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Pašvaldību vēlēšanās 5. jūnijā 
izraudzīsimies apvienotā Cēsu 
novada domes deputātus

Jaunajam sociālo pakalpojumu 
centram dots nosaukums  
“Pērle”

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Attēlā: Saules ielas rajonā top jau otrs daudzdzīvokļu īres nams. Pieprasījums pēc mājokļiem Cēsīs ir liels, un no 16 
jaunceltnes dzīvokļiem brīvi palikuši vien divi.

Top jauns īres daudzdzīvokļu nams
AS “Siguldas būvmeistars” 

Saules un Vilku ielas 
stūrī patlaban izbūvē 
otru daudzdzīvokļu īres 
dzīvokļu namu blakus jau 
pērn nodotajai jaunceltnei. 
Kā stāsta būvuzņēmuma 
valdes priekšsēdētājs Jānis 
Libkovskis, neviena viņu celtā 
māja – ne Cēsīs, ne Siguldā – 
neesot tik ātros tempos 
aizpildījusies ar dzīvokļu 
gribētājiem kā šajā objektā, kas 
liecinot par Cēsu iekārojamību 
mājvietas meklētāju acīs.

Turklāt, kas nav mazsvarīgi, 
arī šajā ēkā divi dzīvokļi 
rezervēti ģimenēm, kas 
atgriežas no ārzemēm. Kopumā 
ar pērno namu Cēsīs šajās divās 
adresēs Ziemassvētkus sagaidīs 
jau septiņas remigrantu 
ģimenes.

Māja tehnoloģiski daudz 
neatšķiroties no pērnās būves. 
Taču, ņemot vērā reālo klientu 
interesi, šajā mājā tiek izbūvēti 
tikai trīsistabu dzīvokļi platībās 
virs 70 m2. Četros stāvos 
paredzēti 16 dzīvokļi, no 
kuriem brīvi palikuši vien divi.

Līdzīgi kā jau pabeigtajam 
namam celtniecības tehno-
loģiskais process ļaujot precīzi 

paredzēt būvniecības gaitu. 
Augustā tiks svinēti spāru 
svētki, bet iedzīvotāji mājā 

varēšot ievākties 26. novembrī.
Savukārt blakus esošajā 

pļavā jau nosprausti mietiņi, 

iezīmējot nākamā gada 
būvobjekta aprises.

Īstenojot Leader projektu, 
Vaives pagastā pabeigti 
labiekārtošanas darbi 
Kaķupītes dabas takā, padarot 
to par tūrisma objektu, kas 
skatāms jebkurā gadalaikā.

Pēc vēsturiskās Kaķupītes 
caurtekas pārbūves Kaķukroga 
apkārtnē bija vērojams 
lielāks apmeklētāju skaits. 
Lai nodrošinātu atbilstošu 
un sakārtotu infrastruktūru 
un veicinātu brīvā laika 
pavadīšanu dabā, Cēsu rajona 
lauku partnerībā tika iesniegts 
un apstiprināts projekts par 
literārās Kaķupītes dabas 
takas izveidi. Projekts veicina 
sabiedrības izpratni par 
dabiskajām meža ainavām, 
biotopu saglabāšanu, saglabā 
daiļdarbu lasīšanas kultūru, 
stiprina teritorijas identitāti 
un veicina Vaives pagasta 
sociālekonomisko attīstību 
kopumā.

Pagājušā gadā, pirms 
projekta ieviešanas, pašvaldība 
attīrīja Kaķupītes labo krastu 

no koku un krūmu apauguma, 
veica takas nostiprināšanu, 
sakopa estrādes teritoriju. 

Kaķupītes dabas takā 
ar ELFLA un pašvaldības 
līdzfinansējumu novietoti koka 
labiekārtojuma elementi, kas 
harmoniski iekļaujas dabīgajā 
ainavas veidolā. Uzstādīts 
āra bibliotēkas skapis brīvai 
grāmatu apmaiņai, izvietots 
masīvkoka pasaku tēlu 
skulptūru ansamblis, guļbaļķu 
galdi ar soliem un jumtiņu, 
atjaunota āra sausā tualete, 
uzstādītas takas informatīvās 
norādes zīmes, informatīvie 
stendi ar QR kodiem. QR 
kodu nolasot mobilajās ierīcēs, 
pieejami padziļināti vēsturiskie 
fakti par Vaives pagastu, 
Kaķukrogu, upītes caurteku 
un latviešu tautas pasakas. 
Informācija pieejama latviešu 
un angļu valodā.

