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Spāru svētki sociālo pakalpojumu centram
Janvāra nogalē daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Cēsis” jaunbūvei
Rīgas ielā 90 svinēja spāru
svētkus, iezīmējot simbolisku
brīdi, kad pabeigti ēkas
pamatkonstrukciju būvdarbi.
Nelielajā svinīgajā ceremonijā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs pateicās būvniekiem un
projekta īstenotājiem. “Esmu
gandarīts par izvēlēto vietu
sociālo pakalpojumu centra
būvniecībai
ar
nākotnes
attīstības perspektīvu esošajā
teritorijā. Ēka būs liela un
plaša. Pašlaik nozīmīgākais
uzdevums speciālistiem ir
plānot pakalpojumu saturu”.
Projekta mērķis ir izveidot
pakalpojumu sistēmu, kas
sniedz atbalstu personai, kurai ir
ierobežotas spējas sevi aprūpēt,
lai
veicinātu
iekļaušanos
sabiedrībā
un
neatkarīgu
dzīvi. Lai cilvēks spētu dzīvot
mājās vai ģimeniskā vidē
nevis aprūpes iestādē. Šajā
centrā būs jauni pakalpojumi
personām ar garīga rakstura
traucējumiem un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Sociālo pakalpojumu centra
celtniecība un jaunu sociālo

Attēlā: Sociālo pakalpojumu centram “Cēsis” pabeigti ēkas pamatkonstrukciju būvdarbi
un nosvinēti spāru svētki. Foto: Kārlis Pots.
pakalpojumu izveide ir daļa no
deinstitucionalizācijas norises
Cēsu novadā.
“Rīgas ielā 90 top jauns
sociālo pakalpojumu centrs –
tilts ceļā uz iekļaujošo
sabiedrību. Šī būs ēka, kas
ik dienu sagaidīs vairākus

desmitus īpašu cilvēku, kuri
tieši šeit apgūs dzīvei tik
nepieciešamās prasmes sevis
pilnveidošanai un veselības
uzlabošanai,” teica novada
pašvaldības Sociālā dienesta
direktora p.i. Inga Kārkliņa.
Viņa arī pateicās celtniekiem

par
paveikto
sociālo
pakalpojuma centra tapšanā.
Jau vēstīts, ka 2020. gada
maija beigās Cēsu novada

pašvaldība noslēdza būvdarbu
līgumu ar SIA “Sanart” par
Daudzfunkcionālo
sociālo
pakalpojuma
centra
“Cēsis” būvdarbiem. Būvdarbu
būvuzraudzību
nodrošina
SIA
“Marčuks”
un autoruzraudzību – SIA
“Rīgers”.
Projekts tiek īstenots ar
Eiropas Reģionālā attīstības
fonda atbalstu
9.3.1.1.
pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu
īstenošanai”
gaitā,
īstenojot
projektu “Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs
“Cēsis”
(ID
Nr.
9.3.1.1/18/I/006).
Kopējais
projekta finansējums ir 1 843
676,77 EUR, t.sk., ERAF
finansējums 1 122 375,41
EUR, valsts budžeta dotācija
pašvaldībām 46 394,83 eiro,
valsts budžeta finansējums
108 185,55 eiro un pašvaldības
finansējums 566 720,98 EUR.
Projektu plānots īstenot līdz
2021. gada 2. oktobrim.

Drošas ģimenes nedrošā pasaulē
Iveta Gabrāne Cēsu
novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja
Noslēdzot
gadu,
Cēsu
novada
Dzimtsarakstu
nodaļa pārlūko reģistrētos
civilstāvokļa aktus. Tie ir
dokumenti kas daudz stāsta
arī par svarīgiem notikumiem
cēsnieku dzīvēs 2020. gadā.
Pērn
nodaļā
reģistrēts
201 jaundzimušais, no tiem
158
bērniem
dzīvesvieta
tika deklarēta Cēsu novadā.
Reģistrēts
par
astoņiem
jaundzimušajiem mazāk nekā
2019. gadā. Bērnu skaits
samazinājās gada pēdējos
mēnešos, kas liek domāt, ka
ieilgusī ārkārtējā situācija
valstī ģimenēm likusi būt
piesardzīgākām ar bērniņu
plānošanu.
Esam
kļuvuši
bagātāki ar 96 zēniem un 105
meitenēm. Dzimšanas reģistros
norāda bērna tautību, un
Cēsis mēs tradicionāli varam
saukt par latvisku pilsētu, jo
198 bērniem norādīta tautība

latvietis, diviem – krievs, un
vienam bērnam tautība netika
izvēlēta. Kā zināms, ja vecāku
tautības atšķiras, vecāki var
izvēlēties, kādu tautību bērnam
norādīt. 2020. gada dzimšanas
reģistros vienam no vecākiem
bijusi
tautība
baltkrievs,
krievs, ukrainis, amerikānis,
ķīnietis, moldāvs, šveicietis,
turks, vācietis. Reģistrēti divi
dvīņu pāri. Pagājušajā gadā
67 ģimenes sagaidīja pirmos
bērniņus, 72 – otros, 49 –
trešos, septiņas – ceturtos,
trīs – piektos, divas – sestos,
un viena ģimene sagaidīja
astoto bērnu! Priecājamies,
ka, salīdzinot ar iepriekšējiem
gadiem, palielinās to ģimeņu
skaits, kas sagaidījušas trešo
bērniņu.
Vārdu
izvēlē
absolūtā
uzvarētāja ir Emīlija, šāds
vārds Cēsu pusē dots deviņām
pagājušajā gadā dzimušām
meitenēm. Četrām meitenēm
doti pēdējos gados populārie
vārdi Marta un Elza, trim:

Amanda, Amēlija, Emma,
Katrīna, Patrīcija, Šarlote.
Četriem zēniem dots vārds
Olivers, trim: Artūrs, Dāvis,
Jānis, Klāvs un Ralfs. Vecāki
izvēlējušies
arī
mazāk
dzirdētus vārdus, kas nav
ierakstīti vārdadienu kalendārā.
Meitenēm: Karla, Alisone,
Deina, Nikija, Emija, Florence,
Keitija, Noela, Rozmarija,
Skārleta, Vanesa. Zēniem:
Adils, Braijens, Deiviss, Jeans,
Karols, Mateo, Minho, Natans,
Neitans, Noa, Teo. Lielākā
daļā bērnu dzimuši Vidzemes
slimnīcā Valmierā un Siguldas
slimnīcā, taču piecas ģimenes
mājdzemdības
pieņēmušas
Cēsīs.
Dzimtsarakstu nodaļā 2020.
gadā reģistrēti 350 miršanas
gadījumi, no tiem Cēsu novada
iedzīvotāji – 195, tas ir par 17
vairāk kā 2019. gadā. Sievietēm
vidējais vecums bija 80 gadi,
vīriešiem – 70. Sešos miršanas
reģistros kā viens no nāves
iemesliem minēta COVID-19

vīrusa infekcija.
Pandēmijas
dēļ
valstī
strauji samazinājies noslēgto
laulību skaits, bet Cēsu novada
Dzimtsarakstu
nodaļā
tas
noturējies stabili, pat nedaudz
palielinājies. Pērn Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas
203 laulības, kas ir par divām
vairāk nekā 2019. gadā. Vismaz
30 laulības tika pārceltas vai
atceltas, visbiežāk – pāriem,
kuru dzīve saistīta ar ārvalstīm.
Laulību reģistrācijas notika,
ievērojos visus valstī noteiktos
ierobežojumus. Cēsu draudzēs
noslēgtas 17 laulības. Desmit
no tām – Cēsu baptistu draudzē,
septiņas – Cēsu Sv. Jāņa
evaņģēliski luteriskajā draudzē.
Deviņas laulību ceremonijas
notika ārpus nodaļas telpām –
visbiežāk Cēsu pilī, Cēsu pils
dārzā, viesnīcā “Villa Santa”.

Laulību reģistrācija notika arī
Cēsu pansionātā. Lai noslēgtu
laulības, mazāk nekā citus
gadus Cēsīs viesojās ārzemju
pilsoņi. Laulības noslēdza viens
Krievijas un divi Ukrainas
pilsoņi un viena Latvijas
alternatīvā statusa persona. Ja
pasaule pandēmijas dēļ kļuva
neprognozējama un nestabila,
tad ģimenes, noslēdzot laulību,
rūpējās par to, kas ir katra
spēkos – radīja drošāku sajūtu
par attiecībām savā ģimenē.
Pagājušā
gada
pēdējās
darbadienas
vakarā
kāda
cēsinieku ģimene reģistrēja
savu pirmdzimto meitiņu –
Elīzu Martu. Bet 2021.
gada
pirmās
darbadienas
rītā
pirmie
apmeklētāji
uzrakstīja iesniegumu laulību
reģistrācijai. Lai mums cerīgs
2021. gads!

