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Godinot 1949. gada 25. marta 
deportāciju upurus, veidos 
vērienīgu piemiņas vietu

Cēsu pansionāts ir viens 
no diviem valstī, kurā nav 
konstatēts Covid-19

Lasiet 4. lpp

Lasiet 3. lpp

Apstiprināts pašvaldības 2021. gada budžets

Cēsu novada pašvaldības 
2021. gada budžeta prio-
ritātes.

Cēsu novada pašvaldībā, kā 
pirmā prioritāte  2021. finanšu 
gadam tiek noteikta Eiropas 
Savienības un citu ārējo 
finanšu instrumentu (turpmāk-
ES) piesaiste un ieviešana 
atbilstoši laika grafikam.  
Cēsu novada pašvaldības 
pamatbudžeta programmās 
ES projektu realizācijai 2021. 
gadā plānots finansējums 8 334 
370 EUR (t.sk. ES finansējums 
443 924 EUR) apjomā šādu 
infrastruktūras projektu 
realizācijai: 

“Cēsu vispārējās izglītības 
iestāžu modernizācija”, 
“Degradēto teritoriju 
revitalizācija Cēsu novadā, II 
kārta” , “Nākotnes tegnoloģiju 
izziņas centrs (aprīkojums)”, 
“Nākotnes tehnoloģiju 
izziņas centrs būvniecība”, 
“Multifunkcionāla sociālo 
pakalpojumu centra jaunbūve 
Rīgas ielā 90, Cēsīs, 
Cēsu novadā”, pabeigta 
“Vaives pagasta grants ceļu 
atjaunošana”, “Green Towers”.   

Lai nodrošinātu prioritātes 

Cēsu novada kājāmgājēju, velo 
un transporta infrastruktūras 
uzlabošanu, paredzot ielu, 
laukumu un pilsētvides attīstību 
un iekļaujot universāla dizaina 
elementus 2021. gada budžetā 
ir plānots:

• turpināt līdzfinansēt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
iekškvartālu labiekārtošanas 
programmu, 

• turpināt līdzfinansēt 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu 
programmu,

• turpināt ietvju seguma 
sakārtošanu (ietvju atjaunošana 
Lapsu, Lenču, Dzintara 
u.c. ielu posmos, satiksmes 
mierināšanas plāna realizācija – 
horizontālie marķējumi, gājēju 
pāreju izbūve apgaismojuma 
izbūve, ātruma mērīšanas 
displej u.c.,  

• turpināt braucamo ielu 
seguma posmu pārbūvi un 
atjaunošanu (Ata Kronvalda, 
Zaķu iela, Uzvaras bulv. u.c.), 
kā arī grants seguma ielu 
divkārtu apstrādi;

Informācijas tehnoloģiju 
nozares attīstības sekmēšana 
Cēsu novadā, veicinot 

iedzīvotāju digitālo pratību 
un ekonomikas digitālo 
transformāciju. 

Un Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027. gadam 
pieteikuma sagatavošana, 
veicinot Cēsu novada kultūras 
un radošo industriju attīstību 
un Cēsu novada starptautisko 
atpazīstamību.

Budžeta ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta 

2021. gada ieņēmumi plānoti 
26,414 miljoni euro (1451 
eiro uz vienu Cēsu novada 
iedzīvotāju). 

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus veido: nodokļu 
ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekusta-
mā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis, dabas 
resursu nodoklis, nenodokļu 
ieņēmumi, kuros ietilpst 
pašvaldību nodevas, naudas 
sodi, ieņēmumi no depozītiem 
un kontu atlikumiem un citi 
nenodokļu ieņēmumi, transfertu 
ieņēmumi (maksājumi) no 
valsts un pašvaldību budžetiem 
un budžeta iestāžu ieņēmumi. 

Nodokļu ieņēmumi. 2021.
gadā Cēsu novada pašvaldības 

pamatbudžeta ieņēmumi no 
nodokļiem plānoti 11,534 
miljoni eiro jeb par 0,6 % 
mazāk nekā plānots 2020. gada 
budžetā.

Budžeta izdevumi
Cēsu novada pašvaldības 

2021. gada pamatbudžeta 
izdevumi plānoti 36,567 
miljoni euro (2009 eiro uz 
vienu novada iedzīvotāju) 
(neieskaitot Valsts kases 
aizņēmumu pamatsummu 
atmaksas), salīdzinot ar 2020.
gada budžetu, palielinājums ir 
par 15,5 %.

Cēsu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 
tiek novirzīti gada prioritāro 
uzdevumu realizācijai un 
pašvaldību funkciju izpildes 
nodrošināšanai.

Cēsu novada pašvaldības 
2021. gada pamatbudžeta 
izdevumu lielākais īpatsvars, 
40,3%, paredzēts izglītības 
funkcijas finansēšanai. Kopējie 
izdevumi izglītības darba 
finansēšanai plānoti 14,737 
miljoni eiro.

Ekonomiskajai darbībai 
no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem  plānots tērēt 11,5 

miljonus euro jeb 31,45 % 
no kopējiem izdevumiem. 
Lielākie izdevumi plānoti: 
ielu kopšanai un grants ielu 
uzturēšanai Cēsu pilsētā 523 
400 eiro, Vaives pagasta ceļu, 
ietvju uzturēšanai 128 200 
eiro, LAD projekta Vaives 
pagasta pašvaldības autoceļa 
grants seguma atjaunošanai 
55 300 eiro (gala maksājums), 
asfaltbetona seguma ielu 
bedrīšu remontam 141 700 
eiro, ES projekta “Degradēto 
teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā II kārta” realizācijai 
578 600 eiro (ERAF 
finansējums 417 200 eiro), 
projekta “Nākotnes tehnoloģiju 
izziņas centrs būvniecībai 6,03 
miljoni un aprīkojumam 571 
100 eiro, ES projekta “Green 
Towers” realizācijai 195 400 
eiro. 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas 
pasākumiem budžetā paredzēti 
1,39 miljoni eiro. 

Sociālās nodrošināšanas 
funkcijas veikšanai paredzēts 
finansējums 3,71 miljons eiro.

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina grantu konkursu 
"Dari Cēsīm". Tas dod iespēju 
piesaistīt finansējumu līdz 
3000 eiro uzņēmējdarbības 
idejas attīstībai.

Šogad pavasara un rudens 
uzsaukumā kopējais konkursā 
pieejamais finansējums  20 000 
eiro.

Konkursa mērķis ir veicināt 
uzņēmējdarbības attīstību 
Cēsu novadā, atbalstot jaunu 
uzņēmumu veidošanu un 
esošo uzņēmumu jaunu 
produktu un pakalpojumu 
attīstību. Konkursa rezultātā 
tiek sniegts finansiāls atbalsts 
komersantiem, līdzfinansējot 
uzņēmējdarbības attīstības 

projektus, kas saistīti ar 
inovatīvu produktu un 
pakalpojumu attīstību un 
uzņēmuma eksportspējas 
veicināšanu.

Konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņš – šī gada 
6. aprīlis plkst. 17. Pieteiku-
mus var iesniegt elektroniski, 
ar drošu elektronisko 

parakstu, nosūtot uz e-pastu  
info@skola6.lv.

Grantu konkursa ko-
ordinators - koprades māja 
“Skola6”, kontaktpersona: 
Dita Trapenciere, e-pasts:  
dita@skola6.lv.

Ar konkursa nolikumu 
un pieteikuma veidlapu var 
iepazīties mājas lapā cesis.lv.

Konkurss darītājiem



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Februāra domes sēdē deputāti 
vienbalsīgi apstiprināja šī gada 
pašvaldības budžetu. Tas būs 
pēdējais, ko apstiprinājām 
esošajam novadam. Nākamo 
jau būs jāizstrādā apvienotajam 
Cēsu novadam.

Šī gada budžets ietver 
prioritātes, par kurām deputāti 
vienojās domes sēdēs. Aktīvi 
turpināsim atjaunot satiksmes 
infrastruktūru. Turpināsies 
ielu, ietvju, Vaives pagasta 
pašvaldības ceļu atjaunošana. 
Īstenosim nozīmīgus Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
projektus sociālajā, veselības, 
izglītības un uzņēmējdarbības 
jomā. Jāpiebilst, ka jaunais 
budžets paredz: sākot ar 1. 
martu, brīvpusdienas saņems 
visi novada 5. klašu skolēni, 
bet no 2022. gada plānots 
to nodrošināt arī 6. klašu 
audzēkņiem.

Valdība apstiprinājusi 
programmu augstas gatavības 
pašvaldības projektu 
finansēšanai jaunveidojamā 
novada iedzīvotāju 
vajadzībām. No tās plānojam 
piesaistīt investīcijas Cēsu 
klīnikas labiekārtošanas 
un modernizācijas projekta 
pabeigšanai. Tad Cēsu 
klīnikas infrastruktūra būtu 
pilnībā modernizēta. Esam 
atgriezušies pie ieceres par 
bijušās poliklīnikas ēkas 

Palasta ielā rekonstrukciju. Pēc 
atjaunošanas šajā ēkā varētu 
atrasties ģimenes ārstu prakses, 
strādāt citi veselības jomas 
speciālisti un veidotos moderns 
primārās veselības centrs. 
Vēsture mēdz atkārtoties, un 
tas redzams arī šajā gadījumā. 
Tāpat paldies visām ģimenes 
ārstu praksēm, kas atsaukušās 
aicinājumam vakcinēt 
iedzīvotājus pret Covid-19!

