Martā divas cēsnieces nosvinēja
simtgadu jubilejas
ISSN1691-0478

Lasiet 3. lpp

Cēsu novada pašvaldības izdevums

Nr. 3 (219), bezmaksas

Lieldienās būs iespēja doties
ģimeniskās pastaigās un
piedalīties erudīcijas spēlē
Lasiet 4. lpp
2021. gada 31. marts

Cēsu vakcinācijas centrs
Bērzaines ielā 2a
Pēc nepieciešamajām valsts
procedūrām par vakcinācijas
punkta tiesību nodrošināšanu
noskaidrots,
ka
Cēsu
teritoriju, kas aptver visus
bijušā Cēsu rajona novadus,
apkalpos “Veselības centra
4” meitasuzņēmums “Vizuālā
diagnostika”. Savukārt pats
liela mēroga vakcinācijas
centrs atradīsies bijušā veikala
“Supernetto” telpās Bērzaines
ielā 2a, Cēsīs.
Patlaban
notiek
vēl
pēdējie darbi, lai sagatavotu
telpas vakcinēties gribētāju
plūsmai. Pēc sākotnējā veikala
iekārtojuma
demontāžas,
attiecīgo
jaudu
ūdens,
elektrības
un
interneta
pieslēgumu veikšanas telpas
tika rūpīgi tīrītas, dezinficētas,
tika piegādātas nepieciešamās
vakcīnu uzglabāšanas u.c.
medicīniskās
iekārtas.
Tiek izkārtas informatīvās
zīmes,
plakāti,
iekārtotas
uzgaidīšanas, vakcinēšanas un
pēcvakcinācijas zonas, līmētas
kustības virzienu norādes, ieeju
un izeju zīmes u.tml.
Kā stāsta Cēsu novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs,
centra
iekārtošanai atvēlētais laiks
nebija ilgs, taču pietiekams,
lai konstruktīvā sadarbībā gan
ar “Vizuālo diagnostiku”, gan
Vakcinācijas projekta biroju,
gan “Rimi Latvia” atrastu
sekmīgāko
modeli
centra
atvēršanai.
Turklāt, kā uzsver J.
Rozenbergs,
ar
“Rimi
Latvia” pretimnākšanu izdevies vienoties par telpu
īri par pašizmaksu, līdz ar
ko pašvaldība par centra īri

Attēlā: Bijušais “Supernetto” veikals marta nogalē pārtop par Vakcinācijas centru. Notiek rūpīgi tīrīšanas, dezinfekcijas un
telpu pielāgošanas darbi vakcīnu uzglabāšanai un raitai apmeklētāju vakcinēšanai. Foto: Aleksandrs Abramovs.
mēnesī maksās tikai 400 eiro,
t.sk. PVN.
“Burtiski
katru
dienu
aizvadītajās divās nedēļās – arī
brīvdienās un vakaros – esam
risinājuši gan stratēģiskus, gan
pavisam praktiskus jautājumus,
lai varētu 1. aprīlī vērt centra
durvis vakcinēties gribētājiem.
Tagad, darbiem esot noslēguma
fāzē, varu ar gandarījumu
teikt, ka tas izdosies. Līdz ar
ko svarīgākais ir pašu vakcīnu
piegāde. Pārējais, kas bija
atkarīgs no mums, ir sakārtots,”
akcentē J. Rozenbergs.
Pēc vakcinācijas centra
pašvaldības projekta vadītājas
Lolitas
Kokinas
teiktā,
pašvaldība
mobilizējusi

visu savu materiāltehnisko
un cilvēkresursu bāzi –
no galdiem, krēsliem un
norobežojumiem līdz dzeramā
ūdens
aparātiem,
zīmēm,
norādēm, telpaugiem u.tml.
Turklāt īstenā bezatkritumu
pilsētas garā veikala telpās
palikušos produktu plauktus
veiksmīgi izdevies pārvērst
par
vakcinācijas
punktu
aizslietņiem.
L. Kokina skaidro, ka
izvēlētajai vietai ir vairāki
būtiski ieguvumi – tā atrodas
pie sabiedriskā transporta
pieturas, tās priekšā pieejama
pietiekami plaša autostāvvieta,
telpas ir vajadzīgajā izmērā
un pirmā stāva līmenī, ar

nodrošinātu vides pieejamību,
turklāt šīs platības jau ilgstoši
bijušas tukšas, līdz ar ko nav
problēmu tās pielāgot šādam
mērķim. Savukārt, ja centru
veidotu kādā no pašvaldības
kultūras, izglītības vai sporta
bāzēm, tas ietekmētu to
potenciālo darba atsākšanu
vasarā, jo vakcinācijas centru
paredzētais darbības ilgums ir
vismaz trīs mēneši.

Atgādinām, ka uz vakcinēšanos centrā iedzīvotāji tiks
uzaicināti noteiktos laikos,
līdzi ņemot pasi vai ID karti.
Ierašanās pieļaujama tikai
bez slimību simptomiem –
pie ieejas tiks pārbaudīta
vakcinējamo
temperatūra.
Centra
telpās
jāievēro
distancēšanās, sejas masku u.c.
spēkā esošie noteikumi.

Reģistrējies bezmaksas
vakcīnas saņemšanai:
manavakcina.lv vai 8989

Sākta hronisko slimnieku vakcinēšana
Martā ģimenes ārsti un
ārstniecības iestādes pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo
vakcīnu apjomu, sāka vakcinēt
iedzīvotājus, kam ir hroniskas
saslimšanas.
Vietnē manavakcina.lv un
pa bezmaksas tālruni 8989
vai pie ģimenes ārsta aicināti
pieteikties
iedzīvotāji
ar
hroniskām saslimšanām. Tie

iedzīvotāji, kuri pieteikušies
manavakcina.lv vai pa tālruni
8989 un nebija norādījuši
savu piederību šai hronisko
saslimšanu grupai, aicināti
pārskatīt savu pieteikumu un
atzīmē savu atbilstību hronisko
saslimstību grupai.
Iedzīvotāju atbilstību hronisko
saslimstību
grupai
noteiks divos veidos:

1. Ja pieteikšanās vakcinācijai
notikusi
vietnē
manavakcina.lv vai pa tālruni
8989, dati tiks salīdzināti ar
informāciju vienotajā veselības
nozares
elektroniskajā
informācijas sistēmā – pret
pieejamajiem hronisko slimību
reģistriem un izrakstītajiem
kompensējamajiem medikamentiem;

2. Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi ģimenes ārsta,
ģimenes ārsts vadīsies atbilstoši
SPKC
rekomendācijām
hroniski slimo pacientu vakcinācijai.
Līdz ar jaunās grupas
atvēršanu vakcinēties aicināti
iedzīvotāji, kas slimo ar
ļaundabīgu audzēju, hroniskām
elpošanas
ceļu
slimībām,

hroniskām sirds asinsvadu
sistēmas slimībām, hroniskām
nieru slimībām, hroniskām
aknu slimībām, hroniskām
nervu sistēmas slimībām,
cukura diabētu, imūnsupresiju,
aptaukošanos un smagām
psihiskām slimībām.
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Solis ierastās dzīves
virzienā
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Marta nogalē novada skolās
mācības klātienē atsāka pirmo
četru klašu audzēkņi. Pirms tam
nedēļu vēl iepauzējām, vērojot
situāciju, jo bija bažas par
trešo infekcijas uzliesmojumu.
Taču kumulatīvās saslimstības
rādītāji Cēsu un arī apkārtējos
novados pakāpeniski stabilizējas, un skolās paveikts viss
nepieciešamais, lai mācību
apstākļi mazākajiem būtu pēc
iespējas droši. Jau vairāk nekā
trīs nedēļas regulāri notiek
bērnudārzu personāla testēšana,
un rezultāti ir labi, inficēto nav.
Mācību atsākšana klātienē ir
ilgi gaidīts notikums bērniem,
pedagogiem un arī vecākiem,
ļoti gribētos cerēt ka skolu
audzēkņi varēs apmeklēt līdz
pat mācību gada beigām. Tomēr
turpināsim rūpīgi uzmanīt
epidemioloģisko situāciju gan
izglītības iestādēs, gan novadā.
Viens no platiem soļiem
normālas dzīves virzienā ir
vakcinēšanās. Līdz Lieldienām
plānots pabeigt lielā vakcinācijas centra iekārtošanu
bijušā veikala “Supernetto”
telpās Bērzaines ielā 2a. Šis
ir labs risinājums, jo ēka
pagaidām ir bez pielietojuma
ar stāvlaukumu, un īpašnieki,
dodot
savu
ieguldījumu
sabiedrības veselībai, izīrē
telpas par ļoti simbolisku
samaksu. Vidzemē darbosies
divi lieli vakcinācijas centri:
Cēsīs un Valmierā.
Ieinteresēta un lietderīga
saruna pašvaldības vadībai

bija ar uzņēmējiem, kuri
strādā bijušās ARR un CATA
teritorijās.
Iepazīstinājām
ar
investīciju
piesaistes
iespējām
uzņēmējdarbībai
nākamajā Eiropas Savienības
struktūrfondu projektu periodā.
Strādājam, lai piesaistītu investīcijas infrastruktūras un
inženiertīklu izbūvei šajās
teritorijās. Uzņēmēju vērtējumā
šim rajonam ir ievērojams
biznesa attīstības potenciāls.