Ja nesaņem Cēsu Vēstis,
raksti vestule@cesis.lv
vai zvani 64161800
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PAŠVALDĪBĀ
Noslēdzas gada
budžeta izstrāde

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Nozīmīgākā
janvāra
aktualitāte bija pašvaldības
šīgada budžeta izstrāde. Tā
tuvojas
noslēgumam,
un
plānots, ka 11. februāra domes
sēdē to varēsim apstiprināt.
Izstrādāt sabalansētu budžetu
šim gadam nebija viegli, jo
minimālās algas, pedagogu
darba apmaksas un garantētā
minimālā ienākuma pieauguma
dēļ pašvaldību izdevumi krietni
palielinājušies.
Savukārt
ienākumu samazinājušies, jo
mazāka ir iedzīvotāju ienākuma
nodokļa daļa, ko no valsts
saņem pašvaldības.
Tomēr ar šo sarežģīto
uzdevumu esam tikuši galā,
un par to gribu pateikties
pašvaldības Finanšu pārvaldes
speciālistiem,
deputātiem,
visiem kolēģiem, kuri rūpīgi
strādājuši, lai mēs nonāktu pie
optimāla rezultāta. Svarīgi, ka
jau pērn, pavasarī un rudenī,
rēķinoties ar Covid – 19
pandēmijas negatīvo ietekmi,
veicām budžeta grozījumus, lai
veidotu uzkrājumus. Pateicoties
tam, šī gada budžetā varējām
atvēlēt nozīmīgus līdzekļus arī
investīcijām attīstībā.
Kādas ir šī gada budžeta
prioritātes? Pirmkārt, jāakcentē,
ka aktīvi turpināsim atjaunot
satiksmes
infrastruktūru.
Ielu, ietvju rekonstrukcijai
arī šogad paredzēts apjomīgs
finansējums. Tiks izstrādāti
tehniskie projekti Zaķu un
Bērzaines ielu rekonstrukcijai.
Investīcijas paredzētas arī
Neredzīgo biedrības Mācību

un
ražošanas
uzņēmuma
teritorijas attīstībai. Turpināsim
īstenot Eiropas Savienības
struktūrfondu
projektus
sociālajā, veselības, izglītības
un uzņēmējdarbības jomās.
Turpināsies
gatavošanās
un pieteikuma iesniegšana,
pretendējot uz Eiropas kultūras
galvaspilsētas titulu 2027.
gadā. Finansējums paredzēts
arī Cēsu Digitālā centra
darbības nodrošināšanai, lai tas
turpinātu pilnveidot cēsnieku
digitālās prasmes. Laikā kad
mācības skolā, darbs un bieži
arī iepirkšanās notiek attālināti,
tās ir ļoti nepieciešamas.
Labas ziņas vecākiem! Līdz
šim Cēsu novada brīvpusdienas
saņēma pirmo četru klašu
skolēni, šogad, visticamāk,
viņiem pievienosies piektklasnieki, bet nākamajā gadā
esam paredzējuši, ka visi
sākumskolu audzēkņi saņems
brīvpusdienas.
Investīcijas
paredzētas arī bērnudārzu
teritoriju labiekārtošanai. 1. un
3. pirmsskolas izglītības iestādē
paredzēta rotaļu laukumu un
apgaismojuma rekonstrukcija.
Šogad durvis vērs sociālo
pakalpojumu centrs Rīgas
ielā 90, piedāvājot jaunus
sociālos pakalpojumus. Tāpat
veiksmīgi attīstās jauni sociālie
pakalpojumi
“Gaujaslīčos”,
Pipariņos. Svarīgi novada
attīstībā atrast līdzsvaru starp
investīcijām
infrastruktūras
atjaunošanā un cilvēkresursos.
Nākamajā ES struktūrfondu
plānošanas periodā ievērojams
finansējuma
apjums
būs
pieejams energoefektivitātes
uzlabošanas
risinājumiem.
Lai sagatavotu kvalitatīvus
pieteikumu
projektus,
veiksim pašvaldības iestāžu
ēku
energoauditu,
nosakot, kur nepieciešama
energoefektivitātes uzlabošana.
Tāpat līdzekļi būs paredzēti
arī uzņēmējdarbības teritoriju
attīstībai. Cēsīs ir trīs teritorijas
ar
ievērojamu
attīstības
potenciālu – bijušās Auto
remonta rūpnīcas, CATA un
jau pieminētais Neredzīgo
biedrības ražošanas uzņēmums.
Ja
spēsim
piesaistīt
un

investēt līdzekļus publiskās
infrastruktūras
sakārtošanai,
šīs pagaidām daļēji degradētās
teritorijas
25
hektāru
kopplatībā, kļūs par lielisku
telpu uzņēmējdarbībai, un tas
ievērojami uzlabos arī Cēsu
vizuālo tēlu.
Administratīvās
reformas
apvienotās
novadu
darba
grupas turpina aktīvi strādāt.
Februārī paredzēta apvienotā
Finanšu komitejas sēde, notiks
novadu vadītāju tikšanās. Darba
intensitāte aug, un, cerams, būs
arī rezultāts – nepārtraukta
pašvaldības pakalpojumu pieejamība
un
pārdomāta
apvienotā novada pārvaldes
struktūra.
Valsts Autotransporta direkcijas rīkotā konkursa par
sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu nākamajos
desmit gados diemžēl nav
labvēlīgs uzņēmumam CATA.
Cēsu, Siguldas, Limbažu,
Ogres un Aizkraukles lotēs,
kur līdz šim pasažierus
apkalpoja CATA, par labāku
atzīts
citu
pretendentu
piedāvājums. Gan eksperti gan
mediji norāda cik neloģiski
ir konkursa rezultāti, tāpēc
turpināsim cīnīties, izmantojot
visus iespējamos tiesiskos
risinājumus. Pretendēsim uz
iespēju apkalpot pasažierus
vēl pieejamās lotēs. Nav jābūt
speciālistam, lai saprastu, ka
kvalitatīvākos pakalpojumus
var nodrošināt uzņēmums, kam
ir iestrādes un struktūrvienību
tīkls, kā tas Vidzemē ir CATAi.
Paldies Cēsu Vēstures un
Mākslas muzeja vēsturniekiem
un komandai par janvāra
barikāžu
atceres
izstādi
Vienības laukumā. Un paldies
visiem cēsniekiem, kuri pirms
30 gadiem piedalījās unikālajā
tautas kustībā, stājās pretī
pārspēkam un panāca to, ka
varam dzīvot brīvā valstī!
Savukārt, lai uzvarētu cīņu
ar vīrusu, aicinu cēsniekus būt
pacietīgiem, respektēt noteiktos
ierobežojumus, sargāt sevi un
līdzcilvēkus.

Domes sēdēs janvārī
Cēsu novada domes ārkārtas
sēdē 7. janvārī izskatīts viens
jautājums –
dome atcēla
lēmumu
par
pašvaldības
nekustamā īpašuma Lauciņu
ielā,
Cēsīs,
nodošanu
atsavināšanai.
Domes sēdē 21. janvārī
izskatīti 15 jautājumi. Deputāti
noklausījās ziņojumu par 2020.
gada pēdējā ceturkšņa domes
lēmumu izpildi, apstiprināja

novada Kultūras padomes
nolikumu un sastāvu, kā arī
apstiprināja noteikumus par
kārtību, kādā reģistrējami
iesniegumi bērna uzņemšanai
Cēsu
novada
pašvaldības
vispārējo izglītības iestāžu
pirmajās klasēs.
Dome apstiprināja sporta
pasākumiem un sporta attīstībai
paredzēto pašvaldības budžeta
līdzekļu sadales kārtību un

“Cēsu
Olimpiskā
centra”
sniegto maksas pakalpojumu
cenas. Izveidota arī darba
grupa jaunizveidojamā Cēsu
novada attīstības plānošanas
dokumentu izstrādei.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi.

Dzintargraudi

Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Ilgi gaidītā divdesmit pirmā
gada pirmais mēnesis pavadīts.
Janvāris nošvirkstēja ātri kā
sērkociņš. Sācies ar lielām
cerībām un beidzies ar sen
neredzētu sniegu. Liekas, ka
daba izdomājusi solidarizēties
ar cilvēkiem un piedāvāt
sen neredzētu ziemas izrādi.
Laikā, kad koncertzāles, teātri
un muzeji ir slēgti, mums
tiek piedāvāta lielākā un
apjomīgākā scenogrāfija, kādu
vien iespējams sarīkot.
Ziemas baudītāji piepildījuši
Cēsu kalnus, pastaigu takas
un slēpošanas trases. Tā ir
retā iespēja cilvēkiem sajust
cilvēkus un satikties, izkļūt no
ikdienas, kura daudziem kļuvusi
vienkārši plakana, un izkļūt no
četrām sienām. Reiz man kāda
dzintaru rotu meistare vaicāja,
vai es zinot, kādēļ dzintara
graudiņš, kad atrodi pludmalē,
plaukstā ir daudz lielāks, nekā
tad, kad to pārnes mājās?
Tāpēc, ka pludmalē mūsu prāts
veroties plašumā un esot daudz
atbrīvotāks nekā “četrstūrī” ar
zemiem griestiem. Horizonta
tālums un plašums padarot
dzintara gabaliņu lielu.
Pēdējā
laikā
vairākās
diskusijās esmu uzsvēris, ka
pašvaldībai spēcīgi un nopietni
jādomā par cilvēku garīgo
veselību un to, kādi mēs no
šīs krīzes iznāksim un – kādus
palīdzības instrumentus varam
sniegt? Kādi būs mūsu dzintara
gabaliņi pēc krīzes? Kādi tie ir
jau tagad – cik lieli un mazi?
Neraugoties uz to situāciju,
kurā esam – janvāris bijis
intensīvs, lai slīpētu Cēsu
dzintara gabaliņus. Lai tad,
kad beigtos krīze, mēs būtu
gatavi plaši atvērt savas
durvis. Turpinājās darbs pie

dažādu projektu plānošanas
un izstrādes. Esam risinājuši
“Neredzīgo kvartāla” attīstības
jautājumus, ir noticis ļoti
intensīvs darbs pie Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2027
koncepcijas izstrādes. Paralēli
esam
intensīvi
strādājuši
pie 2021. gada pašvaldības
budžeta,
lai
turpinātu
investīcijas pašvaldības ielās,
ceļos un ietvēs. Turpinājies
darbs pie esošo projektu
īstenošanas. Noslēdzies Cēsu
Valsts ģimnāzijas remontdarbu
iepirkums
ceram
jau
pavisam drīz sākt ilgti gaidītos
remontdarbus!
Janvārī
pavisam
klusi
tika atklāta Cēsu pilsētas 2.
pamatskolas atvērtā bibliotēka,
kas izvietota skolas foajē.
Šādi piemēri vēl redzēti tikai
ārzemēs. Bibliotēka – nevis
vieta uz kuru iet, bet vieta, kas
pati pretī nāk. Skolas vadība
ar lielu rūpību iepriekšējā
gadā
plānoja
bibliotēkas
izvietojumu, lai nodrošinātu
ilgtspējīga dizaina iespējas.
Paldies par to! Iespējams, daļai
skolēnu šī bibliotēka būs kā
paraugs tam, ko nozīmē tīrs
interjers un sakārtota vide,
kas publiskajā infrastruktūrā
ir ļoti trausla parādība.
Arī
būvniecībā
esošajam
deinstitucionalizācijas centram,
kam janvārī svinējām Spāru
svētkus, liela uzmanība tiek
pievērsta interjera jautājumiem.
Jāatzīst,
ka
nereti
tieši
publiskajā pārvaldē ir redzamas
problēmas ar to, cik kvalitatīva
tiek veidota publiskā telpa.
Citreiz iemesls ir tiekšanās
pēc lētākās cenas publiskajos
iepirkumos. Citreiz – vienkārši
zināšanu trūkums.
Starp citu, pierādīts, ka vide,
kurā dzīvojam, veido arī mūsu
uztveri par lietām daudz plašāk
un nozīmīgāk nekā tas uzskatīts
pirms tam. Un, jā, arī vide – gan
fiziskā, gan emocionālā ietekmē
to, kādas mēs redzam lietas. Un
tas, ko mēs redzam, ir arī tas,
ko mēs jūtam. Un tas, ko mēs
jūtam – ilgtermiņā veido mūsu
rīcību. Un mūsu rīcība palīdz
slīpēt mūsu dzintargraudus, kas
katram citi – sava ģimene, savs
dārzs, savs darbs, sava pilsēta
un savs novads.