Kaķupītes dabas taka ir 
dabīgas zemsedzes, vidējas 
grūtības lokveida dabas taka 
800 metru garumā, kas sākas 

pie Kaķukroga, virzās gar 
Kaķupītes labo krastu, gar 
estrādi, caur dabīgo pļavu 
nonākot atpakaļ Kaķukrogā.

Iepirkumu procedūras 
rezultātā būvdarbus veica 
Vaives pagasta uzņēmums 
SIA “KBV”. Masīvkoku 
skulptūras izgatavoja jaunais 
un talantīgais koktēlnieks 
Artūrs Balodis, kura dzimtas 
saknes ir tepat, Vaives pagasta 
“Lejas Kauķos”.

Projekta īstenošanā aktīvi 
līdzdarbojās paši vaivēnieši, 
kuri arī apņēmušies turpmāk 
uzraudzīt kārtību takas 
apkārtnē. 

Vēršam uzmanību, ka taka 
ved caur lapu koku mežu, kuros 
var būt arī ērces, tāpēc, lai 
atpūta dabā būtu baudāma un 
droša, aicinām nodrošināties ar 
aizsarglīdzekļiem.

Laipni lūdzam un ceram uz 
atbildīgas sabiedrības kultūru, 
atpūšoties Kaķupītes dabas 
takā!

Labiekārtota Kaķupītes dabas taka

Attēlā: Masīvkoka skulptūras Kaķupītes dabas takā izgata-
voja jaunais un talantīgais koktēlnieks Artūrs Balodis, kura 
dzimtas saknes ir Vaives pagastā. Foto: Lauris Mihailovs.
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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

Šovasar atjaunos Cēsu 
Valsts ģimnāzijas telpas

Domes sēdē maijā
Cēsu novada domes sēdē 6. 

maijā izskatīti 40 jautājumi. 
Dome apstiprināja grozījumus 
novada izglītības iestāžu 
nolikumos, akceptēja Cēsu 
pils pārvaldības plānu laika 
posmam no 2021. līdz 2027. 
gadam. Pieņēma Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja darbības 
stratēģiju 2021.-2026. gadam.

Deputāti sprieda par valsts 
budžeta mērķdotācijas sadali 
Cēsu novada pašvaldības 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām, apstiprināja SIA 
“Cēsu siltumtīkli” 2020. gada 
investīciju plāna izpildi un 
Cēsu pilsētas pansionāta 2020. 
gada pārskatu.

Dome lēma par 

deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar nodibinājumu “Cēsu 
Digitālais centrs” un vienojās 
par projekta pieteikuma “Cēsu 
klīnikas ārstniecības korpusa 
pārbūve - 2. projektēšanas 
kārta” izstrādi un iesniegšanu, 
projekta pieteikuma “Stacijas 
laukuma un tam pieguļošo ielu 
posmu rekonstrukcija Cēsīs, 
Cēsu novadā” izstrādi un 
iesniegšanu, kā arī investīciju 
projekta pieteikuma “Ielu 
seguma atjaunošana Cēsīs” 
izstrādi un iesniegšanu.

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

Lai palīdzētu uzlabot 
virszemes ūdeņu kvalitāti, 
Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (LLKC) 
sadarbībā ar partneriem 
izsludinājis konkursa pirmo 
kārtu ideju atlasei “LIFE 
GoodWater IP” projektā un 
aicina iedzīvotājus, uzņēmējus, 
pašvaldības un nevalstiskās 
organizācijas pieteikties mazo 
grantu programmai. 

Projekta gaitā organizatori 
vēlas stiprināt sadarbību starp 
uzņēmējiem, lauksaimniekiem, 
pašvaldībām un iedzīvotājiem, 
sniedzot mērķtiecīgu finansiālu 
atbalstu kopienām, kas savā 
pašvaldībā gatavi risināt ūdens 
piesārņojuma problēmu ar 
zemu izmaksu iniciatīvām un 
pasākumiem. Piedalīties grantu 

Mazināt ūdens piesārņojumu

Lai uzlabotu Cēsu Valsts 
ģimnāzijas (CVĢ) skolēnu 
mācību vidi, pavisam drīz skolā 
sāksies būvdarbi, kuru laikā 
atjaunos ģimnāzijas sporta zāli, 
ģērbtuves un ķīmijas telpas. 
Darbus veiks SIA “PRO DEV”, 
tos jāpabeidz līdz novembra 
sākumam. Nākamgad plānota 
jauna CVĢ mācību korpusa 
būvniecība. 