Kumulatīvās
saslimstības
rādītāji Cēsu un arī
apkārtējos novados
pakāpeniski
stabilizējas.
Marta pēdējā domes sēdē
deputāti apstiprināja vēl divu
perspektīvu projektu izstrādi.
Pirmais: sadarbībā ar ZAAO pie
Daibes atkritumu noglabāšanas
poligona attīstīt atkritumu
pārstrādi, veidojot ražotnes, kas
no izmantotajiem materiāliem
rada jaunas noderīgas lietas.
Otrs projekts paredz Stacijas
laukuma, Raiņa ielas un bijušā
Neredzīgo biedrības uzņēmuma
teritorijas labiekārtošanu un
attīstību.
Valdības finansētajā programmā augstas gatavības
projektiem plānojam iesniegt
Cēsu klīnikas iekštelpu renovācijas pabeigšanas projektu.
Ja tas izdosies, mūsu veselības
aprūpes iestādē būs pilnībā

atjaunota un modernizēta,
nodrošinot lieliskus darba
un
veseļošanās
apstākļus
mediķiem un pacientiem.
Domes
sēdē
amatos
apstiprināti divi jauni pašvaldības
iestāžu
vadītāji.
Pašvaldības aģentūru “Sociālais
dienests” turpmāk vadīs Ainārs
Judeiks, savukārt Cēsu Mākslas
skolu – Jānis Ķīnasts. Vēlu
veiksmi un izturību abiem
direktoriem!
Martā organizējām tiešsaistes tikšanos ar ārzemēs
dzīvojošajiem
cēsniekiem.
Pārstāvniecība bija ļoti plaša,
aptverot lielu daļu Eiropas.
Pieslēdzās
gan
studējošie
jaunieši, kurus interesēja, kas
notiek viņu dzimtajā pilsētā, un
bija arī ģimenes, kurās nopietni
apsver iespēju atgriezties.
Lielākās bažas ir, vai viņu bērni
pēc dzīves un mācībām citas
valodas vidē spēs integrēties
Cēsu skolās. Prieks, ka cēsnieki
nezaudē saikni ar dzimto vietu!
Nepulcējoties
bet
visi
kopā 25. martā pieminējām
komunistiskā genocīda upurus.
Viena no drūmākajām dienām
mūsu tautas vēsturē aizvien atgādina cik svarīgi ir
rūpēties, lai Latvija būtu brīva,
neatkarīga un stipra valsts.
Savukārt aprīlis tradicionāli
ir spodrības mēnesis, un, ja
ne citādi, tad individuāli katrs
aicināts pielikt roku, lai sakoptu
savu sētu, pilsētu, pagastu.
Pašvaldība vides sakopšanu
atbalstīs, nodrošinot bezmaksas
zaļo atkritumu savākšanu.
Lai visiem mierpilnas un
jaukas Lieldienas!

Domes sēdēs martā
Cēsu
novada
domes
sēdē
4.
martā
izskatīti
25
jautājumi.
Deputāti
apstiprināja Cēsu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikumu un civilās
aizsardzības plānu. Vienojās
par nekustamā īpašuma daļu
Rūpniecības ielā 15 pirkšanu
un apstiprināja pakalpojumu
cenrādi
nodibinājumam
“Koprades māja Skola6”.
Dome
apstiprināja
atklāta projektu konkursa
“Priekšlaicīgas
mācību
pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikumu, sprieda
par izglītības iestāžu vadītāju
darba izpildes vērtēšanu. Sēdē
lēma slēgt deleģēšanas līgumus
ar SIA “Cēsu Olimpiskais
centrs” un “Cēsu mantojums”,
kā arī vienojās par finansējumu
individuālajām konsultācijām
Covid-19 pandēmijas laikā.
Deputāti
sprieda
par

darba grupu Cēsu novadā
apvienojamo
pašvaldību
reorganizācijas
plāna
un
administratīvās
struktūras
projekta izstrādei. Tāpat tika
skatīts konceptuāls jautājums
par esošā Cēsu novada sporta
nozares pārvaldības modeli,
izveidojot sporta aģentūru.
Cēsu novada domes sēdē 25.
martā izskatīti 29 jautājumi.
Dome vienojās par mācību
procesa uzsākšanu klātienē
Cēsu
novada
pašvaldības
dibināto
vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 1.-4. klašu
skolēniem.
Cēsu
pilsētas
Mākslas
skolas direktora amatā deputāti
apstiprināja Jāni Ķīnastu,
bet par novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests”
direktoru apstiprināja Aināru
Judeiku.
Dome
vienojās
par
projekta
pieteikuma
“Ražošanas ēkas ar pieguļošo
teritoriju būvniecība nekustamā

īpašuma – CSA poligons
Daibe, teritorijā” izstrādi un
iesniegšanu, kā arī projekta
pieteikuma
“Degradēto
teritoriju revitalizācija Cēsu
novadā. IV kārta” izstrādi un
iesniegšanu.
Deputāti apstiprināja Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” 2020.
gada publisko pārskatu un
iepazinās ar pārskata ziņojums
par Cēsu novada bāriņtiesas
darbu 2020. gadā. Sēdē sprieda
par
ilgtermiņa
saistībām
Cēsu
novada
pašvaldības
iestāžu inženierkomunikāciju
apsaimniekošanai un telpu
nomu vakcinācijas centra
izveidei.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes sēdes” –
“Domes sēžu protokoli un
pieņemtie lēmumi”.

Sveicināta,
nākotne!
Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs

pieejams Eiropas Savienības
un valsts atbalsts tuvākajos
gados, bet mums pietiekami
īsā termiņā nepieciešams veikt
sagatavošanās aktivitātes –
lai
gan
izglītībā,
gan
uzņēmējdarbībā, gan veselībā,
gan kultūrā, gan pašvaldībā u.c.
spētu sasniegt nepieciešamo
projektu gatavību. Ir ļoti
svarīgi, lai jau tagad pašvaldībai
sadarbībā ar uzņēmējiem taptu
skaidra vīzija un skatījums, kur
gribam nokļūt nākotnē.
Fināla fāzē mums arī
Eiropas kultūras galvaspilsētas
pieteikuma
veidošana,
kuras laikā esam izveidojuši
sadarbību ar teju visām esošām
un nākotnes Eiropas kultūras
galvaspilsētām.
Sanāksmju
sanāksmēs
starptautiskie
sadarbības partneri ļoti augstu
novērtē mūsu centienus un
arī līdzšinējos sasniegumus
un darbus visās pašvaldības
nozarēs, ne tikai kultūrā. Jo
mēs potenciālajiem partneriem
prezentējam visu: sākot no
sporta
infrastruktūras
un
beidzot ar uzņēmējdarbības
iespējām. Mazas vietas ir
jaunā tendence un kustība visā
Eiropā, tādēļ savā pieteikumā
gribam ielikt vislabāko. Viena
no pēdējām tikšanām aprīļa
mēnesī bija ar dažādiem sporta
nozares pārstāvjiem, kuras
laikā tika ieteikts nebalstīt
pieteikumu tikai uz unikalitāti,
bet arī uz personībām, kuras
veidojušas Cēsis un šo reģionu.
Un – ja tā raugāmies, tad
šeit ir visaugstākais “Eiropas
līmenis”. Un, ja tā, tad, lai būtu
“Eiropas līmenī”, nav nemaz
jābūt tik lielam. Arī mazi cinīši
var gāzt lielu vezumu un būt
spožas zvaigznes Eiropas
kultūras zvaigznājā!