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
Bibliotēka mācībām un atpūtai

Grāmatas – iepriekš
piesakoties
Cēsu Centrālā bibliotēka
janvārī
atsāka
lasītāju
apkalpošanu. Lai saņemtu
nepieciešamos
izdevumus,
tos nepieciešams iepriekš
rezervēt bibliotēkas elektroniskā kopkataloga autorizētajā
sistēmā
“Mana
bibliotēka”,
telefoniski
64122879 (Pieaugušo nodaļa)
64122605,
(Bērnu
nodaļa) vai rakstot e-pastā
info@biblioteka.cesis.lv.

Rezervēto
izdevumu
saņemšana notiks darbdienās
no plkst. 10.00 līdz plkst. 18.00
pie ieejas durvīm no Raunas
ielas puses, spiežot durvju
zvana pogu “reģistrācija”.
Citi bibliotēkas piedāvātie
klātienes pakalpojumi drošības
apsvērumu dēļ pagaidām netiks
nodrošināti.
Joprojām aicinām izmantot
bibliotēkas
piedāvātos
elektroniskos pakalpojumus!

Jumti jātīra
Attēlā: Cēsu 2. pamatskolas direktore Ija Brammane pārliecināta, ka atvērtās bibliotēkas
gaišā, krāsainā vide skolēniem patiks. Foto: Aleksandrs Abramovs.
Janvārī Cēsu 2.pamatskolā
atklāta jauna atpūtas un mācību
vieta skolēniem – atvērtā
bibliotēka –, kā arī labiekārtota
mācību iestādes vide. Ieceres
mērķis ir nojaukt bibliotēkas
sienas un nodrošināt to,
lai
audzēkņiem
grāmatas
būtu pieejamas “pa ceļam”atpūšoties starpbrīžos, pēc
stundām gaidot vecākus vai
vienkārši ejot garām.
Cēsu
2.
pamatskolas
direktore
Ija
Brammane
pauda prieku par paveikto
darbu un pārliecību, ka
šī ir tā vide, kādā skolēni

vēlēsies atrasties – gaiša,
piesātināta ar krāsām un ērti
izmantojama gan starpbrīžos
atpūšoties, gan mācoties, gan
lasot tikko no bibliotēkas
paņemto grāmatu. “Pateicos
dizainerei,
pašvaldības
speciālistiem,
skolas
personālam un celtniekiem par
kvalitatīvo darbu – skolēni to
noteikti novērtēs”, turpināja
Brammane.
Projekta dizainere Santa
Upmale,
iepazīstinot
ar
interjeru, uzsvēra, ka šis ir
veiksmīgs un mūsdienīgs skolas
priekštelpas
labiekārtošanas

piemērs, kur bērniem pašiem
ir iespēja veidot savu vidi,
mācīties un pa ceļam uz māju
paņemt bibliotēkā grāmatu.
Interjera
priekšmetu
un
materiālu
izvēlē
galvenie
nosacījumi bija kvalitāte,
ilgmūžība un, protams, arī
saderība ar jau esošo skolas
iekštelpu un ārtelpu interjeru.
Veikts
arī
kosmētiskais
remonts, nomainīti griesti
un sakārtots apgaismojums.
Skolēnu ērtībām iegādāti arī
seši datori un jaunas mēbeles plaukti, dīvāni, sēdvietas un
individuālās darba vietas.

Iemaņas nav zudušas
Sniegotajā janvārī ielu,
ceļu un ietvju uzturētājiem
darba netrūka. Kā vērtē
novada pašvaldības Īpašuma
apsaimniekošanas pārvaldes
komunālinženieris
Didzis
Ozoliņš, bezsniega ziemās
uzturētājiem iemaņas nav
zudušas, un brauktuves, ietves
izdodas attīrīt no sniega
pietiekoši ātri.
Darba
organizācija
ir
tradicionālā: pilsētā vispirms
tīra maģistrālās, pēc tam –
mazākas
nozīmes
ielas.
Dienās, kad snieg intensīvi,
vairāk uzmanības tiek veltīts
pašvaldības ceļu tīrīšanai
Vaives pagastā. Lauciniekiem
ceļš ir saikne ar ārpasauli –
ja tas nebūs iztīrīts, cilvēki
nevarēs nokļūt līdz darbam vai
veikalam.
Komunālie traktori tīra

pašvaldības pārziņā esošās
ietves, un to kopgarums nu
jau ir 30 kilometri. Gājējiem
jārēķinās, ka dienās, kad snieg
intensīvi, nav lietderīgi tīrot
bērt arī kaisāmo materiālo.
To parasti dara, kad snigšana
pierimusi.
Cēsis ir zaļa pilsēta, un
ielu kaisīšanai izmantojamais
kaisāmais materiāls ir ar
samazinātu sāls sastāvu. Šāds
maisījums – 80% smilts,
20% sāls – ir mazāk agresīvs
attiecībā pret apkārtējo vidi:
dzīvnieku
ķepām,
ēkām,
apaviem un braucamajiem.
Taču vienlaikus, salīdzinot
ar 100% sāli, tas, protams,
ir mazāk iedarbīgs pret
apledojumu,
kas
biežāk
veidojas tieši krustojumos,
tāpēc no svara ir vadītāju
prasmes.
Ceļu
uzturētāji

savu darbu dara, bet arī auto
vadītājiem jābūt prātīgiem,
izvēloties ziemai atbilstošu
pārvietošanās ātrumu. Novada
ielas un ceļus šajā ziemā tīra
uzņēmums “Kom-Auto”, un,
kā atzīst D.Ozoliņš, sadarbība
ir laba, un reakcija uz
mainīgajiem laika apstākļiem –
operatīva.
Vienlaikus jāatceras, ka
izteikti intensīvas snigšanas
apstākļos – it īpaši kā pēdējā
janvāra nedēļas nogalē – ielu
tīrīšana neveiksies tik raiti,
kā gribētos, jo stipro, ilgstošo
sniegu vienlaikus piedzīvo
vairāk nekā 100 kilometri
pašvaldībai piekritīgo ceļu.
Tāpēc, lai cik neērti tas
nebūtu, reizēm jāapbruņojas ar
pacietību un jāļauj uzturētājiem
darīt savu darbu.

Ņemot vērā ievērojamo
sniega
daudzumu,
Cēsu
novada pašvaldība aicina namīpašniekus un apsaimniekotājus parūpēties par savu
īpašumu jumtu izturību, kā
arī īpaši - par garāmgājēju
drošību!
Atbildīgajām personām obli-

gāti jāpārliecinās, vai sniega
noslīdeņi, pārkares neapdraud
garāmgājējus!
Vajadzības
gadījumā nekavējoties jāorganizē
jumtu
tīrīšanas
darbi,
ievērojot
drošības
prasības un norobežojot ietvi
garāmgājējiem.

Kultūras projektu konkursi
Cēsu novada pašvaldība un
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
līdz 2021. gada 12. februārim
izsludinājušas projektu konkursu uz Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu festivālu un sabiedriski nozīmīgu
kultūras pasākumu rīkošanai
Cēsu novadā 2021. gadā.
Šāds projektu konkurss
notiek jau otro gadu, tā mērķis
ir atlasīt un finansiāli atbalstīt
mākslinieciski
kvalitatīvu,
publiski
pieejamu
un
sabiedriski nozīmīgu kultūras
un starpdisciplināru projektu
rīkošanu
Cēsu
novadā,
sniedzot ieguldījumu Cēsu
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanā un laikmetīga
kultūras piedāvājuma veidošanā, atbalstot jau esošo
festivālu norisi Cēsīs un
veicinot jaunu projektu rašanos.
Uz finansiālu atbalstu var
pretendēt juridiskas personas,
aizpildot pieteikuma veidlapu.
Pašvaldības līdzfinansējuma
pieprasījums nevar pārsniegt
30% no kopējām projekta
izmaksām.
Projektam
jāatbilst Cēsu novada kultūras
attīstības stratēģijas 2030
stratēģiskajiem mērķiem un

attīstības virzieniem, un Cēsu
pieteikuma pamatvirzieniem,
pretendējot
uz
“Eiropas
Kultūras galvaspilsēta 2027”
titulu.
Cēsu novada festivālu un
sabiedriski nozīmīgu kultūras
pasākumu projektu konkursa
nolikums
un
pieteikuma
veidlapas, kā arī Cēsu novada
kultūras attīstības stratēģija
2030 un “Eiropas Kultūras
galvaspilsētas 2027” titula
pieteikuma
pamatvirzieni
pieejami pašvaldības mājas
lapā cesis.lv.
Februārī arī plānots izsludināt Cēsu novada mazo
kultūras projektu konkursu,
kurā projektu pieteicējiem
būs iespēja pretendēt uz
līdzfinansējumu līdz 1000
eiro
projekta
īstenošanai.
Šajā konkursā prioritāri tiks
atbalstīti kultūras projekti,
kuru īstenošana būs iespējama
Covid-19 pandēmijas ierobežojumu apstākļos un kuru
īstenošanā paredzēts iesaistīt
Cēsu novada māksliniekus
un
radošās
organizācijas.
Pieteikumu
iesniedzējiem
jāplāno savs līdzfinansējums
vismaz 20% apjomā no
projekta kopējām izmaksām.