Turpinot aktuālo projektu 
tēmu, jāakcentē nozīmīgas 
zaļās ieceres – sadarbībā ar 
ZAAO pie Daibes atkritumu 
noglabāšanas poligona 
attīstīt atkritumu pārstrādes 
rūpniecību. Kā arī siltināt un 
renovēt pašvaldības iestādes un 
ēkas ar zemu energoefektivitāti. 
Ievērojams uzņēmējdarbības 
attīstības potenciāls ir bijušā  
Neredzīgo biedrības Mācību 
ražošanas uzņēmumam, 
ARR, kā arī CATA teritorijai. 
Strādājam, lai piesaistītu 
investīcijas infrastruktūras un 
inženiertīklu izbūvei tajās.

Laba ziņa cēsniekiem – 
valdība apstiprinājusi 
glābšanas dienesta 112 tālākās 
sakaru attīstības plānu. Tas 
paredz, ka vienu no trim zvanu 
centriem izvietos Cēsīs, jaunā 
ugunsdzēsības depo telpās. 
Tas nozīmē 25-30 jaunas darba 
vietas. 

Tāpat turpinās jaunā Cēsu 
novada pārvaldes modeļa 
veidošana. Noslēgušās 

novadu speciālistu darba 
grupu prezentācijas, kas 
iezīmēja turpmākos attīstības 
ceļus. Paldies visiem, kuri 
piedalījās šajā darbā! Visās 
jauno Cēsu novadu veidojošās 
pašvaldībās apstiprināti šī gada 
budžeti, sākta vai turpinās 
projektu īstenošana. Tāpēc 
esam vienojušies, ka arī pēc 
1.jūlija, kad darbu sāks jaun-
veidojamais novads, visas 
pašvaldību iestādes pildīs 
savas funkcijas kā līdz šim. 
Tas mazinās pārpratumus 
un nodrošinās pakalpojumu 
pieejamību šajā pārejas posmā. 
Vienīgi Izglītības pārvalde un 
Bāriņtiesa gada otrajā pusē būs 
visiem kopīga.

Nešaubos, ka skolēni, 
pedagogi, vecāki nepacietīgi 
gaida mācību atsākšanos 
klātienē. Cēsu novadā vīrusa 
infekcijas kumulatīvais rādītājs 
ir zemāks nekā valstī vidējais, 
taču vēl ne pietiekoši zems 
skolu atvēršanai. Sarežģījumus 
var radīt tas, ka mūsu 
izglītības iestādēs ap 30% 
audzēkņu ir no apkārtējiem 
novadiem un saslimstība 
tajos ir dažāda. Tiekoties 
ar valdības pārstāvjiem, 
ierosināju kumulatīvo rādītāju 
noteikt jaunveidojamo novadu 
teritorijām, jo skolēnu un 
arī iedzīvotāju migrācija 
to robežās ir aktīvākā. Tas 
arī novērstu iespējamību, 
ka mazos novados pat daži 
saslimšanas gadījumi krasi 
izmaina statistikas rādītājus, 
un jāievieš ierobežojumi, kaut 
epidemioloģiskā situācija nav 
būtiski pasliktinājusies. 

Ziema strauji atkāpjas, un, 
kamēr nav lielu putekļu, jāsāk 
kaisāmā materiāla savākšana 
no ielām un ietvēm. Prieks, 
ka cēsnieki jau sākuši uzpost 
savu mājokļu un uzņēmumu 
apkārtnes. Tāpat kā citus 
gadus pašvaldība nodrošinās 
zaļo atkritumu bezmaksas 
nodošanu. Lai dabas mošanās 
un gaisma nes mums visiem 
prieku un enerģiju!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.

Metiens 9 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

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

“Cēsu Vēstīm” obligāta.

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Pavasarīgas ieceres 
ziemas atvadām

Patiesība un taisnība

Atis Egliņš-Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Uz rokas pirkstiem jau 
iespējams saskaitīt atlikušos 
mēnešus līdz administratīvi 
teritoriālajai reformai. Pēc tās 
jaunais Cēsu novads būs viens 
no lielākajiem Latvijā – gan 
teritorijas, gan iedzīvotāju 
skaita ziņā. Mūsu ceļu 
kopgarums būs tik garš kā no 
Cēsīm līdz Berlīnei. No viena 
novada gala līdz otram būs pat 
100 kilometri.

Tuvojoties administratīvi 
teritoriālās reformas datumam – 
šī gada 1. jūlijam, mēnesim 
pēc pašvaldību vēlēšanām – 
arvien aktīvāk tiek apskatīti 
un analizēti dažādi jautājumi, 
kas skar pašvaldības pārvaldes 
struktūru, dažādus juridiskus, 
saimnieciskus, finansiālus 
jautājumus. Tam visam pa vidu 
nereti nākas dzirdēt arī dažādus 
izdomājumus, pieņēmumus un 
viltus ziņas. Piemēram, Cēsis 
“visu likvidēs”. Piemēram, 
Cēsis “ir bankrotējušas”. 
Piemēram, Cēsis “visus 
atlaidīs”. Ja visām šīm iepriekš 
minētajiem baumām pretī ir 
atspēkojami dati, tad pāri visam 
ir viens pieņēmums, kas manu 
prātu urda visvairāk. Proti – 
jaunajā novadā tiks apdraudēta 
vietējā cilvēku un kultūras 
identitāte. Katru reizi, kad šo 
argumentu dzirdu (un dzirdu 
to katru dienu), tas liek man 
sarauties.

Identitātei mūsdienās ir 
daudz un dažādi rakursi. 
Identitāte var būt saistīta ar kādu 
kopienu, kam ir kopēja atmiņa, 
kopēja kultūra un vienoti 
likumi, tradīcijas. Identitāte 
var veidoties starp viena 
zīmolalietotājiem. Identitāti var 
ietekmēt draugi, vaļasprieki, 
darbs un darbavieta. Taču, lai 
kādu identitāti mēs neapskatītu, 
tā jebkurā gadījumā saistīta ar 
piederības sajūtu. It sevišķi – 
vietējā identitāte! Tai izteikts 

kultūrvēsturiskais mantojums, 
kopējas tradīcijas un piederība 
noteiktām zināšanām, mākslai, 
ticībai u.t.t.

Atgriežoties pie pie-
ņēmumiem, viens no tiem ir, 
ka, pārbīdoties administratīvo 
teritoriju robežām, vietējā 
identitāte lielai daļai var 
pazust. Taču, kā var pazust 
lieta, kas nekad nav pazinusi 
administratīvās robežas? Vai 
tautasdziesmas pēc 1. jūlija tiks 
mainītas? Un tautas tērpus – 
vai tad tos tagad kāds pāršūs? 
Kā ar tautas ēdienu receptēm? 
Laikam jau tās pēc 1. jūlija 
pārrakstīs! Galu galā – vai 
cēsnieki nebūs cēsnieki un 
vecpiebaldzēni vairs nebūs 
vecpiebaldzēni? Nē! Kultūras 
telpa un mūsu piederība tai 
paliks tur, kur tā ir tagad. Un, 
ja vien būs tās kopēji, kļūs vēl 
spēcīgāka!

Nupat  LTV1 tika demon-
strēta Igaunijas simtgades 
mākslas filma “Patiesība un 
taisnība”. Filma stāsta par 
cerību un uzņēmības pārpilno 
Andresu, kurš kopā ar savu 
jauno sievu Krētu ierodas 
uz parāda pirktā purvainā 
saimniecībā, lai sāktu jaunu 
dzīvi. 

Zagļukalna “Kalna mājām” 
jākļūst par vietu, kas uzturētu 
ģimeni, taču saimniecība prasa 
daudz darba un neatlaidības – 
sākas cīņa visa mūža garumā ar 
dabu, likteni un ķildīgo kaimiņu 
Pearu. Filmas noslēgumā 
Andresam ir saruna ar savu 
vecāko dēlu, kurš dodas armijā 
un apsver vairs neatgriezties 
“Kalna mājās”. Un kāpēc? 
Tāpēc, ka Zagļukalnā gadu 
gadiem bijušas ķildas un 
nesaskaņas, bet nav bijusi tik 
ļoti svarīgā mīlestība. Lai arī 
filma atspoguļo 19. gadsimta 
beigu un 20. gadsimta sākuma 
notikumus, tomēr nekas īsti 
nav mainījies šodien, 21. 
gadsimtā. Ne jau ar ķildām 
un nepatiesībām iespējams 
saglabāt vietējās kopienas, 
vietējos cilvēkus un vietējo 
identitāti. Tikai ar mīlestību to 
iespējams izdarīt! Ar mīlestību 
pret savu zemes gabalu, ar 
mīlestību pret izausto kultūras 
zīmi, ar mīlestību pret valodu, 
ar mīlestību pret savu darbu, ar 
mīlestību pret savām saknēm, ar 
mīlestību pret pirmo pavasara 
ziedu, ar mīlestību pret sev 
tuvākajiem un ar mīlestību pret 
saviem kaimiņiem.