Blakus datoram un pierakstu
kladei stāv Dānijas pilsētas
Orhūsas, Eiropas kultūras
galvaspilsētas 2017. gadā,
izvērtējums
“Sveicināta,
nākotne!”.
Tāda
pabieza
grāmata, kur uzskaitīti visi
tie labumi, ko šāds Eiropas
kultūras gads devis pašvaldībai
un visam reģionam.
“Sveicināta,
nākotne!”
zīmē pagāja arī viss marts. Tas
atnesa ne tikai pirmās siltās
pavasara dienas, bet tā laikā arī
risinājām vairākus ļoti svarīgus
attīstības jautājumus, gatavojot
jaunus projekta pieteikumus,
lai turpinātu uzņēmējdarbības
attīstības
jautājumus
ar
jauniem projektiem un sāktu
Neredzīgo kvartāla attīstību.
Tāpat turpinājās darbs pie tā,
lai nodotu uzņēmējiem Cēsu
Industriālā parka teritorijas, par
kurām ir liela interese, jaunu
ražotņu attīstībai. Martā arī
sākām darbu pie sporta nozares
attīstības
esošajā
novadā.
Un, protams, protams, virkne
pašvaldības kolēģu iesaistīti
administratīvi
teritoriālo
jautājumu
risināšanā,
kas
paņem arvien vairāk laika, lai
varētu nodrošināt pašvaldības
pakalpojumu
pieejamību
administratīvi
teritoriālās
reformas pārejas laikā.
Aprīlī
arī
noslēdzās
tematisko
darba
grupu
sanāksmes, lai izstrādātu jaunā
novada attīstības programmu
un
definētu
ilgtermiņa
attīstības mērķus. Ar to
saistīts liels jautājums, kam
sākām gatavoties jau pērn,
ir ekonomikas digitalizācija
un
zaļās
ekonomikas
iedzīvināšanas
aktivitātes.
Skaidrs, ka šiem mērķiem būs

Sāks latvāņu ierobežošanu
Ja aprīlī laika apstākļi būs
pavasarīgi un sāksies augu un
arī kaitēkļu veģetācija, novada
pašvaldība mēneša beigās
sāks latvāņu ierobežošanu ar
integrēto augu aizsardzības
metodi. Pamatā šo metodi
paredzēts izmantot latvāņu
invadētajās teritorijās gar ceļu

malām un elektrolīnijām.
Tuvojoties darbu uzsākšanas
dienām, pašvaldības mājaslapā
cesis.lv un sociālajos tīklos
publicēsim precizējošu informāciju par to, kurās dienās
un vietās notiks kaitēkļa
ierobežošana.

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
Klīnikai veiksmīgs finanšu gads

Attēlā: Cēsu klīnikā pakalpojumu sniegšanu veiksmīgi izdodas apvienot ar apjomīgiem
rekonstrukcijas darbiem: ēku siltināšanu, iekštelpu atjaunošanu un modernizāciju. Foto:
Aivars Akmentiņš.
Martā apstiprināts SIA “Cēsu
klīnika” 2020. gada pārskats.
Cēsu klīnikai iepriekšējais
gads bijis izaicinājumiem un
pārbaudījumiem pilns, taču tā
turpināja ilgtspējīgu izaugsmi
un jau piekto gadu pēc kārtas
sasniedza stabili pozitīvus
rezultātus. Neskatoties uz
ļoti mainīgajiem un brīžiem
neprognozējamiem apstākļiem
Covid-19 pandēmijas dēļ, Cēsu
klīnika 2020. gadu noslēdza ar
peļņu, kas, salīdzinot ar 2019.
gadu, bija par 72% lielāka –
261 460 eiro.
“Neraugoties uz pandēmijas
radītajām
problēmām,
pakalpojumi tika saglabāti,
valsts
pasūtījuma
apjoms

apgūts, un maksas pakalpojumi
nesamazinājās.
Klīnikas
kapitāldaļu turētājs (Cēsu
novada pašvaldība) ik gadu
klīnikas peļņu atstāj tās
attīstībai, un 2020. gadā
esošajam pakalpojumu klāstam
pievienojās otolaringoloģiskā
palīdzība
ambulatori
un
operācijas dienas stacionārā,
endokrinoloģiskā
palīdzība
ambulatori
pieaugušajiem,
iegādāts
aprīkojums
un
piesaistīti papildus speciālisti
pakalpojumu nodrošināšanai
rehabilitācijai
dienas
stacionārā”, skaidro Cēsu
klīnikas valdes priekšsēdētāja
Ingūna Liepa, piebilstot, ka
arī turpmāk plānots attīstīt

vairākus jaunus, iedzīvotājiem
būtiskus veselības aprūpes
pakalpojumus.
Vidēji pagājušā gada laikā
klīnikā
bija
nodarbināts
301 darbinieks, t.sk. 76%
pamatdarbā. Tas ir ļoti augsts
rādītājs, ja salīdzinām ar citām
ārstniecības iestādēm reģionos.
Darba tiesiskās attiecības sākuši
11 ārsti, viens fizioterapeits
un piecas medicīnas māsas.
Savukārt šogad Cēsu klīnika
radusi iespēju ārstniecības
personālam palielināt algas
atbilstoši veselības aprūpē
valstī 2021. gadā plānotajam
pieaugumam.

Sveic Cēsu simtgadnieces
Šī gada martā Cēsu
novada pašvaldībā divām
novadniecēm apritēja skaistas
dzīves jubilejas.
Olgai Haukai 100 gadu
jubileja apritēja 2. martā,
bet viņas vienaudze Nellija
Kimerāle to svinēja 21. martā.
Olgai Haukai 32 darba gadi
aizritējuši Cēsu 1. bērnudārzā,
kur viņa veidoja bērniem

un darbiniekiem patīkamu
vidi, prata sagādāt prieku.
Pēdējos gados Olga tuviniekus
un arī viesus iepriecina ar
pašdarinātiem apsveikumiem.
Viena
no
iecienītākajām
nodarbēm
Olgai
bija
spilvendrānu, audumu maisiņu
un galvas masku darināšana.
Cēsu novada pašvaldības un
Sociālā dienesta darbiniekus

Olga ik gadu iepriecina ar
pašdarinātiem apsveikumiem
svētkos.
Svētkos
simtgadnieces
saņēma novada pašvaldības
dāvātos ziedus un 100 eiro.
Sirsnīgi sveicam jubilāres,
novēlot dzīvesprieku un stipru
veselību!

Attēlā: Simtgadniece Olga Hauka daudz prieka kolēģiem un tuviniekiem sagādāja darinot
košas spilvendrānas, audumu maisiņus un mīlīgas galvas maskas.

Pieteikšanās vēlēšanu
iecirkņu komisiju locekļu
amatiem
No 2021. gada 22. marta
līdz 20. aprīlim tiek pieņemti
pieteikumi uz jaunveidojamā
Cēsu novada vēlēšanu iecirkņu
komisiju locekļu amatiem
2021. gada 5. jūnija pašvaldību
vēlēšanās.
Pieteikumi tiek pieņemti:
• nosūtot tos uz elektroniskā
pasta adresi dome@cesis.lv;
• pa pastu “Cēsu novada
pašvaldības vēlēšanu komisijai’’, Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101 (vai
klātienē, ievietojot iesniegumu
kastītē pie ēkas ieejas)
•
klātienē,
nogādājot
tos personīgi Cēsu novada
pašvaldības vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājai Līgai Dzemido
Rīgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu
novadā, 2. stāvā.
Prasības kandidātiem:
•
atbilstība
Centrālās
vēlēšanu komisijas Pašvaldību
vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanas instrukcijas 6.
punkta prasībām;
• prasme rīkoties informācijas tehnoloģiju ierīcēm
(datortehnika,
viedierīces
(viedtelefons))
Vēlēšanu iecirkņa komisijas
locekļa kandidāta pieteikuma
veidlapa pieejama cvk.lv vai
cesis.lv sadaļā “Pašvaldību
vēlēšanas 2021”.

Videonovērošana drošībai
Lai vairotu iedzīvotāju
drošību, šomēnes papildināts
Cēsu
novada
pašvaldības
policijas
videonovērošanas
kameru
tīkls.
Turpmāk
pašvaldības policijas dežuranti
novēros drošību uz Cēsu ielām
jau no 80 uzstādītām kamerām.
Uzstādīto kameru mērķis
nav
fiksēt
autotransporta
krustojumu
šķērsošanu
pie sarkanās gaismas, taču
video ieraksti var kalpot
kā pierādījumi, ja veikts
administratīvs pārkāpums vai
kāda cita pretlikumīga darbība.
Tostarp video ieraksti var
tikt nodoti izskatīšanai Valsts
policijai, ja tas nepieciešams

kāda pārkāpuma pierādīšanai,
piemēram, izraisītai autoavārijai u.tml.
Marta vidū uzstādītas sešas
jaunas
videonovērošanas
kameras
pilsētas
vietās,
par
kurām
iepriekšējos
gados saņemtas iedzīvotāju
sūdzības par trokšņošanu,
agresīvu braukšanu, kā arī
citiem pārkāpumiem. Tās ir:
Jāņa Poruka un Lapsu ielas
krustojums, Piebalgas un Lapsu
ielas krustojums, Akmens un
Festivāla ielas krustojums,
Cīrulīšu ielas rotācijas aplis, kā
arī pie Cēsu 2. pamatskolas un
Cēsu sporta kompleksa.

