
un aprites ekonomikas principu
ievērošanu,
kā
apdares
materiālus atkārtoti izmantojot
būvniecības
pārpalikumus.
Šī pieeja izvēlēta, jo Cēsu
novada pašvaldība parakstījusi
apņemšanos
ieviest
bezatkritumu
pamatprincipus.
Pašvaldībai
pievienojās
vairāki vietējie uzņēmumi un
organizācijas, tostarp Ruckas
mākslas rezidenču centrs.
Vides objekts “Pieturvieta
RUCKA” tapis Publiskās
mākslas programmas KOPĀ
gaitā. Programmu finansē
Latvijas Republikas Kultūras
ministrija,
tā
radīta
kā
atbalsta mehānisms vizuālās
mākslas pārstāvjiem Covid-19
izraisītās krīzes pārvarēšanai,
papildus īstenojot kvalitatīvas
pilsētvides pārmaiņas.

Attēlā: Daudzfunkcionālais vides objekts “Pieturvieta RUCKA” rada vēl vienu pievilcīgu
pastaigu galamērķi Ruckas parkā pilsētas iedzīvotājiem. Foto: Didzis Grodzs.

Cēsu pieteikums Eiropas kultūras
galvaspilsētai 2027 ieguvis
vizuālo identitāti

Cēsis turpina spert aktīvus
soļus kandidēšanai uz 2027.
gada
Eiropas
Kultūras
galvaspilsētas (EKG) titulu,
un 26. novembrī Cēsu novada
pašvaldības Izglītības, kultūras
un sporta komiteja apstiprināja
iepriekš izsludinātā atklātā
vizuālās identitātes konkursa
uzvarētāju. Kopā konkursam
bija pieteikts 61 darbs, kurus
nedēļas garumā vērtēja desmit
dažādu jomu speciālisti.
Oktobra vidū tika izsludināts
atklāts vizuālās identitātes
konkurss notikumam “Cēsis –
Eiropas Kultūras galvaspilsēta
2027” un paziņots Cēsu
EKG pieteikuma radošais
koncepts – zvaigzne. Pēc
konkursa žūrijas vērtējuma
un komitejas apstiprinājuma
par
konkursa
uzvarētāju
kļūst Jānis Bremmers, kura
darbs tiks izmantots par
pamatu pašvaldības vizuālajai
komunikācijai ceļā uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas statusu.
“Lielais iesniegto darbu
skaits un to augstā kvalitāte
noteikti nepadarīja vērtēšanas
komisijas darbu vienkāršu,

tāpēc saku lielu paldies žūrijai
par ieguldīto darbu un laiku, lai
kopīgi nonāktu pie uzvarētāja!
Un, protams – vislielākais
paldies visiem konkursantiem,
kuru spilgtās skices iemirdzējās
unikāli radošā ideju zvaigznājā!
Konkursa popularitāte vēlreiz
apliecina
uzņemtā
kursa
aktualitāti un nozīmību. Tas
dod spēku un iedvesmu paveikt
lielas lietas! Mēs varam un
varēsim sev kārtējo reizi
apliecināt, ka Cēsis, tās cilvēki
un pasākumi ir zvaigznes,”
akcentē
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs un EKG darba grupas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
Konkursa žūrija sastāvēja
no savas jomas profesionāļiem:
Latvijas Mākslas akadēmijas
profesore
Barbara
Ābele,
žurnālists,
režisors
un
kinoproducents Gints Grūbe,
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
direktora p.i., Koprades mājas
SKOLA6 valdes loceklis Jānis
Ķīnasts, Dailes teātra direktors,
Cēsu novada domes deputāts
Juris Žagars, Latvijas Mākslas
akadēmijas Funkcionālā dizaina