Domes sēdē februārī

Izsludināts Kultūras 
projektu konkurss

Cēsu novada domes sēdē 11. 
februārī izskatīts 21 jautājums. 
Sēdē vienbalsīgi pieņēma Cēsu 
novada pašvaldības 2021. gada 
budžetu. Deputāti apstiprināja 
Cēsu novada festivālu un 
sabiedriski nozīmīgu kultūras 
pasākumu projektu konkursa 
vērtēšanas komisijas sastāvu 
un Cēsu Valsts ģimnāzijas 
attīstības plānu 2020. - 2023. 
gadam. Sprieda par  pašvaldības 
Teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam grozījumu 
2. redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai un 
apstiprināja vidējās izmaksas 
Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.

Dome lēma arī par Cēsu 
novada pašvaldības iestāžu 
vadītāju un aģentūru direktoru 
izmaiņām mēnešalgās, 
vienojās par ēdināšanas 
izdevumu segšanu Cēsu 
novada pašvaldības 5. klašu 
izglītojamiem. 

Deputāti vērtēja nomas 
maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu 
nomniekam, kas sniedz 

ēdināšanas pakalpojumu 
izglītības iestādē, kā arī  
aizņēmumu projektam “Cēsu 
novada vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācija”. Dome 
veica izmaiņas noteiktajos 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas termiņos 2021. 
gadā, pagarinot tos līdz 
augustam un novembrim. 

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” – 
“Pieņemtie lēmumi.”

Pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
izsludina Cēsu novada kultūras 
projektu līdzfinansējuma 
konkursu. Prioritāri tiks 
atbalstīti projekti, kuru 
īstenošana iespējama Covid-19 
pandēmijas apstākļos un kuru 
īstenošanā paredzēts iesaistīt 
Cēsu novada māksliniekus un 
radošās organizācijas.

 Projektu konkursam kopējā 
paredzētā summa ir 8000 eiro. 
Viena projekta atbalstam var 
tikt piešķirts atbalsts līdz 1000 
eiro. Pieteikumu iesniedzējiem 
jāplāno savs līdzfinansējums 
vismaz 20% no projekta 
kopējām izmaksām, kas 
jāatspoguļo izmaksu tāmē. 

Uz atbalstu var pretendēt 
juridiskas personas (radošās un 
nevalstiskās organizācijas u.c.) 
un tās fiziskās personas, kas 
reģistrējušās kā saimnieciskās 
darbības veicējas un, kuru 
projektu idejas plānots īstenot 
Cēsu pilsētā vai Vaives 
pagastā. Konkursā var pieteikt 
visdažādāko kultūras jomu 
projektus.

Projektu pieteikumi “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centram” 
jāiesniedz līdz š.g. 9. martam 
plkst. 15.00. Ņemot vērā 
Covid-19 izplatību un ar 
to saistītos ierobežojumus, 
aicinām pieteikumus 
iesniegt elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu, sūtot 

uz e-pastu cesis@cesis.lv 
ar norādi “Cēsu kultūras 
projektu konkurss”. Ja tas 
nav iespējams, var iesniegt 
pieteikumu papīra formātā 
Cēsīs, Baznīcas laukumā 1, 
iepriekš zvanot 28307186, lai 
norunātu konkrētu tikšanās 
laiku. Iesniedzot pieteikumu 
papīra formātā, tas jānosūta arī 
elektroniski uz cesis@cesis.lv.

Projektus izvērtēs paš-
valdības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
apstiprināta komisija. 

Vairāk informācijas: 
tālr.: 25770498, e-pasts:  
kultura@cesis.lv.

Novada dome apstiprinājusi 
jauno Kultūras padomes 
sastāvu un padomes nolikumu.

Kultūras padome apsti-
prināta 12 cilvēku sastāvā:

- Lelde Krastiņa, Cēsu 
novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta komiteja, 
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola;

- Laura Turlaja, Kultūras 
ministrija, kultūrpolitikas de-
partaments – ārējais eksperts;

- Atis Egliņš Eglītis, Cēsu 
novada pašvaldība, projekts 
“Eiropas kultūras galvaspilsēta 
2027”;

- Andra Magone, p/a “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”;

- Krista Lauberga, Cēsu 
Centrālā bibliotēka;

- Inese Zagorska, SIA 
“Vidzemes koncertzāle”;

- Inese Ciekure, biedrība 
“ArtCesis”;

- Ieva Ūbele, Ruckas 
mākslas rezidenču centrs;

- Jānis Tolpežņikovs, 
biedrība “Cēsu mantojums”;

- Iveta Jermolājeva, Cēsu 
novada Jauniešu dome;

- Jānis Ķīnasts, Cēsu pilsētas 
Mākslas skola;

- Astrīda Kamša, kultūras 

biedrība “Harmonija”.
Cēsu novada Kultūras 

padome ir Cēsu novada domes 
izveidota sabiedriska kultūras 
speciālistu konsultatīva 
padome, kas strādā saskaņā 
ar nolikumu. Padomi veido 
kultūras jomas pārstāvji, kuri 
pārstāv atšķirīgas kultūras 
nozares gan publiskajā, 
gan nevalstiskajā sektorā. 
Kultūras padomes sastāvs tiek 
apstiprināts uz diviem gadiem.

Darbu sāk Kultūras padome

No 1. marta Cēsu Drauga 
kartes īpašniekiem būs iespēja 
saņemt jebkuru maksas 
pakalpojumu Cēsu klīnikā ar 
5% atlaidi.

“Cēsu klīnikai jau daudzus 
gadus ir būtiska loma cēsnieku 
dzīvē, rūpējoties par pilsētas un 
apkārtnes iedzīvotāju veselības 
uzlabošanu, stiprināšanu, 
kā arī sniedzot neatliekamo 
medicīnisko palīdzību kritiskos 
brīžos. Var teikt, klīnika veido 
daļu no pilsētas DNS jeb 
identitātes. Arī turpmāko Cēsu 
klīnikas attīstību vēlamies 
veidot tā, lai būtu šai pilsētai, 
novadam un cilvēkiem 
vajadzīgi. Lai Cēsīs būtu 

moderna medicīnas iestāde, 
kurā augsti profesionāla 
komanda nodrošina mūsdienīgu 
diagnostiku un ārstēšanu, 
garantē individuālu attieksmi 
pret katru pacientu un mājīgu 
ārstēšanas vidi. Pievienošanās 
Cēsu Drauga kartes 
programmai ir likumsakarīgs 
solis, ar ko varam apliecināt 
savu piederību Cēsīm un rūpes 
par iedzīvotāju veselību un 
dzīves kvalitāti,” komentē Cēsu 
klīnikas valdes priekšsēdētāja 
Ingūna Liepa.

Sākot ar šā gada martu, 
5% atlaide tiks piemērota 
apmērā saskaņā ar spēkā 
esošo Cēsu klīnikas maksas 
pakalpojumu cenrādi visiem 
maksas pakalpojumiem. 
Atlaides netiks piemērotas 
pacientu līdzmaksājumiem 
valsts apmaksātajiem pa-
kalpojumiem. Lai saņemtu 
atlaidi, ierodoties Cēsu 
klīnikā, jābūt līdzi derīgai 
Cēsu Drauga kartei. Karti 
jāuzrāda, norēķinoties par 
pakalpojumu, pirms darījuma 
čeka izdrukāšanas. Ja pacients 

pakalpojumu pieteiks un 
apmaksās attālināti, pirms 
rēķina saņemšanas būs 
jāiesniedz informācija par 
kartes numuru un derīguma 
termiņu, bet pēc tam klātienē 
karti jāuzrāda.

Iegādājoties Drauga 
karti, tās īpašnieki saņem 
dažādas atlaides un īpašos 
piedāvājumus Cēsu pilsētā 
un apkārtnē piedāvātajiem 
pakalpojumiem: apskates 
objektiem, aktīvai atpūtai, velo 
nomai, kultūras pasākumiem, 
ēdināšanas pakalpojumiem 
un naktsmītnēm. Un tagad 
arī Cēsu klīnikas maksas 
pakalpojumiem.

Lai iegādātos Cēsu Drauga 
karti un saņemtu vairāk 
informācijas par pieejamām 
atlaidēm,  sazinieties ar Cēsu 
Tūrisma informācijas centru, 
zvanot 28318318 vai rakstot 
uz info@cesis.lv. Kartes 
pirmreizējā iegāde ir 5,70 eiro, 
taču atjaunošana 4,30 eiro. Tās 
derīguma termiņš ir viens gads.

Uz klīniku ar Drauga karti

Cēsu Kultūras centrs 
informē, ka Cēsu teātra 
izrāde “Nezināmā zvaigzne” 
un muzikālais uzvedums 
“Esam mēs Cēsu zēni” tiek 
atcelti. Nauda par iegādātajām 
biļetēm pircējiem internetā tiks 
atmaksāta viņu bankas kontos. 
Kasē pirktās biļetes būs iespēja 

apmainīt jebkurā “Biļešu 
paradīzes” tirdzniecības vietā.

Vidzemes koncertzāles 
“Cēsis” biļešu kase strādā 
pirmdienās un otrdienās plkst. 
12-18, apmeklējums iepriekš 
jāpiesaka pa tālruni 26516600 
(darba dienās plkst.12-18).

Atceltas teātra izrādes

Ņemot vērā Cēsu novada 
teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam grozījumu 
publiskās apspriešanas lai-
kā saņemtos iedzīvotāju 
iesniegumus un ierosinājumus 
funkcionālā zonējuma maiņai 
atsevišķās vietās Cēsu 
novada teritorijā, plānojuma 
grozījumiem izstrādāta 2. 
redakcija.