NĪN atvieglojumi latvāņu
apkarotājiem
Arī šogad zemju īpašnieki
Cēsu novadā, kuri būs veikuši
latvāņu invāziju ierobežojošus
pasākumus,
saņems
50%
vai 90% nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) atvieglojumu
atkarībā no invadētās platības
apjoma.
Atvieglojumu saņem tie
īpašnieki, kuru nekustamajos
īpašumos būs sekmīgi veiktas
darbības invāzijas apturēšanā.
Atlaidi 50% apjomā piemēros

tiem zemes gabaliem, kur
latvāņu
invāzija
aizņem
mazāk par 50% no teritorijas
platības.
Savukārt
90%
atvieglojums būs pieejams
tiem zemes gabaliem, kur ar
latvāņiem invadētā teritorija
pārsniedz 50% no kopējās
platības. Iesniegums NĪN
atvieglojumam
iesniedzams
pašvaldībai līdz š.g. 31.
maijam. Papildu informācija:
cesis.lv.
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PAŠVALDĪBAS ATBALSTS

Līdzfinansējums mikrorajonu pagalmu labiekārtošanai
Cēsu novada pašvaldība
no 2021. gada 8. marta
līdz 2021. gada 31. maijam
aicina
iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus projektus mikrorajonu
pagalmu labiekārtošanai, kas
ļaus sakārtot daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju apkārtni un
uzlabot iedzīvotāju apkārtējo
dzīves vidi, transporta kustību,
bērnu un jauniešu brīvā laika
pavadīšanas
iespējas
un
vides pieejamību, izmantojot
pašvaldības līdzfinansējumu.
Līdzfinansējumu
paredzēts
piešķirt
šādām
aktivitātēm:
1.
Brauktuves,
ietves
vai stāvlaukuma jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
piesaistītajā
zemes
gabalā – 60% no brauktuves,
ietves
vai
stāvlaukuma
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā 8500 eiro;
2. Iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai – 70% no
iekškvartālu
apgaismojuma
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā 4000 eiro;
3. Citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtojumam
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu
un atkritumu urnu, atkritumu
konteineru laukumu, zālienu un
apstādījumu, sporta laukumu,
veļas žāvētavu, velosipēdu
novietņu jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai) – 70% no
daudzdzīvokļu dzīvojamajai
mājai piesaistītā zemesgabala
jaunbūves,
pārbūves
vai
atjaunošanas izmaksām, bet ne
vairāk kā 5000 eiro;

Attēlā: Ar pašvaldības atbalstu šogad daudzīvokļu rajonu iedzīvotāji var atjaunot vai izbūvēt brauktuves, ietves,
apgaismojumu, rotaļu un atpūtas laukumus. Foto: Aivars Akmentiņš.
4. Brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam (remonts, ko
veic atsevišķiem brauktuvju,
ietvju
vai
stāvlaukumu
posmiem
nolūkā
likvidēt
esošos defektus) – 70%
no brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remonta izmaksām, bet
ne vairāk kā 3000 eiro;
5. Būvprojekta vai tam
pielīdzināma
dokumenta
izstrādei un autoruzraudzībai –
50% apmērā no būvprojekta vai
tam pielīdzināma dokumenta
izstrādes un autoruzraudzības
izmaksām;
6. Būvuzraudzības veikšanai – 50% apmērā no būvuzrau-

dzības veikšanas izmaksām.
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir
vienāda vai lielāka par 450 m2;
2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 35%
no kopējās daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas platības.
Norādītā procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz
neapdzīvojamām telpām, ja tās
ir valsts, pašvaldības vai citas
publiskas personas īpašumā;
3. Daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā vienai personai pieder
ne vairāk kā 25% no tajā
esošajiem dzīvokļu īpašumiem.

Norādītā procentuālā sadalījuma apjoms neattiecas uz
dzīvokļa īpašumiem, ja tie ir
valsts, pašvaldības vai citas
publiskas personas īpašumā.
Programmas īstenošanai 2021.
gadā pašvaldības budžetā
paredzēti 20 000 eiro.
Projektus izvērtēs un
apstiprinās rindas kārtībā no
iesniegšanas brīža:
• ievietojot iesniegumu
pastkastītē pie pašvaldības
ēkas fasādes (Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101);
• nosūtot pa pastu Cēsu
novada pašvaldībai Raunas
ielā 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. Par iesniegšanas datumu
uzskata pasta zīmogā norādīto

nosūtīšanas datumu.
•
elektroniskā
veidā,
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu
atbilstoši
Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot
uz šādu elektroniskā pasta
adresi dome@cesis.lv. Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem
dokumentiem jābūt DOC,
DOCX, eDOC, XLS, PDF vai
JPG formātā.
Jautājumu un konsultāciju
gadījumā rakstīt uz e-pastu
juris.amans@cesis.lv vai zvanīt pa tālruni 64161826. Par
konsultācijām klātienē iepriekš
jāvienojas telefoniski.

Pašvaldības atbalsts daudzdzīvokļu māju siltināšanai
Cēsu novada pašvaldība
no 2021. gada 8. marta
līdz 2021. gada 31. maijam
aicina
iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai.
Pieteikumos
iekļaujami
pasākumi, kas paaugstina ēkas
energoefektivitāti un ir iekļauti
energoauditā kā veicamie
darbi, izmantojot pašvaldības
līdzfinansējumu.
Līdzfinansējumu piešķirs
šādām aktivitātēm:
1. ēku ārējo norobežojošo
konstrukciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai;
2.
pagraba
pārseguma
siltināšanai;
3. kāpņu telpas remontam, ja
tiek veikti energoefektivitātes
darbi kāpņu telpā, nepār-

sniedzot 5% no projekta
attiecināmajām
tiešajām
izmaksām;
4. siltumapgādes sistēmas
renovācijai;
5. ventilācijas sistēmas
renovācijai vai rekonstrukcijai;
6.
citiem
renovācijas
darbiem, kas paaugstina ēkas
energoefektivitāti un iekļauti
energoauditā kā veicamie
pasākumi;
7. ēkas strukturālo daļu
atjaunošanai, kas nepieciešama
projekta iesniegumā iekļauto
ēkas energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir
vienāda vai lielāka par 600 m2;
2. daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 25%
no kopējās daudzdzīvokļu

dzīvojamās mājas platības;
3. daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja
pārņemta
dzīvokļu
īpašnieku valdījumā (māja ir
nodibināta dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvā
sabiedrība,
biedrība vai cita reģistrēta
dzīvokļu īpašnieku apvienība)
vai par mājas apsaimniekošanu
vai pārvaldīšanu noslēgts
pilnvarojuma līgums;
4. vismaz 51% dzīvokļu
īpašniekiem balsojot “par”
pieņemts
lēmums
veikt
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
energoefektivitātes
pasākumus;
5. vienai personai pieder
ne vairāk kā 25% no
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
6.
attiecībā
uz
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
un tai piesaistīto zemes gabalu
nepastāv nekustamā īpašuma
nodokļa parāds;

7. Noslēgts līgums par
finansējuma
piešķiršanu
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
pasākumiem
Eiropas Struktūrfondu darbības programmas “Izaugsme
un
nodarbinātība”
4.2.1
specifiskā
atbalsta
mērķa
“Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu
valsts
un
dzīvojamās
ēkās”
4.2.1.1
specifiskā
atbalsta
mērķa
pasākuma “Veicināt energoefektivitātes
paaugstināšanu
dzīvojamās ēkas īstenošanas
noteikumi” gaitā.
Programmas
īstenošanai
2021. gada pašvaldības budžetā
paredzēti 30 000 eiro.
Projektus
izvērtēs
un
apstiprinās rindas kārtībā no
iesniegšanas brīža.
Projekta pieteikumus var
iesniegt:
• Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas

centrā - ievietojot ēkas fasādes
iesniegumu pastkastītē (Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101);
• nosūtot pa pastu uz Cēsu
novada pašvaldību: Raunas
ielā 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. Par iesniegšanas datumu
uzskata pasta zīmogā norādīto
nosūtīšanas datumu.
•
elektroniskā
veidā,
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu
atbilstoši
Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot uz
e-pasta adresi dome@cesis.lv.
Visiem elektroniskā veidā
iesniegtiem
dokumentiem
jābūt DOC, DOCX, eDOC,
XLS, PDF vai JPG formātā.
Jautājumu un konsultāciju
gadījumā rakstīt uz e-pastu
juris.amans@cesis.lv
vai
zvanīt pa tālruni 64161826. Par
konsultācijām klātienē iepriekš
jāvienojas telefoniski.
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CĒSIS VAR