Topošā novada attīstības dokumenti
Kopš
pērnā
novembra
topošā apvienotā Cēsu novada
pārstāvji (Amatas, Līgatnes,
Priekuļu,
Vecpiebalgas,
Pārgaujas, Jaunpiebalgas un
Cēsu novads) sākuši attīstības
dokumentu izveidi, izstrādājot
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
(2021-2035) un Attīstības
programmu
(2021-2027).
Attīstības dokumentu mērķis

ir ilgtermiņā un vidējā termiņā
definēt jaunā Cēsu novada
nākotnes attīstību, virzoties
uz
līdzsvarotu
attīstību
visā novada teritorijā. Lai
nodrošinātu
līdzsvarotu
attīstību, attīstības dokumentos
definēti 12 tēmu bloki:
1. Ilgtspējīga pārvaldība,
2. Pašģenerējošas sabiedrības (kopienas),

3. Iekļaujoša sabiedrība,
4. Izglītība,
5. Uzņēmējdarbība un inovācijas,
6. Tūrisms,
7. Kultūrvide un radošās
industrijas,
8. Klimata krīze un zaļais
kurss,
9. Dabas vide un resursi,
10. Sabiedrības veselība,

11. Lauksaimniecība un
lauku attīstība,
12. Satiksme un mobilitāte.
Katrā no šīm tēmām
piesaistīts eksperts, kas ļauj
novada
izaicinājumus
un
iespējas salāgot ar reģionālo,
nacionālo un starptautisko
līmenī, Cēsu novadu veidojot
par mūsdienīgu, cilvēkiem
pieejamu novadu.

Attīstības
dokumentus
paredzēts izstrādāt līdz 2021.
gada septembrim, taču aicinām
visiem interesentiem sekot
līdzi aktuālajai informācijai
par
attīstības
dokumentu
sabiedrisko apspriešanu, kas
plānota 2021.gada jūlijā un
augustā.
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VESELĪBA

Rehabilitācija dienas stacionārā
Šogad Cēsu klīnika nodrošina valsts apmaksātus
rehabilitācijas dienas stacionāra
pakalpojumus pieaugušajiem
un bērniem.
Rehabilitācijas
dienas
stacionārs sāks darbu tiklīdz
būs
atcelti
ierobežojumi
plānveida veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanai.
Kāds ir ieguvums pacientiem?
Vēršoties
pie
funkcionālajiem speciālistiem ambulatori,
pacienti
saņem
rehabilitācijas
pakalpojumu
tikai pie attiecīgā speciālista
bez pārējās rehabilitācijas
speciālistu komandas iesaistes
pacienta dinamiskā izvērtēšanā.
Savukārt rehabilitācijas dienas
stacionārā ar pacientu strādā
visa komanda rehabilitācijas
ārsta vadībā, nodrošinot plašāku
un līdz ar to – pilnīgāku – katra
pacienta veselības stāvokļa
novērtēšanu un rehabilitācijas

Attēlā: Rehabilitācijas dienas stacionāra komanda gatava sākt darbu, tiklīdz būs atcelti
ierobežojumi plānveida veselības aprūpei.
mērķu sasniegšanu. Cēsu
klīnikas rehabilitācijas komandā strādā 12 dažādu jomu
speciālisti:
divi
fizikālās
medicīnas un rehabilitācijas
ārsti,
pieci
fizioterapeiti,
ergoterapeits, audiologopēds,

masāžas speciālisti un divi
fizikālo procedūru speciālisti
kā arī medicīnas asistents.
Kas var saņemt rehabilitācijas dienas stacionāra
pakalpojumus?
•
Dienas
stacionāra

Emocionāls lādiņš - veselībai

Oktobrī darbu Cēsu klīnikā
sāka
Latvijā
pazīstams
pieredzējušais otolaringologs
Dins Sumerags. Ārsts jau
paspējis ienest jaunas vēsmas,
gan atjaunojot un sākot veikt
dažādas otorinolaringoloģiskās
operācijas dienas stacionārā,
gan palielinot ambulatoro
konsultāciju
pieejamību.
Vienlaikus Dins Sumerags
nenoliedzami ir arī kolorīta
personība
–
profesionāls
operdziedātājs un senākās
Latvijas mucenieku dzimtas
aroda turpinātājs.
Kādi bijuši pirmie trīs
mēneši Cēsu klīnikā?
Man patīk darba organizācija
Cēsu klīnikā. Viss bijis labi
saplānots un pārdomāts. Ir
labs atbalsta personāls gan
operāciju zālē, gan reģistratūrā
un ambulatorajās pieņemšanās.
Darbs rit raiti, arī pacienti
apmierināti.
Ambulatorais
pieraksts
praktiski
katru
dienu ir pilns. Citreiz dienā
konsultēju pat 28 – 30
pacientus. Ļoti zinoša un
izpalīdzīga ir Lijas māsiņa,
ar kuru mums izveidojusies
laba sadarbība. Līdz šā gada
sākumam
bijām
veikuši
80
otorinolaringoloģiskās
(LOR) operācijas. Tas ir

liels skaits. Vēlos pateikties
māsām, atbalsta personālam,
aptiekai, iepirkumu daļai.
Atzinīgi novērtēju arī to,
ka klīnika operatīvi iepirka
operācijām
nepieciešamos
instrumentus. No daktera A.
Gediņa laikiem palikusi tikai
viena šālīte ar instrumentiem,
taču medicīna iet uz priekšu,
un
katram
instrumentam
un operācijas materiālam ir
būtiska nozīme. Piemēram,
tika
iegādāts
operāciju
mikroskops, kas ir būtisks
balssaišu operāciju veikšanai.
Tās ir ekskluzīvas operācijas
jebkurai klīnikai, jo tiek veiktas
mikrolaringeāli,
izmantojot
mikro
instrumentus
un
mikroskopu. Tur nepieciešama
laba anesteziologa un ķirurga
sadarbība. Prieks, ka tik daudzi
pacienti atguvuši skanīgas
balsis. Jaunajā darba vidē
esmu jau pilnīgi iejuties. Arī
operāciju zālē kolektīvs –
māsas un māsu palīgi – jau
piešāvušies.
Kādas operācijas vēl šajā
laikā veiktas?
Veiktas
plaša
spektra
operācijas:
deguna
gliemežnīcu, starpsienu un
blakusdobumu operācijas, ausu
operācijas, mandeļu operācijas,
pie vidusauss iekaisumiem
veicām
timpanostomijas
operācijas jeb mazu caurulīšu
ievietošanu
bungplēvītēs.
Deguna operācijām mūsdienās
izmanto silikona plāksnītes.
Agrāk
izmatoja
marles
tamponus, pēc tam vajadzēja
tīrīt degunu trīs līdz četras
dienas, pacientam šo laiku bija
jāpavada slimnīcā. Tās nevarēja
veikt dienas stacionārā. Tagad
pacients tajā pašā dienā var

doties mājās un atnākt tikai uz
plāksnīšu izņemšanu.
Starp Jūsu pacientiem ir
cilvēki no visas Latvijas.
Jā, pie mums brauc ļaudis no
Cēsu novada, Rīgas, Ventspils,
Daugavpils un citām vietām.
Esmu
īpaši
specializējies
balssaišu operācijās, tāpēc
tagad kolēģi uz Cēsīm sūta
pacientus no citām pilsētām.
Vispirms absolvēju Latvijas
Mūzikas akadēmiju, mācījos
par operdziedātāju pie vadošā
baritona Samsona Izjumova.
Dziedāju Nacionālajā operā,
Neatkarīgajā operā kā arī
Operetes teātrī. Tālāk ceļš veda
uz Medicīnas akadēmiju. Mani
interesēja, kā rodas balss?
Kā palīdzēt tiem, kam nav
balss? Daudzi pasaulē vadošie
foniatri jeb laringologi ir labi
mūziķi, dziedātāji. Lai mācētu
ārstēt balss aparātu, vajadzīga
izpratne par vokālo pusi.
Sanāk, ceļš no mūzikas uz
medicīnu bija loģiska izvēle?
Jā, turklāt tas viss nācis no
ģimenes. Pateicoties ģimenei,
esmu arī šeit, Cēsīs, nevis
Rīgā. Mani vecāki bija ārsti.
Mamma bija acu ārsts, bet tētis
– ftiziatrs. Līdz ar medicīnu
esmu saistīts kopš bērnības.
Turklāt tētis labi dziedāja un
spēlēja akordeonu, ģitāru.
Atgūstot vectēva īpašumus,
kas ir Raiskuma pagasta
“Žagatās”, mūsu ģimene šeit
sāka saimniekot. Lai uzturētu
vectēva zemi un saimniecību,
pārcēlos uz Cēsīm.
Turpinājums 6. lpp.

palīdzība primāri paredzēta
cilvēkiem
pēc
traumām,
operācijām,
rehabilitācijas
posmā pēc stacionārā saņemtas
medicīniskās palīdzības.
• Bērniem palīdzība tiek
sniegta no dzimšanas brīža

dažādu traumu, fiziskas vai
garīgas attīstības traucējumu
gadījumos.
• Lai saņemtu rehabilitācijas
dienas stacionāra pakalpojumus, nepieciešams ģimenes
ārsta nosūtījums pie fizikālās
un rehabilitācijas medicīnas
ārsta.
• Rehabilitologs izvērtē
pacienta stāvokli un lemj par to,
vai pacients saņems funkcionālo
speciālistu
konsultācijas,
fizikālās terapijas procedūras
ambulatori, vai nepieciešama
ātrāka
un
daudzpusīgāka
palīdzība dienas stacionārā.
Pieteikšanās
pirmreizējai
vizītei pie rehabilitācijas ārsta –
ar e-pierakstu cesuklinika.lv
vai, zvanot uz rehabilitācijas
nodaļas reģistratūru 20238111
darba dienās plkst. 8.00 –
16.00.
Cēsu klīnikas rehabilitācijas
dienas
stacionārs
atrodas
Palasta ielā 15.