Grozījumu risinājumi izska-
tīti Cēsu novada domes februāra 
sēdē, un pieņemts lēmums 
“Par Cēsu novada pašvaldības 

Teritorijas plānojuma 2016.-
2026. gadam grozījumu 2. 
redakcijas nodošanu  publiskai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”.

Publisko apspriešanu 
varēs sākt pēc Ārkārtējās 
situācijas laikā noteikto 
publisko pasākumu aizlieguma 
atcelšanas, un tās ilgums 
būs trīs nedēļas. Aicinām 
iedzīvotājus sekot līdzi 
informācijai par publiskās 
apspriešanas sākumu.

Teritorijas plānojumam 
atkārtota apspriešana

Viens no glābšanas 
dienesta 112 zvanu 
centriem turpmāk 

būs Cēsīs jaunā 
ugunsdzēsības un 

glābšanas depo 
telpās. 

Tas nozīmē 25-30 
jaunas darba vietas. 

Cēsu novada pašvaldība 
saskaņā ar likuma “Covid-19 
infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likums” 5. pantā 
noteikto tiesību pašvaldībām 
2021. gadā noteikt citus 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķiras 
no likumā “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” noteiktajiem, 
tos pārceļot uz vēlāku laiku 
2021. gadā, Cēsu novada dome 
nolemj:

1. Nekustamā īpašuma 
nodoklis par 2021. 

gadu maksājams divos 
maksājumos – ne vēlāk kā 16. 
augustā un 15. novembrī: 

• 31.03.2021. un 17.05.2021. 
maksāšanas termiņus pārcelt 
uz 16.08.2021;

• 16.08.2021. maksāšanas 
termiņu pārcelt uz 15.11.2021.

2. Aprēķinātajām neapstrā-
dātajām lauksaimniecības 
zemēm par 2020. gadu un 
veiktajiem aprēķiniem par 
iepriekšējiem gadiem nodoklis 
maksājams atbilstoši 1. 
punktam.

Pagarināts NĪN apmaksas 
termiņš 

Cēsu pansionāts patlaban 
ir viens no tikai diviem valstī, 
kurā nav konstatēta saslimšana 
ar Covid – 19 vīrusu. Kā 
skaidro iestādes vadītāja Inga 
Paegle, tas panākts, stingri 
ievērojot drošības pasākumus 
un diendienā rūpīgi sekojot 
darbinieku un iemītnieku 
veselības stāvoklim.

Februāra otrajā pusē 
pansionātā notika vakcinēšana. 
Pirmo “AstraZeneca” vakcīnas 
poti saņēma desmit darbinieki 
un teju 80 iemītnieki. 
Vakcinācija notika, saskaņojot 
to ar tuviniekiem, un poti 
saņēma tie, kuri to vēlējās. Otrā 
vakcinācijas kārta pansionātā 
paredzēta aprīļa nogalē.

Vakcinācija pansionātā

Pieteikšanās vasaras 
darbiem – iepauzēta

Arī šogad tāpat kā iepriekš 
pašvaldības budžetā paredzēti 
līdzekļi līdzfinansējumam 
skolēnu vasaras darbam Cēsu 
iestādēs un uzņēmumos. Kā 
informē novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Lolita 
Kokina, bija paredzēts, ka no 
15. marta skolēni jau varēs 
pieteikties vasaras praksei, 
taču epidemioloģiskā situācija 
un valstī izsludinātais ārkārtas 

stāvoklis viesis izmaiņas, un ar 
pieteikšanos jāiepauzē. 

Ja pavasarī infekcijas 
izplatība ievērojami 
mazināsies, valstī atcels 
noteiktos ierobežojumus, 
un varēsim plānot vasaras 
darbus, pieteikšanās praksei 
tiks operatīvi izsludināta. 
Informācija būs pieejama gan 
sociālajos tīklos, gan cesis.lv.
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PIEMIŅA, SOCIĀLAIS KONKURSS CĒSIS VAR

Ģimenes finanšu pratība
Agnese Gaidelieone
ieber.lv

Kad gaisā virmo iespēja 
saņemt 500 eiro pabalstu 
par katru bērnu, aktualizējas 
ilgtspējas jautājumi ģimenes 
budžetā.

Padalīsimies ar vienkāršu 
plānu, kurā soli pa solim 
aplūkosim ilgtspējīgas 
domāšanas gaitu:

1) vēlmju saraksta sa-
gatavošana;

2) izvērtēšana: vēlme vai 
nepieciešamība;

3) labākā piedāvājuma un 
iespēju atrašana;

4) naudas ieguldījuma 
veikšana;

5) rezultātu izvērtēšana.
Tātad pirmais solis ir vēlmju 

saraksta sagatavošana. Tajā 
apkopojam visas ģimenes 
vajadzības – kopīgās un 
individuālās. Noteikti uzliekam 
uz papīra. 

Vēlams, ka ģimenei jau 

iepriekš zināms pamata 
izdevumu apjoms. Proti, cik 
daudz tiek tērēts pārtikai, 
mājoklim, transportam, 
mācībām u.tml. Norēķini 
skaidrā naudā ļauj apzinātāk 
iepirkties. Bet čeku 
saglabāšana ļauj turēt roku 
uz pulsa, ieviešot savu mazo 
mājas grāmatvedību. 

Labi strādā kopīgi ģimenes 
mērķi, kuriem iekrāt, atsakoties 
no liekā.

Nākamais solis ir 

izvēle, mēģinot saprast, vai 
iecerētais pirkums ir iegriba 
vai reāla vajadzība. Bieži 
nepieciešamību nav daudz, 
vairums ir sabiedrības, sociālo 
tīklu un citu komunikācijas 
kanālu radītas vēlmes. 

Pēc iepirkšanās svarīgi 
izvērtēt rezultātus, lai nākamajā 
reizē gūto pieredzi liktu lietā. 
Radošais gars vienmēr iet roku 
rokā ar finanšu pratību, jo bieži 
vien labāku rezultātu un vairāk 
prieka gūstam, atjaunojot un 

pielāgojot, piemēram, senu 
mēbeli, nevis pērkot jaunu. 

Aptaujājot draugus un 
paziņas par to, kā plāno tērēt 
500 eiro vienreizējo pabalstu, 
jāsecina, ka vairums orientējas 
uz ilgtermiņa pirkumiem. 
Vajadzību ģimenēm ir daudz, 
taču priekšroka tiek dota bērnu 
apavu, apģērbu iegādei, datora 
pirkumam mācībām.

Lācis  Olga Jāņa m.
Grīnvalds Indulis Jāņa d.
Irbīte Laimdota Jāņa m.
Priedīte Milda Pētera m.
Priedīte Ausma Kārļa m.
Priedīte Sarma Kārļa m.
Bērziņa Milda Mārtiņa m.
Bērziņš Ilgonis Mārtiņa d.
Eglīte Aina Eduarda m.
Peiča Rita Kārļa m.
Duša Elza Mārča m.
Miške Milda Mārča m.
Laikups-Melgaršs Anete Jāņa m.
Laikups-Melgaršs Marta Kārļa m. 
Laikups-Melgaršs Daina Aleks-
andra m.
Laikups Paulīne Andreja m.
Brants Marija Jēkaba m.
Bērziņa Maija Oskara m.
Brants Inta Voldemāra m.
Brants Emīlija Jēkaba m.
Tomsone Paulīne Jāņa m.
Tomsons Verners Vilhelma d.
Roze Jānis Jāņa d.
Roze Paulīne Jāņa m.
Žagare Vija Jāņa m.
Žagars Juris Jāņa d.
Žagare Tekla Dora Jāņa m.
Krieviņš Kārlis Mārča d.
Krieviņa Berta Pētera m.
Krieviņš Kārlis Kārļa d.
Krieviņš Edgars Kārļa d.
Krieviņš Viktors Kārļa d.
Lazdiņš Ernests Mārtiņa d.
Lindbergs Mārtiņš Dāvja d.
Lindberga Rozālija Aleksandra m. 
Paukšēna Marija Dāvja m.
Raudupe Milda Alfrēda m.
Raudupe Rasa Riharda m.
Bērziņa-Roga Ernestīne Mārča m. 

Peičs Arnolds Dāvja d.
Peiča Kristīne Pētera m.
Lelepa Anna Jāņa m.
Zaļaiskalns Elza Eduarda m.
Zaļaiskalns Imants Mārtiņa d.
Ozola Erna Andreja m.
Ozola Laimdota Visvalža m.
Bērziņa Milda Eduarda m.
Mazīte Anna Jāņa m.
Mazītis Viktors Roberta d.
Mazīte Mirdza Roberta m.
Martinova Jekaterina Gavrila m.
Martinova Antoņina Mihaila m.
Martinova Ņina Mihaila m.
Lazdiņa Alvīne Kārļa m.
Plicis Pēteris Kārļa d.
Plice Elza Kārļa m.
Plice Anna Kārļa m.
Skujiņa Olga Kārļa m.
Skujiņa Ausma Roberta m.
Odiņa Matilde Andža m.
Odiņa Elza Jāņa m.
Odiņa Jūle Bērtuļa m.
Slavieša Paulīne Jēkaba m.
Slavieša Mārtiņš Pētera d.
Slavieša Marija Mārtiņa m.
Slavieša Paulīne Mārtiņa m.
Slavieša Vera Mārtiņa m.
Liepiņš Jānis Jāņa d.
Liepiņa Lilija Ādolfa m.
Strautāns Imants Edgara d.
Kaņepe Skaidrīte Dāvja m.
Kaņepe Ruta Mārtiņa m.
Kaņepe Astra Mārtiņa m.
Ziediņa Emma Jēkaba m.
Ziediņa Ilga Jāņa m.
Ziediņa Valda Jāņa m.
Ziediņa Aija Jāņa m.
Dandere Made Jāņa m.