Labs darbs ar labiem dzērieniem
Jau septīto gadu pēc kārtas
AS “Cēsu alus” atzīts par
labāko darba devēju Vidzemē.
Ikgadējā aptaujā, ko rīko
personāla atlases uzņēmums
“CV-Online Latvia”, “Cēsu
alus” ierindots arī visā valstī
labāko darba devēju galvgalī.
“Cēsu
alus”
valdes
priekšsēdētāja Eva Sietiņsone
atzīst, ka tas ir pagodinošs
novērtējums - “Tas nozīmē,
ka mūsu ieguldījums darba
vides attīstībā un rūpes par
darbiniekiem tiek novērtētas.
Mūsu uzņēmuma kultūras
pamats ir nepārtraukta attīstība
un tiekšanās uz izcilību – tas
nozīmē ik dienu kļūt labākiem,
efektīvākiem,
radošākiem,
tiekties uz mērķu sasniegšanu,
lai radītu izcilus un kvalitatīvus
produktus. Esam ieguvuši arī
ISO 45001 Arodveselības un
darba drošības pārvaldības
sertifikātu – “Cēsu alū” mēs
ļoti lielu uzmanību veltam
darba vides attīstībai, lai
darbiniekiem ir droša darba

Attēlā: jau septīto gadu pēc kārtas AS “Cēsu alus” atzīts par labāko darba devēju
Vidzemē. Publicitātes foto.
vieta, iespēja strādāt ar
modernām
tehnoloģijām,
radīt inovatīvus produktus
un nemitīgi pilnveidot savas
zināšanas. Lai rūpētos par
darbinieku labsajūtu, īstenojam
daudzas citas iniciatīvas, kas
iedvesmo un spēcina komandas

garu. Īpaši nozīmīgi darba
drošības un labsajūtas jautājumi
kļuvuši pandēmijas laikā, kad
rūpes par darbiniekiem un
viņu drošību mums ir prioritāte
numur viens,” skaidro E.
Sietiņsone.
Saskaņā ar “CV-Online

Latvia”
aptaujas
datiem,
par galvenajiem iemesliem
vēlmei strādāt uzņēmumā
“Cēsu
alus”,
respondenti
norādījuši šādus kritērijus –
uzņēmuma
atpazīstamību
un labu reputāciju, saistošu
uzņēmuma kultūru, tā vērtības

un
tradīcijas,
motivējošu
atalgojumu, labas karjeras
izaugsmes iespējas, kā arī
iedvesmojošu un profesionālu
vadību un kolēģus.
Covid – 19 krīze ietekmējusi
ražošanas
apjomus,
jo
būtiski patērētāji - viesnīcas,
restorāni, bāri jau krietnu laiku
ir slēgti, taču “Cēsu alus”
kolektīvs gatavojas pavasaravasaras sezonai. Kā uzsver
E. Sietiņsone – “Protams,
ievērojot stingrus drošības
pasākumus! Ražotnē veicam
pastiprināti dezinfekciju, esam
ierobežojuši viesu piekļuvi,
darbiniekiem
nodrošinātas
sejas maskas un vairogi,
uzstādīts
automātiskais
temperatūras mērītājs, roku
dezinfekcijas stends, amatos,
kuros
iespējams,
esam
noteikuši attālināto darbu,
lai maksimāli parūpētos par
savu
darbinieku
drošību,
bet nepārtraucot produktu
ražošanu.”

Vidzemes uzņēmēju dienas tiešsaistē
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera (LTRK)
aicina Vidzemes un visas
Latvijas uzņēmējus pieteikties
dalībai LTRK Iespēju festivālā
“Uzņēmēju dienas Vidzemē
2021”, kas virtuālā formātā
norisināsies
6.-7.
maijā
tiešsaistē no studijas Cēsīs.
Tradicionālā klātienes izstāde
“Vidzemes uzņēmēju dienas”
norisināsies šī gada septembrī
Valmierā.
Virtuālā izstāde norisināsies

speciāli pasākumam veidotā
tīklošanās
platformā,
kur
dalībniekiem
būs
iespēja
izveidot
savus
profilus,
ievietojot informāciju par
uzņēmumu,
pievienojot
galeriju, video materiālus
un dokumentus lejuplādei.
Tāpat tā būs iespēja tiešsaistē
komunicēt ar apmeklētājiem un
plānot savu tikšanos kalendāru.
Pasākuma galveno satura
bloku veidos biznesa forums,
kurā tiešsaistē uzņēmēji un

eksperti diskutēs par reģiona
aktualitātēm un jaunākajām
tendencēm.
Forumā
tiks
apskatīta
uzņēmējdarbības
attīstība caur kultūras prizmu,
kā arī jaunās paaudzes
uzņēmēji – radošie un zaļie.
Foruma norisi tiešraidē varēs
vērot pasākuma platformā,
sociālajos tīklos un portālā
“Tvnet”.
Kā viena no lielākajām
attālinātā formāta priekšrocībām ir iespēja veidot

Pieņems lielgabarīta
atkritumus

Lai atbalstītu iedzīvotājus
īpašumu
sakopšanu
un
samazinātu
vidē
nelegāli
nonākušo atkritumu daudzumu,
Cēsu
novada
pašvaldība
sadarbībā ar SIA “ZAAO”
(ZAAO) 23., 24. un 25. aprīlī
Cēsu EKO laukumā Lapsu ielā
19 rīko lielgabarīta atkritumu
savākšanas akciju.
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā
dzīvojošie
iedzīvotāji, kuriem ir līgums ar
ZAAO par nešķirotu sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu
vai, kuri dzīvo daudzdzīvokļu
namā, kam noslēgts līgums
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, bez maksas EKO

laukumā varēs nodot līdz 2 m3
lielgabarīta atkritumu.
Akcijas laikā tiks veikta
stingra uzskaite. Iedzīvotājiem
nepieciešams zināt savas mājsaimniecības (mājas, dzīvokļa)
adresi, kā arī ar ZAAO noslēgtā
līguma Nr. vai līgumslēdzēju,
lai to varētu nosaukt EKO
laukumu pārziņiem.
Par akcijas laikā nodotajiem
lielgabarīta atkritumu apjomiem, kas pārsniegs 2 m3
tilpumu, jānorēķinās saskaņā ar
ZAAO pakalpojumu cenrādi.
Mēbeles un citi lieli priekšmeti,
kurus iespējams izjaukt, tiks
pieņemti izjauktā veidā.
Lielgabarīta atkritumi ir
mēbeles, matrači, paklāji,
izjauktas
elekrotehnikas
ierīces, metāllūžņi, santehnika
un citi lieli sadzīves priekšmeti,
ko izmēru dēļ nevar ievietot
sadzīves atkritumu konteinerā.
Nosauktos atkritumu veidus

starptautiskos kontaktus, tādēļ
interesentiem, kam aktuāla
starptautiskā tīklošanās, LTRK
Iespēju festivāla “Uzņēmēju
dienas
Vidzemē
2021”
gaitā piedāvājam organizēt
virtuālās tikšanās ar Ķīnas
Zhejiang provinces Ningbo
pilsētas uzņēmumiem. Esam
izveidojuši sadarbību ar Ķīnas
partneriem, lai organizētu B2B
virtuālās tikšanās dalībnieka
izvēlētā komunikācijas platformā.

Piedaloties
pasākumā,
iegūsiet jaunus potenciālo
klientu un sadarbības partneru
kontaktus,
uzzināsiet
par
aktualitātēm uzņēmējdarbības
vidē,
varēsiet
tiešsaistē
komunicēt ar apmeklētājiem
un citiem dalībniekiem, veidot
savu saturu un prezentēt
uzņēmumu.

Par platību maksājumiem
pieņems bez maksas.
Lielgabarīta atkritumi nav
nešķiroti sadzīves atkritumi,
būvgruži, dažāda veida trauki
ar šķidrumiem un pulverveida
ķīmiskām vielām, kā arī šīferis
un automašīnu riepas.
Atgādinām,
ka
ZAAO
no privātpersonām, uzrādot
personas identitāti apliecinošu
dokumentu,
gada
laikā
bez maksas pieņem vienu
komplektu automašīnu riepas,
kuru diametrs ir līdz 1,40m.
Riepas, ievērojot minētos
noteikumus, var nodot arī
lielgabarīta akcijas laikā.
Lūdzam ievērot piesardzības
pasākumus – nedrūzmēties,
ievērot
rindas
kārtību
atkritumu izmešanai, ieturēt 2
metru distanci vienam no otra,
klausīt EKO laukuma pārziņa
norādēm.