Pilnveido invalīdu
habilitācijas pakalpojumus
Pieprasījums
pēc
Invalīdu habilitācijas dienas
centra (turpmāk - IHDC)
pakalpojumiem ir pieaudzis,
esošās telpas ir kļuvušas par
mazu, lai vienlaicīgi varētu
uzņemt vairāk kā desmit
klientus. Lai personām ar
invaliditāti un bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem
varētu nodrošināt kvalitatīvus
pakalpojumus pēc iespējas
tuvāk mājām, šobrīd saistībā
ar
deinstitucionalizācijas
procesu Cēsīs tiek realizēti divi
nozīmīgi projekti:
• ESF projekts “Vidzeme
iekļauj”, Nr. 9.2.2.1/15/I/00,
ar mērķi personām ar garīga
rakstura traucējumiem (GRT)
un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem
nodrošināt
nepieciešamos rehabilitācijas
pakalpojumus,
speciālistu
konsultācijas
pilnvērtīgas
attīstības un dzīves kvalitātes
veicināšanai.
• ERAF projekts “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu
centrs
“Cēsis””,
identifikācijas
Nr.
9.3.1.1/18/1/006, ar mērķi
paplašināt
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests”
(turpmāk - Aģentūra)
esošos
pakalpojumus, izveidojot jaunu
sociālo pakalpojumu centru.
Kopš 2018. gada ESF
projekta “Vidzeme iekļauj”
gaitā deviņi Centra klienti kopā
ir saņēmuši 270 fizioterapeitu
individuālās
konsultācijas.
Fizioterapijas
konsultācijas

ne tikai ir uzlabojušas katra
klienta veselību, bet arī ir
iemācījušas, kā pašam sev
palīdzēt, atgūt ticību saviem
spēkiem un spējām.
Projektā trīs klienti kopā
saņēmuši 20 ergoterapeita
individuālās
konsultācijas.
Personu
ģimenes
locekļi
tika konsultēti jaunu tehniku
apgūšanā un palīglīdzekļu
izmantošanā, lai atvieglotu
un
sekmētu
neatkarību
personīgajā aprūpē, mazinātu
vides barjeras un nodrošinātu
katra specifiskās vajadzības.
Tika konsultēti arī IHDC
darbinieki pareizas darba vides
pielāgošanai katras personas
funkcionālajām
spējām.
Personu ar GRT ģimenes
locekļi ir atzinīgi novērtējuši
īsākā laika periodā gūtos
pozitīvos rezultātus.
Projekts
devis
iespēja
divām personām izmantot
īslaicīgas sociālās aprūpes
jeb atelpas brīža pakalpojumu
biedrībā “Cerību spārni”. Šiem
klientiem īslaicīgā sociālā
aprūpe un uzraudzība pie
pakalpojuma sniedzēja tika
nodrošināta vienu vai vairākas
diennaktis, tādējādi dodot
iespēju vecākiem iegūt laiku
sev.
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
IHDC savu darbību uzsāka
2011.gadā
ESF
projekta
“Invalīdu habilitācijas - dienas
centrs”, (identifikācijas Nr.
1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/
NVA/094) gaitā.
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CĒSIS VAR, PALĪDZĪBA

Dabai draudzīgs stāsts ar turpinājumu
Pagājušā
gada
nogalē
Cēsu
uzņēmēju
forumā
tradicionāli tika sveikti novada
veiksmīgākie
uzņēmēji.
Nominācijā “Cēsu īpašais
stāsts”
atzinību
saņēma
ģimenes uzņēmums “Ieber.
LV”, kas veikalā Pļavas ielā
piedāvā iegādāties pārtikas
un nepārtikas preces bez
iepakojuma.
“Ieber.LV” stāsts ir īpašs ne
tikai tāpēc, ka tas ir par dabai
draudzīgu tirdzniecību. Pļavas
ielas veikaliņš un tā saimniece
Agnese Gaidelione ir aktīva
zaļā dzīvesveida vēstnese,
kuru pamana un sadzird nu
jau ne tikai Cēsīs. Bet sākās
viss pirms nepilniem diviem
gadiem ar gluži sadzīvisku
dilemmu – ģimenē ienākot
bērniem un pieaugot dažādu
pirkumu apjomam, auga arī
atkritumu maisiņš ar izmetamo
plastmasas iepakojumu. Jaunā
ģimene sāka apsvērt, kā varētu
iztikt bez ierastās iepirkšanās
blaknēm – iepakojuma. “Ratiņu pastaigā ar draudzeni
runājām, cik jauki, ja Cēsīs
būtu veikaliņš, kurā vajadzīgo
varētu nopirkt savā trauciņā,”
pastaigu nozīmi biznesa ideju
dzimšanā akcentē Agnese
un turpina: “Zināju, ka daži
beziepakojuma veikli ir Rīgā,
kāpēc nepamēģināt arī Cēsīs?”
Tā 2019.gada vasarā Pļavas
ielā durvis vēra veikaliņš, kas
piedāvāja garšvielas, rīsus,
griķus, makaronus, našķus,
eļļas arī ķermeņa kopšanas un
tīrīšanas līdzekļus iebērt vai
ieliet pašu pircēju trauciņos
vai maisiņos. Sākotnējais

Attēlā: “Ieber.LV” veikaliņa apmeklētāji atzīst, ka šeit iepērkas, jo nevēlas piesārņot vidi, un nevēlas pārmaksāt, pērkot un
utilizējot plastmasas iepakojumu. Foto: Aivars Akmentiņš.
piesardzīgās
ziņkārības
posms nebija ilgs, jo visai
drīz izveidojās stabils klientu
loks, kas dod priekšroku
bezatkritumu iepirkšanās paradumiem. “Mēs nebijām pirmie,
tepat, netālu, ir pienotavas
“Straupe” veikaliņš, tirgus,
kur var nopirkt nefasētu
produkciju. Tāpēc mums nav
dārzeņu, piena, gaļas produktu.
Par izaugsmi esam ļoti
pateicīgi saviem klientiem –
ja sākumā mūsu sortimentā
bija ap 300 produktu, tagad
jau to skaits pārsniedz 700.
Bieži viss sākās ar pircēju
ierosinājumu: vai jūs nevarētu

tirgot arī to vai to? Meklējam
piegādātājus un tirgojam.
Sadarbojamies ar vietējiem
mājražotājiem, popularizējam
dažādas
receptes,
kā
labāk pagatavot pie mums
nopērkamas preces. Personiska
attieksme, sarunas, domu
apmaiņa ar apmeklētājiem, tas
ir maza veikaliņa šarms,” atzīst
Agnese.
Tradicionālie pircēji Pļavas
ielas veikaliņā ir jaunās
māmiņas, komunikabli un
beziepakojuma
iepirkšanās
ideju atbalstoši ir seniori.
Speciāli uz Cēsīm pirkt
nefasētu preci brauc zaļā

dzīvesveida praktizētāji no
Siguldas, Valmieras, Jūrmalas
citiem novadiem. Jau atverot
veikalu, bija skaidrs, ka “Ieber.
LV” būs arī sava mājas lapa,
lai sortimentu varētu izpētīt
jau pirms došanās iepirkties.
Sākoties Covid-19 pandēmijai,
ievērojami audzis interneta
pirkumu apjoms. Klienti preces
saņem gan pakomātos, gan
ar piegādi mājās, atstājot tās
drošā vietā.
Iepirkšanās beziepakojumu
veikalā ir dzīvesveids, kas
daudziem cēsniekiem jau
kļuvis par normu. Gan tāpēc,
ka būt zero-waste piekritējam

Palīdzība krīzes brīžos
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
piedāvā attālinātas, telefoniskas
psihologa konsultācijas un
bezmaksas palīdzību krīzē
saistībā ar valstī noteikto
ārkārtējo situāciju.
Kā atpazīt krīzes situāciju?
To var izraisīt pēkšņi notikumi
vai ilgākā laikā izveidojušās
neatrisinātas problēmas, kas
rada pastāvīgu stresu:
• attiecībās ar tuviem,
nozīmīgiem cilvēkiem;
• zaudējums, ko izraisa
šķiršanās, slimība, nāve, darba,
pašvērtējuma zaudējums;
• emocionāla un cita veida
vardarbība;
• pandēmija;
• ilgstoša vientulība u.c.
Mūsu reakcija uz ārkārtas
situāciju ir individuāla. Par to,
ka pārdzīvojam krīzi, liecina
tādas krīzes pazīmes kā:
• intensīvas jūtas: šoks,
apjukums, dusmas, vainas
sajūta, kauns, bailes, skumjas,
izmisums,
bezcerības,
bezpalīdzības u.c. izjūtas;

•
izmainīta
domāšana:
drūmas
domas,
grūtības
saprast, grūtības koncentrēties,
atrast
risinājumu,
bieži
atkārtojošās
domas
par
traumējošo
situāciju,
par
pašnāvību: “Es sajukšu prātā.
Šīs ciešanas nekad nebeigsies
u.tml.”;
• izmainīta uzvedība: viegla
ievainojamība,
jūtīgums,
noslēgšanās sevī, naidīga,
netipiska izturēšanās;
• fiziskie traucējumi: galvas
sāpes, bezmiegs, gremošanas
traucējumi, ēstgribas traucējumi, dažādas sāpes ķermenī,
svīšana, drebuļi.
Psihologa
atbalsts
un
palīdzība
var
mazināt
stresu, vairot izpratni par
problēmsituāciju un izveidot
reālu darbības plānu tuvākajam
laikam.
Psiholoģiskam
atbalstam
aicinām
pieteikties
pa
tālruni 64127886. Attālināto
konsultāciju laiks - pirmdienās
un ceturtdienās no plkst. 14.00
līdz plkst. 16.00.

ir dabai draudzīgi un stilīgi,
gan arī tāpēc, ka, pērkot
fasētus
produktus,
nereti
nākas pārmaksāt. Vispirms, lai
nopirktu iepakojumu, pēcāk –
lai to utilizētu. Un atkritumu
apsaimniekošanas cenas augot
ar katru gadu. Tāpēc Cēsu
īpašais stāsts – “Ieber.LV” –
ir ar turpinājumu. Kā smaidot
rezumē Agnese: “Mums ir, kur
augt gan telpu plašuma, gan
sortimenta daudzveidības ziņā.
Jo vairāk domāsim par vidi
un sekām, ko radām, audzējot
atkritumu kalnus, jo lielāka
piekrišana būs beziepakojuma
precēm.”

bezmaksas

PSIHOLOGA
ATBALSTS

krīzes situācijā

Nodrošinām bezmaksas psiholoģisko atbalstu telefonkonsultācijas Cēsu novada iedzīvotājiem,
kuri nonākuši krīzes situācijā.
TĀLRUNIS