No Amatas stacijas 1949. gada  
25. martā uz Sibīriju deportētie Cēsu 
pilsētas un Vaives pagasta iedzīvotāji

Iecere par piemiņas vietas 
izveidošanu pie Amatas 
dzelzceļa stacijas 1949. gada 
25. martā izsūtītajiem iegūst 
arvien reālāku veidolu, un tās 
īstenotāji aicina palīdzēt tās 
tapšanā.

Latvijas Politiski represēto 
biedrības Cēsu nodaļa 2020. 
gadā nākusi klajā ar ideju, ka 
šī būs īpaša vieta pie Amatas 
stacijas, kas atšķirsies no citām 
piemiņas vietām deportētajiem. 
Biedrības vadītājs Pēteris 
Ozols norāda: “Gribam, lai 
šī piemiņas vieta tiešām 
būtu iespaidīga, lai parādītu 
totalitārā režīma nežēlību un 
plašos apmērus. No Latvijas 
25. marta deportācijā 33 
ešelonos tika aizvesti vairāk 
nekā 42 000 cilvēku. Esam 
iecerējuši piemiņas vietu 
izveidot tur, kur ceļā uz Sibīriju 
devās ešelons Nr. 97322 ar 62 
vagoniem, bet, lai šī vieta būtu 
arī kā simbolisks atgādinājums 
par pārējiem 32 ešeloniem.”

Ar šo ešelonu tika aizvesti 
1318 cilvēki, un par to piemiņas 

vietā liecinās 1318 metāla 
stabiņi dažādā augstumā. No 
tiem 393 būs īsāki, jo tik daudz 
bērnu atradās šajā ešelonā. 
Stāsta Pēteris Ozols: ”Uz katra 
stabiņa būs lasāms izsūtītā 
vārds, uzvārds, dzimšanas 
gads, pagasts, no kuras vietas 
izsūtīts. Stabiņi būs divās 
krāsās, vienā krāsā tiem, kuri 
izdzīvoja, citā – tiem, kuri gāja 
bojā ceļā vai izsūtījumā. Būs 
norāde, ja miris izsūtījumā.”

“Esam vienojušies, 
ka darbus veiks vietējais 
uzņēmums “Metālu pasaule”, 
viņu aprēķini rāda, ka kopumā 
piemiņas vietas ierīkošanai 
vajadzēs apmēram trīs 
kilometrus metāla cauruļu. 
Tās jau rūpnīcā sagriezīs 
vajadzīgajos garumos, Cēsīs 
pie tām piestiprinās plāksnīti, 
veiks nepieciešamo apstrādi, 
lai pēc tam iestiprinātu 
paredzētajā vietā, grupējot pa 
ģimenēm, pagastiem,” stāsta 
Pēteris Ozols. 

Piemiņas vietā būs lasāma 
plašāka informācija par 1949.

gada izsūtīšanu, tostarp, PSRS 
lēmums par operāciju “Krasta 
banga”, ar kuru tika īstenotas 
deportācijas, kā arī citi 
materiāli, kas saistās tieši ar šo 
ešelonu. Informācija vēsta, ka 
šajā ešelonā no Cēsu apriņķa 
tika iesēdināti 892 iedzīvotāji, 
pārējie – no Alūksnes apriņķa. 
Jāpiebilst, ka vēl 1285 Cēsu 
apriņķa cilvēki tika deportēti uz 
Sibīriju no citām stacijām, kur 
stāvēja kāds no 33 ešeloniem. 

Galīgās piemiņas vietas 
izmaksas šobrīd tiek precizētas, 
un, kā stāsta Pēteris Ozols: 
“Finansējumu meklējam 
dažādos avotos. Tiek rakstīti 
projekti, nosūtīti aicinājumi 
pašvaldībām, uzņēmējiem, 
citiem atbalstītājiem.” 

Piemiņas vietu iecerēts 
atklāt 2021. gadā. 

Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrība aicina 
finansiāli atbalstīt piemiņas 
vietas izveidi pie Amatas 
stacijas 1949.g.25.martā uz 
Sibīriju deportētajiem:

Piemiņas vieta Amatas stacijā

Februārī Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikums un Draugiem Group 
noslēdza sadarbības līgumu, 
lai jauniešiem nodrošinātu 
kvalitatīvu, konkurētspējīgu, 
prestižu un darba tirgum 
atbilstošu profesionālo 
izglītību.

“Veiksmīga sadarbība 
ikdienā ar “Draugiem 
Group” jau notiek vairāk 
nekā gadu, un tā laikā esam 
sapratuši, ka tehnikuma 
un tehnoloģiju uzņēmuma 
ilgtermiņa redzējums par 
profesionālo izglītību un to, 

kādam jābūt mūsdienīgam 
tehnikumam un mūsdienīgām 
mācību programmām, sakrīt. 
Tāpat sadarbības rezultātā 
mācāmies no “Draugiem 
Group”, kā ikdienā skolā 
veidot vidi eksperimentiem un 
dažādām jauniešu iniciatīvām. 
Tehnikums ar “Draugiem 
Group” atbalstu vēlas kļūt 
par vietu, kurā veidojas 
jaunuzņēmumi un attīstās 
uzņēmējdarbība,” stāsta 
tehnikuma direktors Artūrs 
Sņegovičs.

“Eksperiments gada garumā, 
kad viens no “Draugiem 

Group” dibinātājiem, 
Agris Tamanis, strādā par 
programmēšanas skolotāju 
Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikumā, izdevies. 
Jauno IT speciālistu zināšanas 
un prasmes programmēšanā 
ievērojami augušas, lai 
mācību procesā apgūto 
sāktu nostiprināt praksē. 
Mēs turpināsim nodrošināt 
tehnikumu ar mācībspēkiem no 
“Draugiem Group” uzņēmumu 
labākajiem speciālistiem un 
rūpēsimies par to, lai skolas 
vide līdzinātos mūsdienīgam 
IT uzņēmumam,” sadarbības 

modeli skaidro “Draugiem 
Group” runasvīrs Jānis 
Palkavnieks.

Profesionāļu IT specialitātēs 
trūkst, pieprasījums pēc jomas 
profesionāļiem valstī ir augsts, 
un tirgus spētu nodarbināt pat 
divas, trīs reizes vairāk IT jomas 
speciālistu, tādēļ tehnikums 
vēlas ciešā sadarbībā ar 
nozares uzņēmumu sagatavot 
labus profesionāļus.

Līgumā abas puses 
vienojušās par IT profesijām 
atbilstošas darba vides 
nodrošināšanu praktiskajām 
mācībām, darba vidē balstītām 

mācībām un eksāmenu norises 
īstenošanu, par savstarpēju 
sadarbību profesionālās 
kvalifikācijas eksāmenu 
vērtēšanā, par IT nozares 
programmu izstrādāšanu, 
pilnveidošanu un realizāciju, 
kā arī par savstarpējo sadarbību 
mācībspēku piesaistē.

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikumā sākusies 
agrā uzņemšana jaunajam 
mācību gadam. Elektroniski 
aizpildot pieteikuma anketu, 
19 profesiju apguvei iespējams 
pieteikties līdz pat jūlija 
sākumam.

Gatavos IT profesionāļus

Saknes ceļ spārnos
Kādu nosaukumu dot 

uzņēmumam, kas radies no 
jaukas dzimtas tradīcijas, 
bērniem un bērnu bērniem 
vecāku mājās laukos sabraucot, 
rīkot burkānu sulas dzeršanas 
tūres? Grūti iedomāties ko 
ietilpīgāku par – “Labas 
saknes”. Tieši tā arī saucas 
Dainas Eglītes-Antonas 
radītais un vadītais uzņēmums, 
kas piedāvā veselīgus, sātīgus 
augu valsts izcelsmes kraušķus.

Bet, nudien, sākās viss 
ar burkānu sulu, precīzāk, 
tās gatavošanas paliekām 
izspaidām. “Kādā rudens dienā 
skatījos, kā tētis komposta 
kaudzē uz sārtām kļavu lapām 
izber spainīti dzeltenas burkānu 
sausnas, un nodomāju – izskatās 
jau skaisti, bet izspaidas taču 
ir vērtīgākas par pašu sulu, 
jo satur daudz šķiedrvielu, 
minerālvielu,” stāsta Daina. 
Sākumā mēģinājusi no burkānu 
izspaidām bez miltiem, olām 
un papildus garšvielām cept 
maizi. Taču trīs mēnešus 
ilgos kulināros eksperimentos 
nonākusi pie cita risinājuma. 
Izspaidu masai pievienojot 
sēklas un citas saknes, sākusi 
gatavot kantainus kraušķus. 
Ja jau pašu bērniem garšo 
veselīgie čipsi, kāpēc tos 
nepiedāvāt arī citiem?