No 7. aprīļa varēs pieteikties
platību maksājumiem, Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu. Lauku atbalsta dienests
(LAD) klientiem nodrošinās
nepieciešamo atbalstu.
Jau
sešus
mēnešus
lauksaimnieki
var
EPS
aizpildīt Provizoriskos platību
maksājumu
iesniegumus.
Tas ļauj pakāpeniski rakstīt
nepieciešamo
informāciju
iesniegumā un aprēķināt, vai
tiks izpildītas zaļināšanas un
citas prasības. Ja lauksaimnieks
aizpilda
informāciju
Provizoriskajā iesniegumā, tad
šo iesniegumu sākot ar 7. aprīli
jāiesniedz EPS.
LAD šā gada aprīļa sākumā
plāno
organizēt
vebināru
par
pieteikšanos
platību
maksājumiem, izmaņām šajā
sezonā un citiem aktuāliem
jautājumiem.
Svarīgi datumi:
1. aprīlis – noslēdzas lauku
bloku precizēšanas pieteikumu
iesniegšana;

7.
aprīlis
–
sākas
pieteikšanās;
24. maijs (22. maijs,
sestdiena) – termiņš, līdz
kuram
jāpiesakās
platību
maksājumiem;
15. jūnijs – termiņš, līdz
kuram
jāpiesakās
platību
maksājumiem
ar
atbalsta
apjoma samazinājumu 1%
apmērā par katru nokavēto
darba dienu.
Atgādinām! Līdz šā gada
1. aprīlim EPS jāiesniedz
lauku
bloku
precizēšanas
pieprasījumi. Platībai jābūt
sakoptai uz lauku bloka
precizēšanas
pieprasījuma
iesniegšanu.
Precizēšanas
pieprasījumi jāiesniedz tikai
tad, ja klients vēlas iekļaut
lauku blokā jau sakoptu
platību, no lauku bloka izņemt
neapsaimniekotu platību vai
pievienot
jaunus
ainavas
elementus.
Ja nepieciešama plašāka
informācija par LAD pieejamo
atbalstu, aicinām zvanīt uz
tālruni 67095000.
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SVĒTKI, SKOLU ZIŅAS
Uzšuj svētku karodziņu!
Par
neatņemamu
Cēsu
svētku
simbolu
kļuvušas
cēsnieku radītās, krāsainās
un dzīvespriecīgās karodziņu
virtenes,
kas
grezno
vecpilsētas
ielas
svētku
dienās. Gatavojoties pilsētas
815.
dzimšanas
dienai,
Cēsu Kultūras centrs aicina
cēsniekus piedalīties karodziņu
virteņu atjaunošanā un uzšūt
savu svētku karodziņu.
Lai ievērotu bezatkritumu
principus, aicinām karodziņus
šūt no mājās pieejamajiem

audumu atgriezumiem, drēbēm,
kas vairs nav vajadzīgas
u.tml. Radot savu karodziņu,
svarīgi ievērot izmēru: 20 cm
augšējā mala, 28 cm karodziņa
garums (gatavam karodziņam).
Karodziņa piegrieztni meklējiet
arī mājaslapā cesis.lv (sadaļā
“Ziņas” – “Kultūra”) un sekojiet
padomiem. Ja vēlaties, savu
svētku karodziņu apdariniet
ar mežģīnēm, izšujiet, veiciet
apdrukas, apgleznojiet vai
aprakstiet ar tam paredzētām
krāsām, vai citādāk padariet

to īpašu, lai atpazītu starp
simtiem citu karodziņu. Tomēr
atcerieties, ka karodziņi tiek
pakļauti būtiskai laikapstākļu
iedarbībai, tāpēc izvēlieties
piemērotus materiālus.
Par
to,
kur
nogādāt
individuāli šūtos karodziņus,
ziņosim pēc ārkārtas situācijas
beigām. Nododot karodziņu/-s
norādiet, kurš tos darinājis.
Aicinām
arī
uzņēmumus
un organizācijas šūt savas
karodziņu virtenes un sazināties
ar Cēsu Kultūras centru

par karodziņu nogādāšanu
(tel. 25770498). Uzmanību,
karodziņu virtene nedrīkst tikt
izmantota reklāmas vai citiem
komerciāliem nolūkiem.
Akcija notiks līdz 2021.
gada 18. jūnijam.
Ar izmēriem un laikapstākļiem atbilstošiem garās
virtenēs sašūtiem karodziņiem
rotāsim pilsētu “Cēsis 815”
svētkos, kas notiks 2021.gada
17.-18. jūlijā.

20cm
PALĪDZI IZROTĀT CĒSIS JUBILEJĀ!
Mans svētku karodziņš
Cēsis 815

GATAVS!
Akcija notiek līdz 18.jūnijam 2021.

28cm

PADOMI!

-

Izmanto audumu atgriezumus.
Ieteicamie audumi: kokvilna, lins,
gabardīns u.c.
Izvēlies audumu, kura krāsa neplūk.
Karodziņa piegrieztne pieejama arī
www.cesis.lv

Tavs karodziņš tiks iešūts
garā virtenē un svētkos
rotās Cēsu pilsētas ielas !

Vidzemes Jauno ģeogrāfu
skola kopā ar pārējām Latvijas
ģeogrāfu
skolām
martā
organizēja atklāto olimpiādi,
lai noskaidrotu šī mācību gada
spēcīgākos reģiona ģeogrāfus.
Ar lieliskām sekmēm tajā
piedalījās
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas audzēknes:
6. - 7. klašu grupā Arta Supe
ierindojās 2. vietā, bet 10. 12. klašu grupā Tīna Deina
Kukurīte ieguvusi 3. vietu.
Skolu kopvērtējumā Cēsu
Valsts ģimnāziju no otrās
uzvarētās sezonas šķir nepilni
desmit punkti, kas jānopelna
ģeoloģijas jautājumos.
Paldies skolotājai Ingūnai
Gailei!

Radošs
konkurss
skolēniem

Izmērs:
- Augšējā mala: 20 cm;
- Garums: 28 cm.
Kā darīt?
1) Izgriez karodziņa Cēsis 815 paraugu
2) Apvelc to uz izvēlētā auduma gabala
(dubultā, tā lai sanāk divi vienādi trijstūri);
3) Neaizmirsti ierēķināt vīles malu (~1-2 cm);
4) Izgriez;
5) Nošuj katram trijstūrim augšējo malu;
6) Sašuj sānu malas kopā;
7) Izvelc karodziņu uz otru pusi;
8) Nogludini;
9) Nošuj vēlreiz visas trīs malas.

-

Teicamas
sekmes
olimpiādē

CĒSU KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRS

Par godu vaivēnieša Valda
Čukura jubilejai bija izsludināts
skolēnu radošo vizuālo un
rakstu darbu konkurss Cēsu
novada skolām par tēmu
“Laime ir dzīvot”.
Radošie darbi saņemti no
Rāmuļu pamatskolas, Cēsu
Pilsētas vidusskolas, Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas
un Straupes pamatskolas.
Darbu vērtēšana notika četrās
klašu grupās, un darbus vērtēja
neatkarīga skolotāju žūrija.
Radošo
vizuālo
darbu
konkursā 1.-3. klašu grupā
1. vieta Kristiānam Caunem,
2. vieta Emīlam Bērziņam.
4.-6. klašu grupā 1. vieta
Emīlijai Pētersonei, 2. vieta
Danielam Trauliņam, 3. vieta
Annai Vintermanei. 7.-9. klašu
grupā 1. vieta Ketlīnai Selmai
Keršteinei, 2. vieta Jānim
Vintermanim, 3. vieta Ērikam
Vaļentovam. Visi iesūtītie
vizuālie darbi bija no Rāmuļu
pamatskolas, skolotāja A.
Kalniņa.
Radošo
rakstu
darbu
konkursā 4.-6. klašu grupā 2.
vieta Annai Punculei (Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskola,
sk. L. Kampenusa), 3. vieta
Markusam Luņinam (Rāmuļu
pamatskola, sk. I. Čupranova).
7.-9. klašu grupā 2. vieta Ivim
Skujam (Rāmuļu pamatskola,
sk. I. Čupranova), 3. vieta
Annijai Pērkonei (Rāmuļu
pamatskola, sk. I. Čupranova).
Tā kā darbus iesūtīja arī
Straupes pamatskolas audzēkņi,
tie tika izvērtēti ārpus kārtas.
1. vietu rakstu darbu konkursā
piešķīra Robertam Briškam
(Straupes pamatskola, sk. E.
Pakalne).
Paldies
visiem
darbu
autoriem un skolotājiem par
atsaucību dalībai konkursā!

7

Cēsu Vēstis, 2021. gada 31. marts

Iespēja pieteikt jaunatnes
iniciatīvas projektu
Cēsu novada pašvaldība
aicina
biedrības
un
nodibinājumus, kas veic darbu
ar jaunatni, iesniegt jaunatnes
iniciatīvu projektu pieteikumus
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas
mazināšanai.
Projektā “PuMPuRS” tiks
atbalstīti trīs jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamo motivāciju
turpināt izglītību un veicināt
viņu aktīvu līdzdalību ikdienas
dzīvē.
• Iesaistīt priekšlaicīgas
mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamos jauniešu
aktivitātēs
un
jaunatnes
iniciatīvu projektos ārpus
formālās izglītības, nodrošinot

aktivitāšu pieejamību iespējami
tuvu bērnu un jauniešu dzīves
un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno
Izglītības kvalitātes valsts
dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās
izglītības
iestādēm
Eiropas Sociālā fonda projekta
“PuMPuRS” gaitā.
Papildus
individuālajam
atbalstam, ko jau saņem skolēni
projektā “PuMPuRS”, tiks
atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu
projekti, lai veicinātu atbalsta
aktivitātes jauniešu vidū arī
ārpus formālās izglītības.
“PuMPuRS” projekti vērsti
uz izglītojamo motivācijas
palielināšanu, lai riska grupā
esošie jaunieši nepārtrauktu
mācības priekšlaicīgi, kā arī
izglītības turpināšanu un pašu
jauniešu aktīvas līdzdalības
veicināšanu ikdienas dzīvē.