64 12 78 86

KONSULTĀCIJU LAIKI
Pirmdienās un ceturtdienās
no plkst. 14.00 līdz 16.00

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
Bērzaines iela 16/18, Cēsis
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DIGITALIZĀCIJA

Desmit digitalizācijas soļi
Aleksandrs Ļubinskis
Cēsu Digitālā centra
valdes priekšsēdētājs
Uzņēmuma
mērķis
ir
attīstīties un pelnīt, tādējādi
radot iespēju pielāgoties vēl
nezināmām un negaidītām
situācijām. Arī ģimenē būtiski
darboties, gūt ienākumus,
veidot uzkrājumus un spēt
pielāgoties. Katrs, kas atmiņā
pārskatīs 2020. gada vīrusa
pandēmijas notikumus piekritīs – izmaiņas skāra gandrīz
visus. Vai var šādus notikumus
prognozēt? Vai esam gatavi
ģimenē
un
uzņēmumos
nākošajam
negaidītajam
pavērsienam?
Digitālā transformācija ir
būtiska šo pārmaiņu sastāvdaļa.
Mainījies ne vien pieprasījums
pēc vienām vai otrām precēm,
bet arī veids, kā to piegādājam,
kāda ir komunikācija ar mani
kā klientu un kāda ir mana
preču iegādes pieredze: ko tieši
man jādara, lai to iegādātos,
cik tas patērē laiku. Tieši
šajā ziņā iepriekšējais gads
radījis visai lielas izmaiņas, jo
visbiežāk dzirdamie vārdi bija
un ir: tiešsaiste un attālināti.
Sākotnēji tas radīja ne mazums
galvassāpju un neērtību, tomēr
ilgākā laikā sākam novērtēt arī
priekšrocības. Lai iegādātos
kādas preces, nepieciešams
vien interneta pieslēgums, un,
lai pārdotu, tas pats ar kādu
tehnisku risinājumu, jeb citiem
vārdiem – programmatūru.
Piedāvāju desmit ieteikumus
uzņēmējiem un ne tikai, kas

ļautu secīgi paaugstināt savas
spējas reaģēt uz minētajām
izmaiņām.
1. Runājiet par digitalizāciju uzņēmumā. Tas var
būt kā labs “starta šāviens”:
par to vienkārši sākt runāt,
diskutēt, meklēt idejas, kas
šķiet aktuālas gan vadībai, gan
darbiniekiem. Noskaidrojiet,
kā šādu attīstību šobrīd uztver
uzņēmuma
darbinieki,
jo
tieši viņi bieži vien ir tie, kuri
saskaras ar pircēju jautājumiem,
sadarbības
partneru
aicinājumiem un vajadzībām.
Izskatiet to kā vienu no dienas
kārtības jautājumiem šī gada
pirmajās sapulcēs. Nākamajās
apkopojiet izvirzītās domas un
izvērtējiet iespējās, stratēģijas
un piedāvājumus. Zinot idejas,
iespējams meklēt veidus, kā tās
īstenot vai meklēt kādu, kas var
ko ieteikt.
2.
Samaziniet
papīra
patēriņu. Šai virzībai saskatu
vairākas pozitīvas ietekmes.
Pirmā – taupām papīru un
drukas materiālus. Ja vien ir
iespēja izvairīties drukāt, tad
to arī dariet! Kāds apgalvo,
ka vieglāk saprast, lasot no
papīra. Neapšaubu, tomēr
uzskatu, ka ir paradumi, kuru
maiņa vajadzīga, lai varētu
attīstīties. Tas uzlabos digitālās
prasmes un cels uzņēmuma
produktivitāti.
3. Gūstiet vairāk datu
par biznesa procesiem. Dati
ļauj labāk novērtēt situāciju.
Jo vairāk datu, jo labākas
iespējas analizēt un izvērtēt cik
lietderīga ir rīcība.

4. Izvērtējiet iespējas
ieviest vadības sistēmas,
tādas
kā
personālvadības
sistēmas
HRM,
klientu
attiecību
sistēmas
CRM,
projektu vadības sistēmas. Šis
abreviatūrām pilnais ieteikums
šķiet klasisks programmatūras
pārdevēju
aicinājums.
Neesmu ieinteresēts kāda
noteikta produkta ieteikšanā,
jo esmu ieviesis sistēmas arī
ar vienkāršiem, katrā birojā
sastopamiem
programmu
risinājumiem.
Taču
liels
ieguvums šajos rīkos ir
strukturētu datu uzkrāšana,
kas savienojumā ar ļoti ātrām
meklēšanas iespējām ļauj
novērtēt situāciju par aktuālo
tēmu būtiski ātrāk un ērtāk
nekā meklēt dokumentu mapēs
dažādos plauktos.
5. Meklējiet, kur ir
šaurais pudeles kakls. Tieši
tur meklējamas visefektīvākās
digitalizācijas iespējas. Nereti
kāds no procesiem aizņem
lielu daļu laika, tas ir ļoti
riskants dažādu apstākļu dēļ
vai, iespējams, ļoti dārgs.
Protams, ne vienmēr tam
būs viegls risinājums, un ne
vienmēr tas atrodams “vienā
rāvienā”. Tomēr skaidrs, ka
tieši šī jautājuma atrisinājums
uzņēmumam ļautu paiet soli uz
priekšu.
6. Viens nav karotājs –
meklējiet komandu. Digitalizācijas procesu sākt vienam
ir milzīga cīņa, tas var arī būt
neiespējami. Šis ieteikums
izteikti saskan ar pirmo, kur
aicinu sākt runāt par to sapulcēs

un citur. Ja veidosiet lielāku
izpratni, spēsiet formulēt sava
uzņēmuma digitālās attīstības
vīziju un nospraust kaut
nelielus, bet nākamos soļus,
šī mērķa īstenošanā atradīsiet
aizvien lielāku darbinieku
iesaisti un skaidrību par mērķi.
Darbinieki
nevēlas
darīt
darbības, ko nesaprot.
7. Radiet vīziju, kādam
jābūt uzņēmumam pēc 5-10
gadiem. Kāds teiks, ka viņam
tas ir skaidrs, tomēr visai bieži
nākas secināt, ka šī vīzija
balstīta uz esošiem apstākļiem
un šī brīža paradumiem,
bet tie ļoti strauji mainās.
Norēķināties
ar
telefonu,
pulksteni vai vienkārši ejot ārā
no veikala, jo viss, ko pircējs
izvēlējies, jau pieskaitīts viņa
rēķinam, sasaistīties ar citiem
pakalpojumu sniedzējiem, lai
sniegtu vienotu pakalpojumu
paketi,
pasūtīt
preces
automatizēti
no
klienta
noliktavas uzskaites sistēmas.
Variantu ir daudz, un ne mazāk
svarīgi: ja to neieviesīšu es,
tad to kā likums ieviesīs mans
konkurents.
8. Pārceliet datus uz
mākoņpakalpojumiem.
Līdzīgi,
kā
samazinot
drukāšanu, arī šis solis maina
attieksmi un izpratni par
iespējām rīkoties ar datiem.
Grūti atrast lētāku un drošāku
veidu
datu
glabāšanai.
Mākoņpakalpojumā tas ir viens
maksājums, un risinājums
būs nodrošināts – turklāt ar
līgumu, kas nosaka piegādātāja
atbildību
un
garantijas.

Uzņēmumam
atliek
vien
nodrošināt darbiniekus ar
interneta pieslēgumu un pieeju
vienotajai datu glabātuvei.
9.
Meklējiet
jaunus
datus un jaunus produktus.
Digitalizācija
nodrošina
iepriekš nepieredzētu datu
pieejamību. Ir atvērtie dati,
dažādi biznesa inteliģences
programmu risinājumi, kuros
ērti apkopot datus un ieraudzīt
saistības. Tas paver jaunas
iespējas dažādu jaunu ideju
radīšanai. Pieaug arī pašvaldību
gatavība atbalstīt uzņēmumus
sniedzot tiem plašāku datu
apjomu.
10. Neapstājieties
pēc
pirmā mēģinājuma. Lielākā
aktualitāte šodien ir digitālā
transformācija.
To
nevar
īstenot kā projektu - paveikt
noteiktus soļus un apstāties.
Jo nepieciešams pastāvīgi
sekot tehnoloģiju attīstībai un
atbilstoši plānot savu biznesu.

tiek pakļauti stresam bet no tā
cieš imūnsistēma.
Palīdzēt var arī fiziskā
sagatavotība
un
kustības,
paaugstinot
imunizācijas
līmeni.
Nepieciešams
pastiprināti vingrot, sportot,
kustēties atbilstoši savam
fiziskās sagatavotības līmenim.
Vēl svarīgi uzņemt daudz
šķidruma, kā arī pareizi ēst.
Lai būtu vitamīniem bagāts
uzturs, pietiekami daudz augļu
un dārzeņu. Ja to visu ievēro,
cīņai ar slimību vajadzētu būt
daudz veiksmīgākai.
Otrkārt, nebūtu jāaizliedz
plānveida operācijas. Gan
mediķus, gan pacientus pirms
operācijām testē. Plānveida
pacientu
ārstēšana
un
operācijas ir preventīva lieta,
lai nepalielinātu mirstības
koeficientu citām slimībām –
kardioloģiskām, neiroloģiskām,
neroķirurģiskām, tāpat arī
LOR. Ja laicīgi no deguna
blakusdobumiem izoperē cistu
vai laicīgi iztaisno deguna
starpsienu, nodrenē šķidrumu
no auss, pacietam nebūs

strutainas komplikācijas, kas
var novest līdz meningītam
vai
meningoencefalītam,
intrakraniālām komplikācijām.
Un tā kā šī ir infekcijas
slimība, vai nebūtu prātīgi
saslimušos tomēr ārstēt divās
līdz četrās vietās Latvijā, nevis
izmētāt pa visiem stacionāriem?
Tas rada daudzus infekcijas
perēkļus. Ja slimnieki ārstētos
vienuviet, stacionāru darbs
netiktu traucēts.
Jautājumos par Covid-19
Latvijas sabiedrībā pašlaik
vērojama
radikalizēšanās,
piemēram, par masku nēsāšanu.
Par maz ir izskaidrošanas darba.
Daudzi joprojām nezina, kāpēc
viņiem masku jāvelk. Vīrusa
lielums ir 0,1 µm. Skaidrs, ka
tas ietu cauri vismazākajam
maskas
caurumiņam,
pat
respiratoram. Bet vīruss viens
pats pa gaisu nelidinās, tas iet
kopā ar siekalām, gļotām, un
šīs daļiņas jau ir daudz lielākas.
Tāpēc maskas pasargā.