Pirmos mēnešus jaunais 
pārtikas uzņēmums strādāja 
mājas virtuvē. Pieprasījumam 
augot, nelielajā telpā drīz vien 

nebija vairs, kur apgriezties. 
Dainas vīrs, jaušot ka tā var 
arī palikt bez dienišķajām 
vakariņām, steidza nodibināt 
“Labas saknes” un meklēt 
uzņēmumam telpas. Koprades 
māja “Skola6” bijusi labākā 
izvēle, jo te sastapti domubiedri, 
kuri vienmēr gatavi piestrādāt 
par degustatoriem. “Kad esmu 
izdomājusi un pagatavojusi 
ko jaunu, atliek salikt šķīvi 
un apstaigāt kolēģus, lai tūdaļ 
saņemtu vērtējumu – būs vai 
nebūs pieprasīts produkts,” 
smaidot bilst Daina. Pateicoties 
viņas aizrautīgajiem kuli-
nārajiem eksperimentiem, 
“Labo sakņu” piedāvājums 
ir iespaidīgs. Saldi, sāļi augu 
valsts kraukšķi, konfektes ar 
augļiem, nātrēm, kliņģerītēm 
vai vienkārši izžāvētas ābolu 
šķēlītes, kas šoruden bijušas 
ļoti pieprasītas.

“Labo sakņu” čipsus un 
saldumus iecienījuši bērni un 
sportisti, jo šajos produktos 
ietvertā koncentrētā vitamīnu, 
šķiedrvielu, minerālvielu 
deva ceļot spārnos labāk par 
jebkuru enerģijas dzērienu, 
turklāt stiprinot nevis kaitējot 
veselībai. 

Pirms Covid-19 krīzes 
Daina vadīja arī meistarklases 
tūristu grupām, stāstot un 
rādot, kā no labām saknēm 
top veselīgas uzkodas. Tagad 
darbība nedaudz pieklususi, 
jo īpaši februārī samazinājies 

pieprasījums arī veikalos 
un internettirdzniecībā. Ļoti 
iespējams, tas ir klusums 
pirms, ja ne vētras, tad 
kārtīgāka starptautisku vēju 
pūtiena, jo šī gada iecere 
ir palaist “Labo sakņu” 

produktus kādā no globālajām 
interneta tirdzniecības 
platformām. Jo, kā uzsver 
Daina, “pārtika vegāniem 
un veģetāriešiem pasaulē 
kļūst aizvien pieprasītāka, un 
mēs piedāvājam koncentrētu 

produktu ar ilgu uzglabāšanas 
laiku no izejmateriāliem, 
kas auguši tīrā vidē Latvijas 
laukos.”

Attēlā: Pirmo atspērienu uzņēmuma “Labas saknes” attīstībai Daina Eglīte-Antona guva, 
veiksmīgi startējot grantu konkursā “Dari Cēsīm”. Foto no personīgā arhīva.

Konts: Latvijas Politiski 
represēto Cēsu biedrība, reģ. Nr. 
40008092338, Citadele banka.  
LV21PARX0016851920001

Mērķis: Piemiņas vietas 
izveide pie Amatas stacijas 

1949.g.25.martā uz Sibīriju 
deportētajiem

LPR Cēsu biedrības valdes 
priekšsēdētājs: Pēteris Ozols. 
tel. 29297513

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra "Sociālais 
dienests" izsludina sociālās 
jomas projektu konkursu 
nevalstiskajām organizācijām 
līdzfinansējuma saņemšanai.

Projektu konkursa mērķis:
1. Iesaistīt nevalstiskās 

organizācijas jaunu un 
inovatīvu sociālo un 
rehabilitācijas pakalpojuma 
sniegšanā.

2. Palielināt mazaizsargāto 
iedzīvotāju iesaistīšanu 
sociālajās aktivitātēs, mazinot 
sociālo atstumtību.

Projekta konkursa prioritātes 
2021. gadā:

1. Vientuļo, vienatnē 
dzīvojošo senioru ar 
pārvietošanās grūtībām 

regulāra apciemošana / sarunu 
biedrs;

2. Nemedikamentozā 
terapija nepilngadīgajiem 
Aģentūras klientiem;

3. Starptautiskās ģimenes, 
senioru un invalīdu dienas 
organizēšana novadā;

4. Veselības veicināšanas 
pasākumi Cēsu novada 
mazaizsargāto iedzīvotāju 
atbalstam.

Konkursā var piedalīties 
nevalstiskās organizācijas, 
nodibinājumi, biedrības, kas 
strādā Cēsu novadā. Projekta 
pieteicējs var būt viens vai 
pieteikties kopā ar partneriem. 
Vadošais pieteicējs projekta 
atbalstīšanas gadījumā slēdz 
līgumu par projekta īstenošanu 

un ir tiešais finansējuma 
saņēmējs.

Viens projekta pieteicējs 
drīkst iesniegt tikai vienu 
pieteikumu. Partnerības 
gadījumā šis nosacījums 
attiecas uz vadošo pieteicēju.

Aģentūras piešķirtais 
projekta finansējums ir līdz 
1000 eiro. Projekta pieteicējs 
nodrošina līdzfinansējumu 
projekta īstenošanai vismaz 
15% no projekta kopējās tāmes.

Projektu pieteikumi jā-
iesniedz Sociālajā dienestā līdz 
2021. gada 18. martam plkst. 12. 
Ņemot vērā Covid-19 izplatību 
un ar to saistītos ierobežoj-
umus, aicinām pieteikumus 
iesniegt elektroniski ar drošu 
elektronisko parakstu, sūtot 

uz e-pastu soc.ag@cesis.lv 
ar norādi “Sociālās jomas 
projektu konkurss”. Ja tas nav 
iespējams, pieteikumu var 
iesniegt papīra formātā Cēsīs, 
Bērzaines ielā 18, 2. stāvā, 
iepriekš zvanot uz tālruni: 
64127740, 64127742, lai 
norunātu konkrētu tikšanās 
laiku. Pieteikumu var sūtīt pa 
pastu (adrese: Bērzaines iela 
16/18, Cēsīs, Cēsu novadā,  
LV–4101; aploksnes pasta 
zīmoga datums nedrīkst būt 
vēlāks kā noteiktais projektu 
pieteikuma pieņemšanas 
termiņš).

Projekta pieteicējam jā-
iesniedz:

•   pieteikuma veidlapa;
• projekta izmaksu tāme, 

iekļaujot tāmē normatīvajos 
aktos noteiktos nodokļus;

• pieteicēja reģistrācijas 
dokumenta kopija vai 
dokuments, kas apliecina 
struktūrvienības pilnvarojumu 
īstenot projektu;

• ja projekts tiek 
realizēts partnerībā, partnera 
parakstīta vēstule par 
partnerību;

• ja projekta pieteikumā 
ir norādīts, ka līdzās Aģentūras 
budžeta finansējumam ir 
paredzēts līdzfinansējums, ko 
piešķīrusi cita organizācija 
nevis projekta pieteicējs vai 
partneris, jāiesniedz vēstule ar 
minētā fakta apstiprinājumu.

Sociālās jomas projektu konkurss
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SAISTOŠIE NOTEIKUMISOCIĀLĀ PALĪDZĪBA

11.02.2021. Saistošie noteikumi Nr. 4 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 
28. janvāra  saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 
privātajai izglītības iestādei””

11.02.2021. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Cēsu novada pašvaldības 
2021.gada budžetu”

Saistošie noteikumi nosaka 
Cēsu novada pašvaldības 
2021. gada  pamatbudžeta 
ieņēmumu, izdevumu, saistību 
apmēru saimnieciskajā gadā 
un turpmākajos gados, kā arī 
budžeta izpildītāju pienākumus 
un atbildību. 

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2021.gadam:

2.1. Kārtējā gada ieņē-
mumi – 26 414 495 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 
36 567 083 euro,

2.3. Atlikums uz gada 
sākumu – 8 954 725 euro.

3. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību pārskatu.

4. Apstiprināt paskaidro-
juma rakstu par Cēsu novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžetu.

5. Cēsu novada dome 
lemj par grozījumiem Cēsu 
pilsētas pašvaldības 2021.gada 
budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmērā un 
finansējamo mērķu maiņu.

6. Cēsu novada pašvaldības 
finanšu pārvaldes vadītājs ir 
tiesīgs lemt par grozījumiem 
Cēsu novada pašvaldības 
2021.gada budžetā ieņēmumu 
un izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas kodu griezumā, 
ja nemainās ieņēmumu vai 
izdevumu mērķis.

7. Noteikt, ka laikposmā 
starp Cēsu novada pašvaldības 
budžeta grozījumiem Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
uz rīkojuma pamata var veikt 
vispārējas nozīmes izdevumu 
pārdali par pieprasījumiem līdz 
3000 euro, visus piešķīrumus 
iekļaujot kārtējos attiecīgā 
gada pašvaldības budžeta 
grozījumos, kurus pieņem 
Cēsu novada dome.

8. Noteikt, ka tikai Cēsu 
novada dome tiesīga lemt par 
līdzekļu piešķiršanu no 2021.
gada budžetā plānotajiem 
vispārējas nozīmes izdevumi 
līdzekļiem par summu, kas 
pārsniedz 3000 euro.

9. Noteikt, ka pašvaldības 
atbalsta apmērs, atbilstoši 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu faktiskajām 
2021. gada  vidējām izmaksām,  
par pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādei 
stājas spēkā ar nākamo mēnesī 
pēc budžeta apstiprināšanas.