Projekta mērķa grupa vispārējās izglītības iestāžu
izglītojamie no 5. līdz 12.
klasei, kā arī to profesionālās
izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības
iestāžu,
kuras
īsteno profesionālās izglītības
programmas, izglītojamie no 1.
līdz 4. kursam.
Jaunatnes
iniciatīvas
ierosina, izplāno un īsteno paši
jaunieši. Projektus var iesniegt
jaunatnes
organizācijas,
biedrības vai nodibinājumi,
kas veic darbu ar jaunatni,
arī jauniešu iniciatīvu grupa
sadarbībā
ar
reģistrētu
jaunatnes organizāciju vai
biedrību un nodibinājumu,
kas veic darbu ar jaunatni.
Vienam projektam pieejamais
finansējuma apmērs ir 4600
eiro, kas 100% tiek nodrošināts
no
projekta
“PuMPuRS”
līdzekļiem. Katram projektam

11.02.2021. Saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada pašvaldības
atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2015. gada 8. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 17
“Par Cēsu novada pašvaldības
atbalstu bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem” šādus grozījumus:
1. Aizstāt izdošanas tiesiskā
pamatojuma daļā vārdus un
skaitļus “Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr. 1036
“Audžuģimenes
noteikumi”
43.punktu” ar vārdiem un
skaitļiem „Ministru kabineta
26.06.2018. noteikumu nr. 354
„Audžuģimenes
noteikumi”
78. punktu.

2. Izteikt 6. punktu šādā
redakcijā:
“6. Naudas līdzekļu apmērs
bārenim patstāvīgas dzīves
uzsākšanai ir 218,00 euro un
personai ar invaliditāti kopš
bērnības 327,00 euro.”.
3. Izteikt 9. punktu šādā
redakcijā:
“9. Vienreizējā pabalsta
apmērs sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei ir
820,05 euro.”
4. Izteikt 12. punktu šādā
redakcijā:
“12. Pabalsts ikmēneša
izdevumiem bārenim ir 109,00

euro un personai ar invaliditāti
kopš bērnības 163,00 euro.”
5.
Papildināt
saistošos
noteikumus ar 39. punktu šādā
redakcijā:
“39. Šo saistošo noteikumu
3.1.1. apakšpunktā minētos
naudas līdzekļus un 3.1.3.
apakšpunktā minēto pabalstu
par periodu no 2021. gada 1.
janvāra Dienests pārrēķina un
starpību izmaksā bārenim ne
vēlāk kā līdz 2021. gada 30.
aprīlim.”

11.02.2021. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 4 “Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2020. gada 23. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 4
“Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējumu
kultūras
pieminekļu
saglabāšanai”
šādus grozījumus:
1.1. izteikt 9.2. punktu šādā
redakcijā:
9.2. Projektu iesniegšanas
vietu un termiņu, kas nav
īsāks par 1 (vienu) mēnesi
no paziņojuma publicēšanas
datuma.
1.2. Izteikt 10. punktu šādā
redakcijā:

“10. Projekta iesniedzējs ir
fiziska vai juridiska persona
(izņemot publisko tiesību
juridiskā persona vai atsavināta
publiska persona), kura ir
kultūras pieminekļa īpašnieks
(valdītājs) vai apsaimniekotājs
un kurai:
10.1.
nav
pasludināts
maksātnespējas
process
(izņemot
gadījumus,
kad
maksātnespējas procesā tiek
piemērota sanācija vai cits
līdzīga
veida
pasākumus
kopums,
kas
vērsts
uz
parādnieka iespējamā bankrota

novēršanu un maksātspējas
atjaunošanu), apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā
darbība, uzsākta tiesvedība
par tā bankrotu vai tas tiek
likvidēts;
10.2.
nav
nekustamā
īpašuma nodokļa parāds par
tā īpašumā (valdījumā) esošo
nekustamo
īpašumu,
kas
atrodas Cēsu novadā;
10.3. pēdējā gada laikā
nav uzsākts administratīvā
pārkāpuma process vai tā
nav administratīvi sodīta par
patvaļīgu būvniecību.”

DAŽĀDI

tiek piešķirta šī konkrētā
summa.
Svarīgi!
Vēršam
jūsu
uzmanību,
ka
projekta
iesniegumam
obligāti
jāpievieno sadarbības partnera
apliecinājums (ja paredzēti
konkrēti sadarbības partneri)
un projekta administrēšanā un
īstenošanā iesaistīto personu
CV (ja iesniegumā norādīti
konkrēti cilvēki).
Projekti
iesniedzami
līdz 2021. gada 16. aprīlim,
rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.
gada 7. maijam. Plānotais
projekta sākšanas laiks – no
01.06.2021. līdz 31.12.2021.,
projekta ilgums no trim līdz 18
mēnešiem. Vairāk informācijas
par projektu: www.pumpurs.lv.
Projektus var iesniegt:
• Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā - ievietojot ēkas fasādes

iesniegumu pastkastītē (Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101);
• nosūtot pa pastu uz Cēsu
novada pašvaldību: Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV4101. Par iesniegšanas datumu
uzskata pasta zīmogā norādīto
nosūtīšanas datumu.
•
elektroniskā
veidā,
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu
atbilstoši
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz
e-pasta adresi dome@cesis.lv.
Visiem elektroniskā veidā
iesniegtiem
dokumentiem
jābūt DOC, DOCX, eDOC,
XLS, PDF vai JPG formātā.
Papildu informācija: Biruta
Dambīte, projektu vadītāja,
biruta@dambite@cesis.lv.

Sarūk bioloģiski
vērtīgo zālāju platības
Dabas aizsardzības pārvaldes
īstenotās
dabas
skaitīšanas četrās sezonās
Latvijā apsekoti vairāk nekā
130 000 hektāri zālāju. No
tiem 45% jeb nepilnus 60 000
hektārus aizņem bioloģiski
vērtīgie zālāji. Diemžēl šo
biotopu īpašnieki ziņo, ka
vairāk nekā 4000 hektāri dabā
vairs nepastāv, jo ir uzarti vai
apmežoti.
Lai
mudinātu
cilvēkus
turpināt
apsaimniekot
un
uzturēt bioloģiski vērtīgo zālāju
(BVZ) platības, to īpašnieki
vai apsaimniekotāji Lauku
atbalsta dienestā (LAD) var
saņemt atbalsta maksājumus,
uzņemoties
saistības
par
zālāju
apsaimniekošanu.
LAD atbalsta maksājumu dati
apstiprina, ka līdz ar dabas
skaitīšanā konstatēto BVZ
īpašnieku informēšanu par šo
dabas vērtību īpašumā un to
piemērotu apsaimniekošanu,
atbalsta pasākuma “Bioloģiskās
daudzveidības
uzturēšana
zālājos” klientu skaits pieaudzis
par 44%, bet pieteiktās platības
palielinājušās par 35%.
Visi zālāji nav vienādi,
jo atšķiras tajos esošā augu
dažādība un daudzums. Ja
zālājs gadu desmitiem ticis
pļauts vai noganīts un ne reizi
šai laikā nav arts, izveidojas
bieza, stabila velēna, kas
palīdz neizžūt un neizgāzties
zālājā esošo augu saknēm,
pārziemot augu sēklām un dod
iespēju augt daudzgadīgiem
ziedaugiem, ārstniecības un