Aicinu uz sadarbību, kurā
varam sniegt konsultācijas,
piemeklēt risinājumus vai
zinošākus speciālistus tieši
jūsu uzņēmuma vajadzībām.
Sekojiet līdzi arī mūsu
piedāvātajām apmācībām un
gūstiet tajās jaunas zināšanas
vai pēc pieprasījuma varam
organizēt
mācības
jūsu
uzņēmumā. Visa informācija
atrodama cdc.lv! Lai mums
Cēsīs
izdodas
nenokavēt
“digitalizācijas vilcienu”!

Emocionāls lādiņš - veselībai
Turpinājums no 4. lpp.
Kā esat apmierināts ar
savu lēmumu pārcelties?
Savas ģimenes dēļ gribēju
pārcelties jau pagājušā gada
janvārī, bet man bija svarīgi
vispirms nostiprināt LOR
klīniku Paula Stradiņa Klīniskās
universitātes
slimnīcā.
Tāpēc
sagaidīju,
kamēr
viens labs rezidents pabeidz
rezidentūru. Stradiņu LOR
klīniku veidojām no jauniem
speciālistiem, un ar gadiem
savācām vienu no labākajām
komandām Baltijā. Tagad tur
ir ļoti profesionāli speciālisti,
kuri operē gan onkoloģiju,
gan ausis, kaklus, balsenes un
degunus. Droši varēju doties uz
Cēsīm. Ir lepnums par to, kas
tur izveidots.
Kādi ir Jūsu mērķi un
ieceres turpmākai attīstībai?
Mūsu starts bijis diezgan
straujš.
Pirmais
solis
bija
atjaunot
operatīvo
otorinolaringoloģijas darbību.
Iepirkt instrumentus, sākt
operēt. Jau tagad dienas

stacionārā veicam visai plašu,
gandrīz maksimālo operāciju
spektru. Nākamais solis būtu
normalizēt šo darbību, ko
pašlaik apgrūtina Covid-19
klātbūtne.
Mēs zinām, ka Latvijā
trūkst otolaringologu. Cik
daudz pašlaik ir šo speciālistu
un kā varētu mainīties
situācija turpmākajos gados?
Latvijas
Otolaringologu
asociācijā esam ap 120
speciālistu. Skaitījāmies viena
no vecākajām asociācijām,
vēl nesen bija daudz kolēģu
cienījamā vecumā. Tad sākās
paaudžu maiņa. Esam sākuši
arī Cēsu klīnikā nodrošināt
rezidentu apmācības. Tikko
rezidents
no
Vidzemes
slimnīcas pie mums izgāja
LOR slimību kursu, tuvākajā
laikā paredzēti vēl nākamie
rezidenti.
Kāds ir Jūsu viedoklis
par Covid-19 un šī brīža
situāciju?
Katrā pieņemšanā saskaros
ar trim līdz pieciem pacientiem,
kuri pastāsta, kā viņi izslimojuši

kovidu.
Daudzi
izslimo
vidēji vai viegli, protams,
ir tādi, kuri slimo smagi.
No otolarigologa viedokļa
raugoties, jāņem vērā vairāki
aspekti. Pirmkārt, pacientu
emocionālais stāvoklis. Tas
saistīts ar veģetatīvo nervu
sistēmu. Šī sistēma inervē visu
mūsu gļotādu, organizē gļotu
transportu. Ja cilvēks ir nobijies,
sākas veģetatīvie efekti. Gļotas
kļūst biezākas, gļotu transports
pasliktinās, un vīrusam vieglāk
darboties. Pašsajūta ietekmē
arī sirdsdarbību, kuņģa un
zarnu trakta darbību. Tāpēc žēl,
ka mākslinieki tiek izslēgti no
aprites, jo viņu uzdevums būtu
cilvēkus emocionāli uzlādēt.
Manuprāt, koncerti varētu
notikt, ja visiem pie ieejas
izdalītu jaunas sejas maskas,
skatītājus
sasēdinātu
ar
distanci, maskas pēc koncerta
utilizētu. Tas nodrošinātu
pietiekamu epidemioloģisko
prasību ievērošanu. Līdz ar
to cilvēkiem būtu darbs un
pozitīvs emocionālais lādiņš.
Ja nav darba un iztikas, cilvēki
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VAKANCES, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Aicina darbā pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” vadītāju
Cēsu novada pašvaldība
aicina
darbā
pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
direktoru. Darbs uz noteiktu
laiku - Publisko aģentūru
likuma 21. pantā noteikto
termiņu (līdz 5 gadiem).
Cēsis ir drosmīga pašvaldība
ar mērķi kļūt par izcilāko
dzīves vietu Latvijā, un
apzināmies, ka tā sasniegšanai
vajadzīgs augsts servisa un
speciālistu
profesionalitātes
līmenis. Ja saskati iespējas un
vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad
pievienojies mūsu komandai!
Mēs
aicinām
darbā
mērķtiecīgu Sociālā dienesta
vadītāju, kurš vai kura spēj
veiksmīgi vadīt komandu un
dot ieguldījumu attīstot sociālās
palīdzības,
pakalpojumu
nodrošināšanu pašvaldībā.
Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība (vēlams
sociālā darbā vai tiesību
zinātnēs,
vai
sabiedrības

vadības zinībās, vai psiholoģijā;
• Pieredze vadošā amatā ne
mazāk kā 3 gadi, vēlams valsts
vai pašvaldības institūcijā un
ar sociālo palīdzību, sociālo
pakalpojumu sniegšanu saistītā
jomā;
• Pieredze un izpratne par
finansēm, vispārējiem uzskaites
un plānošanas principiem;
•
Finanšu
piesaistes
instrumentu
pārzināšana
(zināšanas projektu pieteikumu
sagatavošanā un ieviešanā);
• Pieredze darbā ar dažādām
sociālajām grupām un prasme
orientēties klientu tiesību
un
interešu
aizsardzības
jautājumos sociālās palīdzības,
sociālo
pakalpojumu
un
sociālās rehabilitācijas jomā;
• Sociālās jomas normatīvo
aktu pārzināšana, zināšanas
personāla
vadībā,
datu
statistiskajā
apstrādē
un
analīzē;
• Valsts valodas prasmes
augstākajā līmenī un angļu

valodas un/vai citas ES
oficiālās valodas prasmes
profesionālajai
darbībai
nepieciešamajā apjomā tiks
uzskatītas par priekšrocību;
• Stratēģiska domāšana, labas
prezentēšanas, komunikācijas
un organizatoriskās prasmes,
precizitāte un augsta atbildības
sajūta.
Mēs sagaidām, ka Tu:
• Spēsi vadīt aģentūras
komandu, motivējot to kopēju
mērķu sasniegšanai;
• Plānosi un organizēsi
sociālo darbu, sociālo pabalstu
un pakalpojumu sniegšanu
personām un personu grupām,
kurām tas nepieciešams;
• Veiksi sociālās vides izpēti,
nosakot problēmas, izstrādāsi
sociālo pakalpojumu attīstības
koncepcijas,
priekšlikumus
jaunu pakalpojumu ieviešanai
un
esošo
pakalpojumu
uzlabošanai,
• Nodrošināsi aģentūras

attīstības stratēģijas izstrādi un
īstenošanu;
•
Sniegsi
klientiem
informāciju un konsultācijas
par
sociālo
pakalpojumu
saņemšanas iespējām, kā arī
citu informāciju, kas sekmē
klientu problēmu risināšanu
un savas sociālās situācijas
uzlabošanu;
• Piedalīsies pašvaldības
normatīvo
aktu
projektu
izstrādē,
ietverot
Administratīvi
teritoriālās
reformas jaunveidojamā Cēsu
novada jautājumu risinājumus
sociālo pakalpojumu jomā;
• Pārvaldīsi iestādes finanses
nodrošinot
budžeta
plāna
izstrādi un atbilstošu tā Izpildi.

citus labumus atbilstoši darba
rezultātiem un normatīvos
noteiktajam;
• stabilu atalgojumu (līdz
1840 EUR pirms nodokļu
nomaksas).
CV (pretendenta dzīves
un darba gaitu apraksts),
motivētu pieteikumu, kurā
raksturots dienesta attīstības
redzējums (vīzija); pretendenta
kvalifikāciju
apliecinošu
izglītības dokumentu kopijas
sūti pa pastu (Cēsu novada
pašvaldība, Raunas
iela
4, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101) vai uz e-pasta adresi
vakances@cesis.lv ar norādi
“Sociālā dienesta direktors”
līdz 2021. gada 10. februārim.

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu
vērstā, progresīvā pašvaldībā;
• profesionālās izaugsmes
iespējas, attīstot un pilnveidojot
prasmes;
• veselības apdrošināšanu un

Darbs izglītības satura ekspertam
Cēsu novada pašvaldība
aicina
darbā
Izglītības
programmu satura izstrādes
ekspertu. Darba mērķis ir
nodrošināt projekta “Inovācijas
centra izveidošana Cēsīs”
satura īstenošanu, kura ietvaros
Cēsis tiks izveidots Kosmosa
izziņas centrs!
Cēsis ir drosmīga pašvaldība
ar mērķi kļūt par izcilāko
dzīves vietu Latvijā, un
apzināmies, ka tā sasniegšanai
vajadzīgs augsts servisa un
speciālistu
profesionalitātes
līmenis. Ja saskati iespējas un
vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad
pievienojies mūsu komandai!
Mēs
aicinām
darbā

mērķtiecīgu
Izglītības
programmu satura izstrādes
ekspertu, kuram/-i interesē
izglītības
jautājumi
un
kosmosa industrija, piemīt
prasmes strādāt ar bērniem
un pedagogiem, ir atvērti
pārmaiņām
ar
pārliecību
sasniegt projektā izvirzītos
mērķus.
Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība;
• Pieredze izglītības programmu un mācību satura
izstrādē;
• Darba pieredze izglītības
iestādē pedagoga amatā;
•
Pieredze
pieaugušo

30.12.2020. Saistošie noteikumi
Nr. 31 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2020. gada 7. maija
saistošajos noteikumos Nr. 12
“Par krīzes pabalstu ārkārtējās
situācijas laikā Cēsu novadā””
Izdarīt Cēsu novada domes
2020. gada 7. maija saistošajos
noteikumos Nr. 12 “Par krīzes
pabalstu ārkārtējās situācija
laikā” šādus grozījumus:
1.
Svītrot
tiesiskā
pamatojuma daļā vārdus un
skaitli “un 35. panta ceturto
daļu”.