10. Noteikt, ka nav 
pieļaujama apropriācijas 
pārdale no izdevumiem 
sociālajiem pabalstiem uz 
citiem izdevumiem.

11. Noteikt, ka budžeta 
izpildītājiem jānodrošina 
likuma “Par valsts un 
pašvaldību institūciju amat-
personu un darbinieku 
atlīdzības likums”, „Izglītības 
likums”, Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 445 „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 
nosacījumi. 

12. Noteikt, ka tāmi par 
saņemtajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem 2021. gadā 
sagatavo par faktiski saņemto 
un gada sākumā atlikumos 
esošo līdzekļu apjomu. 

13. Noteikt, ka iestādes 
vadītāji ir atbildīgi par to, lai 
piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu normatīvajiem 
aktiem atbilstošu, efektīvu un 
lietderīgu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un 
izdevumi pēc naudas plūsmas 
nepārsniedz attiecīgajai 
programmai, pasākumam 
tāmē apstiprinātos, plānotos 
pašvaldības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskām un 
funkcionālām kategorijām.

14. Noteikt, ka budžeta 
izpildītājiem ir tiesības, 
nemainot saistošajos noteiku-
mos apstiprinātās apropriācijas 
sadalījumu, izdarīt ieņēmumu 
un izdevumu tāmē izmaiņas 
(mainīt tāmē apstiprināto 
līdzekļu izlietojumu – novirzīt 
līdzekļus no  viena izdevumu 
posteņa  uz citu), ja šīs 
izmaiņas:

16.1. nodrošina pašvaldības 
budžeta līdzekļu efektīvu un 

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2016.gada 28.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.2 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” (apstiprināti ar Cēsu 
novada domes 2016. gada 
28. janvāra lēmumu Nr. 9, 
prot. Nr.1, 9.punkts) šādus 
grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 
3.punktu šādā redakcijā:

“3. Pašvaldības atbalsts 
privātajai izglītības iestādei ir:

“3.1. 268,16 euro mēnesī 
par vienu bērnu no pusotra 
gada līdz četru gadu vecumam 
saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām 
(1.pielikums);

3.2. 194,02 euro mēnesī 

par vienu bērnu, kam 
nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības 
ieguvei, saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām (1. 
pielikums).”

2. Izteikt saistošo 
noteikumu 1.pielikumu šādā 
redakcijā: 

 

 

 

 

racionālu izlietojumu;
16.2. nerada valsts 

sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu, komunālo 
maksājumu un citus iestādes 
saistību parādus;

16.3. apropriācijas pārdale 
atlīdzības palielināšanai, 
nerada iestādei atlīdzības un 
kopējo izdevumu apjoma 
palielināšanos nākamajos 
periodos. 

15. Noteikt, ka budžeta 
izpildītāji pamatbudžeta 
ieņēmumus par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, kas 
pārsniedz pašvaldības noteikto 
apjomu, ar Finanšu komitejas 
atzinumu var novirzīt budžetā 

paredzētās programmas 
izdevumu papildu finansēšanai 
pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Cēsu novada 
domē.

16. Noteikt, ka iestāžu 
vadītāji, organizējot iestādes 
uzdevumu izpildi ir atbildīgi 
par iepirkuma procedūras 
ievērošanu atbilstoši Publisko 
iepirkumu likumam.

17. Cēsu novada pašvaldības 
finanšu pārvalde 2021.
gadā nodrošina pašvaldības 
aizņēmumu pamatsummas 
atmaksu un kredītu procentu 
samaksu, saskaņā ar 
noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā 

šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

18. Noteikt, ka Cēsu novada 
pašvaldības finanšu pārvalde 
var atvērt pašvaldības budžeta 
asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā 
paredzētās summas, 
proporcionāli Cēsu novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumu 
izpildei.

19. Noteikt, ka Cēsu 
novada pašvaldības finanšu 
pārvalde, budžeta ieņēmumu 
daļas neizpildes gadījumā, 
var finansēt pašvaldības 
budžeta iestādes proporcionāli 
pamatbudžeta ieņēmumu 
izpildei.

11.02.2021. Saistošie 
noteikumi Nr. 1 “Par 
maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Cēsu novadā”

1. Šie saistošie noteikumi 
nosaka maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
slieksni Cēsu novadā.

2. Maznodrošinātās māj-
saimniecības ienākumu 
slieksnis Cēsu novadā ir 327,00 

euro pirmajai vai vienīgajai 
personai mājsaimniecībā un 
229,00 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.

Pabalsts siltumapgādei

Labākai ikdienai

Ģimenes, kuras dzīvo 
daudzdzīvokļu mājās ar 
centralizētu siltumapgādi 
un kurām noteikts trūcīgas 
ģimenes (personas) statuss, 
līdz 31. martam aicinātas 
pieteikties dzīvokļu pabalstam.

Pabalstu var saņemt trūcīgas 
ģimenes (personas), kuru rīcībā 
pēc īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par 
pakalpojumiem, kas aprēķināta, 
ievērojot pašvaldības apstipri-
nātos normatīvus, pirmajam 
un otrajam ģimenes loceklim 
paliek ne vairāk kā 50% no 
minimālās algas, katram 
nākamajam ģimenes loceklim – 
15% no minimālās algas.

Pabalsts tiek aprēķināts 
atbilstoši Cēsu novada domes 
Saistošajiem noteikumiem 
“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” un 
normatīviem dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanai 2020./2021. 
gada apkures sezonā:

2020./2021. gada apkures 
sezonā piemērojami šādi īres/
apsaimniekošanas maksas un 
maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem normatīvi:

1. vienas personas māj-
saimniecībai – 89,17 euro 
mēnesī;

2. divu personu māj-
saimniecībai – 105,21 euro 
mēnesī;

3. trīs personu māj-
saimniecībai – 143,41 euro 
mēnesī;

4. četru personu māj-
saimniecībai – 166,22 euro 
mēnesī;

5. piecu un vairāk personu 
mājsaimniecībai – 180,62 euro 
mēnesī;

6. vienatnē dzīvojošas 
pensijas vecuma personas vai 
personas ar 1. vai 2. grupas 
invaliditāti mājsaimniecībai – 
94,17 euro mēnesī.

Lai saņemtu pabalstu, 
jāiesniedz:

• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija 

(aizpilda kopā ar sociālā darba 
speciālistu);

• īres/ apsaimniekošanas un 
komunālo maksājumu rēķins;

• īres līguma kopija (uzrādot 
oriģinālu), ja dzīvojamā telpa 
tiek īrēta;

• ja ģimenē ir strādājošas 
personas, izziņa no darba 
devēja par pēdējo trīs mēnešu 
ienākumiem pēc nodokļu 
nomaksas;

• Nodarbinātības valsts 
aģentūras individuālā darba 
meklētāja plāna kopija 
(uzrādot oriģinālu), ja persona 
ir bezdarbnieks;

• citi dokumenti pēc 
sociālā dienesta sociālā darba 
speciālista pieprasījuma.

Lai saņemtu atbalstu, 
aicinām iedzīvotājus vērsties 
Cēsu novada Sociālajā 
dienestā”, iepriekš zvanot 
uz tālruni: 64127745, 
64127887, lai vienotos par 
pieņemšanas laiku. Tāpat 
aicinām iesniegumus, ja 
tas ir iespējams, iesniegt 
elektroniski sūtot uz e-pastu  
soc.ag@cesis.lv.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, 
tas viena mēneša laikā no 
dienas, kad pieņemts lēmums 
par pabalsta piešķiršanu, tiek 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam.

Vairāk nekā gadu ilga 
Labklājības ministrijas 
sadarbībā ar 10 pašvaldībām 
īstenotais Individuālā budžeta 
izmēģinājuma projekts. To 
līdzfinansēja Eiropas Sociālais 
fonds ar mērķi aprobēt 
jaunu modeli pakalpojumu 
finansēšanā. No Cēsu novada 
projektā piedalījās 10 
personas ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Lai saprastu, kāds atbalsts 
katrai personai ir nepieciešams, 
vispirms tapa individuālais 
atbalsta plāns un izvirzīti gan 
ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķi, 
kurus persona vēlas sasniegt. 
Daļai personu sākotnējie 
atbalsta plāni projekta norises 
laikā vairākkārtīgi mainīti, jo 
mainījās personas vēlmes un 
vajadzības.

Projekta gaitā personām 
tika nodrošināti šādi sociālie 
pakalpojumi:

• Aprūpes mājās pakalpo-
jums (1 personai);

• Atbalsta personas pakalpo-
jums (8 personām);

• Psihologa konsultācija (4 
personām);

• Ergoterapeita nodarbības 
(4 personām);

• Fizioterapeita nodarbības 
(10 personām);

• Audiologopēda nodarbības 
(2 personām);

• Speciālā pedagoga no-
darbības (1 personai);

• Montesori metodikas 
speciālista nodarbības (1 
personai);

• Mūzikas terapijas no-
darbības (4 personām);

• Deju un kustību terapijas 
nodarbības (7 personām);

• Vizuāli plastiskās mākslas 
terapijas nodarbības (4 
personām);

• Kanisterapijas nodarbības 
(1 persona);

• Uztura speciālista kon-
sultācijas (3 personām);

• Pavadonis (1 personai).
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VĒSTURE, KULTŪRA

Trešdien, 10. martā, 
virtuālajā saziņas platformā 
“Zoom” norisināsies Cēsu 
iedzīvotāju kultūrdiena. Tas 
būs jauns formāts sabiedrības 
iesaistei Cēsu Eiropas kultūras 
galvaspilsētas stāsta veidošanā. 
Kultūrdienas veidotāji 
piedāvās uz pasaulē notiekošo 
paraudzīties caur četrām 
Cēsu kultūras galvaspilsētas 

tēmām – demokrātija, 
mācīšanās, veselība un vide.