aizsargājamiem augiem, ko
novērtē apputeksnētāji. Šādus
zālājus sauc par bioloģiski
vērtīgiem un tajos atrodama
trešā daļa Latvijas augu sugu,
no kurām daudzas nespēj
dzīvot citur. Turklāt BVZ
palīdz arī regulēt klimatu,
piesaistot
ogļskābo
gāzi,
mazina plūdu un erozijas risku,
veicina ūdeņu pašattīrīšanos un
nodrošina dzīvotni kultūraugu
apputeksnētājiem.
Pirms 100 gadiem BVZ
aizņēma trešo daļu Latvijas
teritorijas. Līdz ar dzīvesveida
un saimniekošanas maiņu, kā
arī iedzīvotāju pārcelšanos
uz pilsētām BVZ palikuši
novārtā. Šādi daudzveidīgie
zālāji bez cilvēku līdzdalības
nevar iztikt, jo nepļauti un
nenoganīti, ar laiku aizaug ar
krūmiem, kokiem un izzūd to
bioloģiskā daudzveidība. Tādēļ
BVZ platības ar katru gadu
samazinās, padarot šo dabas
vērtību par visapdraudētāko
biotopu
grupu
Latvijā.
Visbiežākie
BVZ
platību
samazināšanās
iemesli
ir
neapsaimniekošana,
pārāk
intensīva
apsaimniekošana,
uzaršana un zemes apmežošana.
Lai
saņemtu
atbalsta
maksājumu, BVZ īpašniekam
vai
apsaimniekotājam
ir
jāsazinās ar LAD, jo atbalsta
maksājums netiek piemērots
automātiski.
Plašāku
informāciju
par
atbalsta
maksājumiem var saņemt,
zvanot LAD pa tālruni
67095000.
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Lieldienu zaķa maršruti Cēsīs
Šogad Lieldienās cēsnieku
ģimenes aicinātas doties olu
meklēšanas maršrutos un atrast
Lieldienu Zaķa un viņa drauga,
Mazā Cāļa, paslēptās olas,
kā arī sacensties erudīcijā,
piedaloties “Kahoot” viktorīnā.
Maršrutu kartes un viktorīna
būs pieejamas no 1.-5. aprīlim.
Pastaigas maršruts “Mazais
cālis” ir aptuveni 1,7 km garš,
tas vedīs pa vecpilsētu un
Cēsu Pils parku, būs piemērots
nelielai ģimenes brīvdienu
pastaigai.
Atvērt karti telefonā varēs
šeit: ej.uz/MazaisCalis
Auto-foto
orientēšanās
maršruts
“Lielais
zaķis”
plānots ~25 km garumā pa
zināmiem un ne tik zināmiem
Cēsu novada ceļiem, ietverot
Vaives senlejas ainavas un
interesantus apskates objektus.
Atvērt karti telefonā varēs
šeit: ej.uz/LielaisZakis
Tiem, kam patīk “asināt
prātu” un sacensties erudīcijā,
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs sagatavojis “Kahoot”
spēles Lieldienu izaicinājumu.

Attēlā: Šogad Lieldienās cēsnieki aicināti doties ģimeniskās pastaigās un uzmeklēt zaķa un viņa draugu paslēptās olas
dažāda garuma maršrutos. Foto: Aleksandrs Abramovs.
Piedalies šeit:
ej.uz/PavasaraViktorina
Lieldienās, 4. un 5. aprīlī,
plkst. 21.00 un plkst. 22.00
notiks muzikāla gaismas performance, kurā Cēsu Sv. Jāņa

baznīca iemirdzēsies svētku
rotā. Pēc tam priekšnesumu
paredzēts atkārtot piektdienās
un sestdienās plkst. 21.00 un
plkst. 22.00 līdz 17. aprīlim.
Lieldienu norises Cēsu

Kultūras projektu konkursu
rezultāti
Gada sākumā izsludinātie
Cēsu novada līdzfinansējuma
konkursi kultūras projektiem
noslēgušies. Jau otro gadu
tika izsludināts Cēsu novada
festivālu
un
sabiedriski
nozīmīgu kultūras pasākumu
konkurss ar mērķi atlasīt
un
finansiāli
atbalstīt
mākslinieciski
kvalitatīvu,

publiski
pieejamu
un
sabiedriski nozīmīgu lielu
kultūras un starpdisciplināru
projektu rīkošanu Cēsu novadā.
Tajā saņemti 11 pieteikumi, no
kuriem atbalstīti 9 projekti,
kopā piešķirot 50 000 eiro no
pašvaldības budžeta. Atbalstu
guva gan lielie festivāli, kas
jau tradicionāli bagātina Cēsu

Projekta nosaukums

Fonds atvērtai
sabiedrībai DOTS
Nodibinājums “Cēsu
pils ģildes fonds”
Ruckas mākslas fonds

Sarunu festivāls “Lampa 2021”

Piešķirtā
summa, EUR
15 000

Mākslas festivāls “CĒSIS 2021”

15 000

Brīvdabas izstāde "Laikmetīgā māksla
vēsturiskā parkā"
7. Starptautiskais festivāls “Čello Cēsis”

4500

4. Festivāls "Pētera Vaska mūzikas aprīlis”

3000

Baltijas skicēšanas festivāls

2500

Starpdisciplināra mākslas, zinātnes un
ekoloģijas izstāde “Lauka pētījumi”
“TaDaa!” ielu mākslas festivāls Cēsīs
“Sansusī” vakars Cēsīs

3000

Ikgadējā
Cēsu
novada
kultūras projektu konkursā
iesniegti 17 pieteikumi, no
kuriem vērtēšanas komisija
lēma atbalstīt desmit projektu
idejas, kopā piešķirot 8580 eiro.
Šī projektu konkursa mērķis ir
atbalstīt vietējās iniciatīvas,

dot
iespējas
cēsniekiem
īstenot savas radošās ieceres.
Atbalstīto projektu gaitā tiks
veidotas mākslas instalācijas,
sagatavotas izrādes, notiks
lekcijas, radošās darbnīcas un
citas pandēmijas apstākļiem
pielāgotas
aktivitātes.
Šī

Sv. Jāņa lauku evaņģēliski
luterisko draudzi.
Apmeklējot
Lieldienu
norises,
aicinām
ievērot
valstī spēkā esošos drošības
noteikumus!

Cēsnieki ārzemēs “tiekas”
ar domes priekšsēdētāju

kultūras dzīvi, gan arī jaunas
iniciatīvas.
Pēc Cēsu novada festivālu un
sabiedriski nozīmīgu kultūras
pasākumu vērtēšanas komisijas
izvērtējuma augstāko punktu
skaitu un līdzfinansējumu
saņēmuši šādi projekti:

Projekta iesniedzējs

SIA “Vidzemes
koncertzāle”
SIA “Vidzemes
koncertzāle”
Biedrība “Riga
Sketchers”
Nodibinājums “Vides
risinājuma institūts”
Biedrība “Mala”
Biedrība “Sansusī”

novadā rīko p/a “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”, Cēsu Sv.
Jāņa baznīcas izgaismošana
tiek
organizēta
sadarbībā
ar Cēsu Sv. Jāņa baznīcas
atjaunošanas fondu un Cēsu

4000

2000
1000

konkursa galvenās prioritātes
bija
projektu
īstenošanas
iespējas Covid-19 pandēmijas
apstākļos,
kā
arī
Cēsu
mākslinieku
un
radošo
organizāciju iesaiste projektu
īstenošanā.

Marta sākumā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs tiešsaistē attālināti
tikās ar cēsniekiem ārzemēs.
Tikšanās mērķis bija saiknes
saglabāšana un iespējamās
sadarbības veidošana starp
cēsniekiem Latvijā un tiem
pilsētas iedzīvotājiem, kuri
devušies darba, studiju vai citās
gaitās uz ārzemēm. Sarunas
ģeogrāfiskā pārstāvniecība bija
plaša: Vācija, Nīderlande, Īrija,
Lielbritānija, Šveice, Kanāda,
Norvēģija un Zviedrija.
Cēsis bija pirmā pašvaldība
Latvijā, kas sāka strādāt
remigrācijas jomā – pirmie
braucieni
pie
cēsniekiem
ārzemēs notika jau 2014.
gadā. Braucieni un tikšanās
klātienē bija paredzētas pērn,
Vidzemes plānošanas reģiona
un VARAM finansētā konkursa
“Remigrācijas
sekmēšanas
pakalpojumi
pašvaldībās”
gaitā, taču pandēmijas dēļ
tās tika atceltas, un tagad tiek
realizētas attālināti.
Tikšanās
laikā
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs

iepazīstināja ar pēdējos gados
paveikto novada attīstībai,
ieskicēja nākotnes plānus un
uzrunāja sarunas dalībniekus
dalīties ar savu pieredzi
ārzemēs un tuvākās nākotnes
plāniem. Savukārt Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
vadītājs Atis Egliņš-Eglītis
aicināja līdzdarboties Cēsu
novada pašvaldības ilgtermiņa
attīstības stratēģijas izstrādē un
būt daļai no Eiropas kultūras
galvaspilsētas Cēsu pieteikuma
stāsta.
Sarunas gaitā noskaidrojās,
ka teju ikviens dalībnieks
tuvākajā vai tālākajā nākotnē
apsver atgriešanos dzimtenē.
Kā arī secināts, ka būtiskākie
kritēriji, kas tiek vērtēti,
lai atgrieztos, joprojām ir
nemainīgi – tā ir augstvērtīga
izglītības sistēma, mājokļa un
darba pieejamība.
Šī bija pirmā no vairākām
šogad plānotajām tikšanās
reizēm.
Par
nākošajām
reizēm ziņosim Cēsu novada
pašvaldības mājas lapā un
sociālo tīklu kontos.