2. Izteikt 5.1 punktu šādā
redakcijā:
“5.1 Krīzes pabalstu piešķir
uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku
termiņu kā vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām. Pabalstu izmaksā, to
ieskaitot personas norādītajā
kredītiestādes kontā.”.

apmācību
plānošanā
un
īstenošanā.
• Efektīvas plānošanas
prasme, precizitāte un loģiskā
domāšana;
• Ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, atbildība;
• Prasme strādāt komandā un
prieks iesaistīties inovācijās;
• Spēja strādāt dinamiskos
un mainīgos darba apstākļos;
• Ļoti labas saskarsmes un
publiskās uzstāšanās prasmes.

izziņas
centra
izglītības
programmu izstrādi;
• Piedalīsies Cēsu Kosmosa
izziņas centra ekspozīcijas
satura izstrādē;
•
Izstrādāsi
apmācību
programmas un metodiskos
materiālus
izglītības
programmām;
• Pratīsi plānot un nodrošināt
aktivitāšu īstenošanu projekta
“Inovāciju centra izveidošana
Cēsīs” ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Tu:
• Interesējies par kosmosu
vai ar tā izpēti saistītām
tehnoloģijām;
• Vadīsi Cēsu Kosmosa

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu
vērstā, progresīvā pašvaldībā;
• profesionālās izaugsmes
iespējas, attīstot un pilnveidojot

prasmes;
• veselības apdrošināšanu un
citus labumus atbilstoši darba
rezultātiem un normatīvos
noteiktajam;
• stabilu atalgojumu (līdz
1800 EUR pirms nodokļu
nomaksas).
CV (pretendenta dzīves un
darba gaitu apraksts), motivētu
pieteikumu, uz e-pasta adresi
pauls.irbins@cesis.lv ar norādi
“vakance – Kosmosa izziņas
centra Izglītības programmu
satura izstrādes eksperts” līdz
2021. gada 14. februārim.

30.12.2020. Saistošie noteikumi Nr. 32
“Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada
7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par
krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā
Cēsu novadā””
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:
2.1. pamatbudžetu 2020.

gadam šādā apmērā:
2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi
– 28 405 282 euro,
2.1.2. kārtējā gada izdevumi
– 32 811 638 euro,
2.1.3. atlikums uz gada
sākumu – 7 232 001 euro.
2.2. saņemtos ziedojumus
un dāvinājumus”.
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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VĒSTURE, KULTŪRA, SPORTS

Janvāra barikādēm – 30

Attēlos: Ugunskuri, melnbaltas fotogrāfijas, sarkanbaltsarkani karogi... Vienības laukums
Janvāra barikāžu noskaņās. Foto: Sintija Cērpiņa.
Janvārī pieminējām 30
gadus kopš 1991. gada
barikāžu notikumiem. Cēsīs
šīs satraukuma un tautas
vienotības dienas pieminējām
ar izstādi un ugunskuriem
Vienības laukumā. To, kuri
vēlējās pakavēties atmiņās,
uzzināt ko jaunu par janvāra
barikādēm, bija daudz.
Vairāk
nekā
10
000
toreizējā
Cēsu
rajona

iedzīvotāju piedalījās 1991.
gada
barikādēs,
aizstāvot
galvaspilsētas
stratēģiski
svarīgus punktus, galvenokārt
Ministru Padomi. Autobusi
ar neatkarības aizstāvjiem
uz Rīgu kursēja ik dienu.
Brauca uzņēmumu darbinieki,
pašdarbības kolektīvi, vecākie
mācību iestāžu audzēkņi.
Mājās
palicēji
gatavoja
sviestmaizes un tējas termosus,

lai aizstāvjiem būtu, ar ko
iestiprināties.
Brīvdabas izstāde Vienības
laukumā mums emocionāli
atgādināja,
ka
Latvijas
iedzīvotāju
vienotība
un
gatavība kailām rokām nosargāt
savas valsts neatkarību pelnīti
ir viens no spilgtākajiem un
izšķirošākajiem Atmodas laika
notikumiem.

Attēlos: “Mans vectēvs stāstīja...” droši vien tā sākas jauno
cēsnieku stāsti par dramatiskajiem notikumiem pirms 30
gadiem. Foto: Sintija Cērpiņa.

Iedvesmojoša ziema!
Lai arī klimata pārmaiņu
vērotāji
biedē,
ka
par
sniegotām un saltām ziemām
drīz varēsim uzzināt vien no
vecu ļaužu nostāstiem, šī ziema
priecē. Burvīgas baltas ainavas
un lieliska iespēja mājassēdes
nogurdinātajiem
kārtīgi
izkustēties svaigā gaisā.
Un, kā var vērot, cēsnieki
steidz baudīt ziemas priekus
kalnu slēpošanas trasēs, kur
iepriekš laiks ir jārezervē.
Apmeklētāju
netrūkst
arī
“Cēsu
Olimpiskā
centra”
distanču slēpošanas trasē.
Nu jau var droši šļūkāt arī
pa pašu iebrauktām sliedēm
piepilsētas mežmalās un stigās.
Un kur nu vēl ragaviņošana
visās iespējamās nogāzēs un

slidošana uz kārtīgi aizsalušiem
dīķiem...
Prieks ka mūsu profesionālie
sportisti gādā, lai netrūktu
motivācijas kustīgi pavadīt
brīvo laiku. Janvāra nogalē
cēsniece
Baiba
Bendika
Eiropas čempionātā biatlonā
Polijas Dušņikizdrojā izcīnīja
zelta medaļu sprintā. Ir, no kā
iedvesmoties un kur tiekties!

Attēlā: Kalnu trasēs apmeklētāju skaits ir stingri
ierobežots, tāpēc snovot un
slēpot gribētājiem jāpiesakās ļoti savlaicīgi.
Foto: Aivars Akmentiņš

Uz izstādi - attālināti
Janvārī,
pateicoties
Valsts Kultūrkapitāla fonda
projekta konkursa atbalstam,
digitalizēta Cēsu Izstāžu namā
eksponētā Jēkaba Strazdiņa
izstāde “Darbi un kolekcija”.
Laikā, kad muzeji un izstādes
slēgtas, šis ir nozīmīgs
solis ceļā uz satikšanos ar
apmeklētājiem. Tagad izstāde
skatāma katra interesenta
datorā un viedtālrunī, ļaujot
redzēt mākslinieka izcilos
darbus un izzināt to stāstus.
Saite uz virtuālo izstādi
meklējama mājaslapas cesis.lv
ziņu sadaļā “Kultūra”.
Jēkaba Strazdiņa izstādi

“Darbi un kolekcija” Cēsu
Izstāžu namā atklāja 2020. gada
18. decembrī. Diemžēl klātienē
izcilā novadnieka darbi bija
skatāmi vien trīs dienas.
Sarīkot Jaunpiebalgā dzimušajam māksliniekam, mākslas
vērtētājam,
kolekcionāram
un
pedagogam
Jēkabam
Strazdiņam (1905-1958) veltītu
izstādi pamudināja viņa māsas
Grietas dēla Daga Strazdiņa
vairāk nekā 120 mākslas darbu
dāvinājums Cēsu Vēstures un
mākslas muzejam 2016. gadā.
Daudzi Jēkaba Strazdiņa
darbi zuduši laikmeta kolīzijās.
Daļa paša un viņa mākslas

Valda Čukura atcerei
kolekcijas
darbu
sadega
uguns nelaimē 1997. gada
Ziemassvētkos.
Izstāde,
kurā
apkopoti
gan muzejos, gan privātās
kolekcijās nonākušie darbi, ir
mēģinājums radīt pilnīgāku
priekšstatu
par
Strazdiņa
mākslas attīstību, kā arī –
rekonstruēt viņa kolekcijas
daļu. Vairāki izstādē eksponētie
darbi restaurēti. Starp tiem
par zudušu uzskatītā glezna
“Darbs” (1935), ko Strazdiņš
radīja
Latvijas
Mākslas
akadēmijas Romas stipendijas
konkursam.

Vaivēnieša Valda Čukura
95. dzimšanas diena apritētu
19. februārī. Vaives Tautas
nams sadarbībā ar Rāmuļu
pamatskolu
un
Līvu
pirmsskolas izglītības iestādi,
ar Elizabetes Čukures atbalstu,
organizē literāro un vizuālo
darbu konkursu Valda Čukura
atcerei. Valda Čukura jubilejas
nedēļā Vaives Tautas nama
Facebook lapā publicēsim arī
Elizabetes Čukures atmiņu
stāstus par V. Čukuru, viņa
darbu, dzīvi Vaives pagastā.
Valdis Čukurs bija Latvijas
televīzijas diktors no 1955.
gada. V. Čukuram patika viņa

darbs, taču viņa sirdslietas
bija dziedāšana korī “Ave Sol”
un gleznošana. Viņa sieva
Elizabete Čukure stāsta, ka
dziedāšana un “mālēšana” bija
viņa dzīves pamatelementi.
Par Vaives pagasta “Zariņu”
mājas īpašniekiem viņi kļuva
1979. gadā. Bet V. Čukurs
diktora darbu turpināja Cēsīs.
“Deviņdesmitajos gados ar
labiem panākumiem strādāja
“Radio-3”, ko iemīļoja daudzi
klausītāji, arī ārpus Cēsīm.
Vairākus gadus Valdis radio
gatavoja
raidījumus
par
jaunajām grāmatām,” stāsta
E.Čukure.