Ar četriem stāstiem uzstāsies 
un mikrodarbnīcas vadīs 
izcili lektori, kuru domas un 
darbus raksturo gan pasaulīgs 
tvērums, gan aktīva darbošanās 
Cēsīs un tuvējā apkārtnē: 
Ieva Morica (demokrātija), 
Dainis Jakovels (vide), Andris 
Skride (veselība), Juris Cālītis 

un Ivo Rode (mācīšanās). 
Darbnīcās ikkatram būs 
iespēja gūt gan praktiskas un 
noderīgas zināšanas par katru 
no tēmām, gan diskutēt par to, 
kā ikdienā mēs varam stiprināt 
ne vien savu, bet arī visu Cēsu 
sabiedrības izaugsmi.

Vairāk informācijas: 
cesis.lv.

Virtuāla kultūrdiena

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

Pašvaldības līdzfinansējums 
2021. gadā ir EUR 37 000, 
savukārt vienam projektam 
pieejamais maksimālais līdz-
finansējuma apjoms ir EUR 
5000, un tam pieprasītais 
kopējais līdzfinansējuma ap-
joms nevar pārsniegt 70% 
no projekta attiecināmajām 
izmaksām. Projektu iesnieg-
šanas termiņš ir 2021. gada 6. 
aprīļa plkst. 17.

Lai veicinātu izpratni par 
konkursa nosacījumiem un 
sniegtu iespēju iesniedzējiem 
gūt atbildes uz neskaidriem 
jautājumiem, biedrība “Cēsu 
Mantojums” 11. martā plkst. 

14.00 tiešsaistē organizēs 
konkursa informatīvo 
semināru. Pieteikšanās 
semināram, rakstot uz  
cesumantojums@gmail.com. 

Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa pieejama 
Cēsu novada mājas lapā  

cesis.lv sadaļā Attīstība - 
Kultūras pieminekļu sagla-
bāšana.

Uz līdzfinansējumu var 
pretendēt pieteikumi:

• Cēsu novada vietējās 
nozīmes kultūrvēsturisko 
objektu teritorijām;

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

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

Finansējums pieejams 
šādām aktivitātēm:

• pieminekļa vai tā 
daļas restaurācijas un/vai 
konservācijas būvprojekta 
izstrādes izmaksām;

• pieminekļa vai tā daļas 
izpētes un inventarizācijas 
(arhitektoniski mākslinieciskās 
vai tehniskās vai arheoloģiskās) 
izstrādes izmaksām;

• kultūras pieminekļa 
būvamatniecības izstrādājumu 
(ēku vēsturiskie logi un durvis, 
kā arī vēsturiskās dekoratīvās 
un funkcionālās būvdetaļas 
no koka vai cita materiāla) 
restaurācijas un konservācijas 

Līdzfinansējums kultūras pieminekļiem

Attēlā: Kultūras pieminekļu īpašnieki un apsaimniekotāji ēku atjaunošanas projektiem 
varēs saņemt 37 tūkstošus eiro pašvaldības līdzfinansējumu.

Sākta brīvpieejas resursa  
arheo.cesis.lv izveide. 
Datubāze virtuāli apvieno un 
ikvienam interesentam padara 
pieejamu plašo Cēsu pilī 
atrasto senlietu kolekciju.

Cēsu pils ir arheoloģiski 
visplašāk pētītā un atradumiem 
bagātākā viduslaiku pils 
Latvijas teritorijā. Mazu daļu 
no plašā Cēsu pils arheoloģisko 
atradumu klāsta varam apskatīt 
Latvijas muzeju ekspozīcijās, 
bet nesalīdzināmi lielāks 
daudzums no pavisam 13 000 
senlietu atrodams Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja 
un Cēsu Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma glabātavās.

Lai virtuāli apvienotu divos 
muzejos glabāto senlietu 
kolekciju un padarītu tās 
brīvi pieejamas ikvienam 
interesentam, esam sākuši 
veidot brīvpieejas resursu – 
Cēsu pils arheoloģisko 
priekšmetu datubāzi. Tās 
tapšana iet roku rokā ar vairāku 

sējumu krājuma “Cēsu pils 
raksti” izdošanu. Datubāzē ne 
tikai aplūkojamas “Cēsu pils 
rakstos” publicētās senlietas, 
bet arī lasāmi pirmajos 
krājumos iekļautie pētījumi.

Cēsu pils arheoloģiskās 
izpētes laikā iegūts ne vien 
apjomīgs senlietu materiāls, 
bet arī ievērojams skaits no 
akmens izgatavotu būvdetaļu:  
konsoles, velvju ribu akmeņi, 
kolonnu detaļas un citi 
elementi, kas arheoloģiskajā 
kultūrslānī nokļuvuši, sagrūstot 
pils ēkām. Šī ir viena no 
plašākajām un kultūrvēsturiskā 
ziņā vērtīgākajām akmens 
būvdetaļu kolekcijām Latvijā. 
Lai nodrošinātu šo nozīmīgo 
liecību pieejamību iespējami 
plašam interesentu lokam, 
datubāzē izveidota jauna 
sadaļa, kurā pakāpeniski 
tiek ievietoti visu pilī atrasto 
akmens būvdetaļu fotoattēli un 
uzmērījumi.

Apskatāma senlietu kolekcija

Tuvas sarunas drošā attālumā

izmaksām;
• kultūras pieminekļa vai tā 

daļas restaurācijas (t.sk. fasāžu, 
jumta segumu, konstrukciju, 
pamatu) un/vai konservācijas 
būvdarbu izmaksām;

• augsti kvalitatīvu auten-
tisko būvdetaļu izgatavošanas 
un uzstādīšanas izmaksām 
gadījumos, kad sākotnējās 
detaļas ir zudušas;

• nodokļu un nodevu 
maksājumiem, kas tieši saistīti 
ar līdzfinansēto projektu, ja 
projekta iesniedzējs tos nevar 
atgūt, ievērojot normatīvajos 
tiesību aktos par nodokļiem un 
nodevām noteikto kārtību.

Konsultēties par pieteikuma 
sagatavošanu, kā arī uzzināt 
vairāk par konkursa norisi 
iespējams, sazinoties ar 
biedrības “Cēsu Mantojums” 
pārstāvjiem Ditu Trapencieri, 
tālr. +371 26458414 (admi-
nistratīvie jautājumi, pie-
teikumu sagatavošana) un 
Jāni Tolpežņikovu,  tālr. +371 
26330153 (tehniskie jautājumi, 
atbalstāmās aktivitātes). 
Kopējais epasts saziņai:  
cesumantojums@gmail.com.

Projekta iesniegumu iespē-
jams iesniegt:

Drukātā formātā pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā 
(Raunas iela 4, Cēsīs) ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 6. 
aprīļa plkst. 17. Elektronisko 
versiju nosūta uz epasta adresi  
dome@cesis.lv;

Elektroniskā veidā, pa-
rakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu atbilstoši Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktajam, 
nosūtot uz pašvaldības oficiālo 
e-pasta adresi dome@cesis.lv.

Vasaras izskaņā, 20. un 21. 
augustā, tiešsaistē un izkliedēti 
Cēsu pilsētā plānots septītais 
Sarunu festivāls LAMPA. 
Ja epidemioloģiska situācija 
būs labvēlīga, lai piedzīvotu 
sarunas klātienē, šogad 
LAMPA no ierastā Cēsu pils 
parka pārcelsies uz jaunām 
sarunu vietām skvēros, ielās, 
zaļajās zonās un būs dzirdama 
visā pilsētā, piedāvājot jaunu 
pieredzi dalībniekiem un 
apmeklētājiem – tuvākas 

sarunas drošā attālumā.
Laikā, kad cilvēki kļūst 

asāki paužot viedokļus 
un attieksmē vienam pret 
otru, LAMPA par festivāla 
virstēmu šogad izvirza cieņu. 
“Mēdz teikt – strīdos dzimst 
patiesība. Pat ja nepiekrītam un 
nesaprotamies, tikai cieņpilnā 
sarunā varam nonākt pie 
kopsaucēja, mijiedarboties un 
virzīties uz izaugsmi. Saruna 
bez cieņas kļūst par cīņu, vedot 
uz sabiedrības polarizēšanu, 

savstarpējās cieņas zaudēšanu 
un pat vardarbību. Viedokļu 
cīņā, kurā cieņas vairs nav, 
zaudētāji būs visi,” stāsta 
Sarunu festivāla LAMPA 
direktore Ieva Morica.

Arī šogad ikvienam būs 
iespēja pieteikt un organizēt 
savu pasākumu LAMPĀ. 
Pasākumu pieteikšana noritēs 
no 1. marta līdz 15. aprīlim. 
Detalizēta informācija 
pieejama festivalslampa.lv