katedras vadītāja, asociētā
profesore Maija Rozenfelde,
tēlnieks
Matiass
Jansons,
mākslinieks Ritums Ivanovs,
kā arī pašvaldības vecākais
komunikācijas
speciālists
Aleksandrs Abramovs, “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centra”
direktore Andra Magone un
pašvaldības
administrācijas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis.
Kā min darba autors, “logo
veidots tā, lai tam uzreiz
ir skaidrs vēstījums un tas
būtu saprotams ikvienam –
cēsniekiem, ciemiņiem, kā arī
ārzemniekiem. Tas liek skaidri
saprast, ka 2027 ir gan skaitlis,
gan zvaigznes, kas mirdz un
šajā gadā mirdzēs Cēsīs.”
“Logo veidots askētisks,
saglabājot jau esošo, spēcīgo
Cēsu pilsētas vizuālo identitāti.
Es iespaidojos no zvaigznes,
mirdzuma, stariem. Skaitļi
un stari ir vienāda biezuma
un lieluma, lai logo simbolu
veidotu saturīgu un spēcīgu.
Logo stari ir nevienmērīga
garuma, kas rada mirdzuma
un spīduma efektu. Vizuālās
identitātes pamata krāsa ir
Cēsu zilā, taču tā ir viegli
adaptējama un pielāgojama
citām krāsām, kas asociējas
ar konkrētiem pasākumiem
vai virzieniem. Tāpat vizuālā
identitāte paver plašas iespējas
dažādām vajadzībām – mājas
lapai, pilsētvidei, plakātiem,
žurnāliem
u.t.t.”,
turpina
Bremmers.
Pilna vizuālā identitāte
aplūkojama cesis.lv.

Jauns darba posms
baznīcas atjaunošanā
Šovasar
noslēdzās
pirms diviem gadiem sāktā
apjomīgā Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas restaurācija. Tās
gaitā nomainīts jumta segums,
atjaunota fasāde un logu
konstrukcijas, sakoptas esošās
vitrāžas un izgatavotas sešas
jaunas vitrāžas, restaurēts torņa
smailes krusts un lode, kā arī
vēsturiskais saules pulkstenis.
Kā atzīst Sv. Jāņa baznīcas
atjaunošanas fonda vadītājs
Jānis Maizītis – “Baznīca no
monumentālas, bet necilas ēkas
pilsētas centrā nu patiešām
kļuvusi par “Cēsu sirdi”,
kas piesaista pilsētniekus un
viesus.” Jāatgādina, ka baznīcas
vēsturi tagad var izzināt arī
ar mobilās lietotnes “Cēsu
sirds” palīdzību. Tajā apkopoti
vairāki desmiti audio stāstu
par ievērojamākajiem apskates
objektiem,
iespēja
atklāt
baznīcā saglabātās vērtības un
ielūkoties septiņus gadsimtus
senajā dievnamā dažādos tā
pastāvēšanas laikos. Mobilās
lietotnes saturu izstrādājuši
Cēsu muzeja vēsturnieki. Un
Sv. Jāņa baznīca ir Latvijā
pirmais dievnams, kas piedāvā
apmeklētājiem šādu iespēju.
Taču baznīcas atjaunošanas
fonda darbs tagad jau ir vērsts,
lai sagatavotos nākamajam
posmam
–
iekštelpu
restaurācijai. “Ir piesaistīti
līdzekļi
no
Nacionālās
Kultūras mantojuma pārvaldes
rekonstrukcijas
koncepcijas
izstrādei. To veiks arhitekte
Kristīne
Veinberga.
Kad
darbs būs pabeigts, noteikti
iepazīstināsim
cēsniekus
ar ieceres saturiskajiem un

vizuālajiem
risinājumiem,”
stāsta J. Maizītis. “Skaidrs, ka
baznīcas iekštelpu atjaunošana
nebūs ātrs vai lēts process. Pirms
darbu sākšanas jāveic pamatīga
izpēte. Noteikti centīsimies
piesaistīt līdzekļus no Eiropas
Savienības
struktūrfondiem
nākamajā plānošanas periodā,
kā arī Sakrālā mantojuma
programmas.
Taču
ļoti
gaidīta un svarīga būs arī
cēsnieku līdzdalība baznīcas
atjaunošanā. Tāpēc es aicinu
nākt uz baznīcu, iepazīt
tās vēsturi, priecāties par
paveikto un iespēju robežās
atbalstīt baznīcas iekštelpu
atjaunošanu!”