Projekta gaitā tiks 
modernizēta skolas sporta 
infrastruktūra – notiks sporta 
zāles un tai paredzēto ģērbtuvju 
atjaunošana teju 300 m2 platībā. 
Sporta zāle kalpos gan CVĢ, 
gan Cēsu Pilsētas vidusskolas 
skolēnu sporta stundu un 
ārpusstundu nodarbībām, 
veicinot bērnu fizisko attīstību 
un attīstot veselīga dzīves 
veida principus. 

Būtiski tiks uzlabotas 
iespējas apgūt ķīmiju piemērotā 
un modernā vidē – pirmajā 
stāvā tiks izveidots kabinets, 
praktikums un laboratorija 
7. – 12. klašu skolēniem. Arī 
šis kabinets nodrošinās 

iespēju skolēniem iesaistīties 
ārpusstundu aktivitātēs, kur 
drošā vidē veikt praktiskos 
darbus, eksperimentus un 
prototipēšanu. 

Pēdējā laikā tiek pievērsta 
liela uzmanība gaisa kvalitātei 
un tā ietekmei uz veselību un 
mācību vielas apguvi, tāpēc 
telpās tiks veikta ventilācijas 
sistēmas uzlabošana, samērojot 
to ar potenciālo skolēnu 
skaitu un mācību telpu 
izmēriem. Tāpat skolēniem un 
pedagogiem tiks nodrošināta 
ergonomiska darba vide, 
ērti pārvietojamas mēbeles, 
modernas mācību iekārtas un 
mūsdienīgai darba kvalitātei 
piemēroti IKT risinājumi. 

Turpinot uzlabot skolēnu un 
pedagogu mācību apstākļus, 
nākamajā gadā plānota jauna 
korpusa – CVĢ reģionālā 
metodiskā centra – būvniecība. 

Jaunais centrs veicinās 
pedagogu tālākizglītības un 
metodiskā darba efektivitāti 
Vidzemes plānošanas reģionā 
un sekmēs kompetenču pieejā 
balstītā vispārējās izglītības 
satura ieviešanu.

Tāpat šovasar plānots sākt 
Cēsu 2. pamatskolas pārbūves 
darbus. Notiks jauna mācību 
aprīkojuma un mēbeļu iegāde, 
tiks uzlabota gaisa kvalitāte, 
kā arī tiks izveidoti divi 
dabaszinātņu kabinetu bloki.

Aktivitātes tiek īstenotas 
Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda Projekta 
Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu 
novada vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācija” gaitā.

Plašāka informācija par 
Cēsu novada izglītības iestāžu 
modernizāciju mājas lapā 
cesis.lv.

konkursā drīkst pretendenti no 
visas Latvijas.

Kopējais šajā fāzē 
pieejamais grantu budžets ir 
50 000 eiro, un viena projekta 
apjoms paredzams no 800 līdz 
8000 eiro. Atbalsta intensitāte 
ir 100%.

Atbalsta pretendents ir 
sadarbības grupa, kas var 
apvienot vietējos iedzīvotājus, 

pašvaldību(as), uzņēmējus, 
nevalstisko organizāciju 
vai kooperatīvu pārstāvjus, 
konsultantus, pētniekus.

Izvērsti projektu pieteikumi 
apstiprinātām idejām jāiesniedz 
2021. gada jūlijā.

To apstiprināšana, līgumu 
slēgšana un sākšana notiks  
augustā - septembrī. Projekta 
ilgums – līdz četriem gadiem.

Pašvaldības 
aktualitātes maijā

Maijā noslēdzas apjomīgs 
darbs - novada reformas 
reorganizācijas plāna izstrāde. 
Dokumentu paketi vēl izvērtēs 
apvienojamā Cēsu novada 
pašvaldības, bet 1. jūlijā 
apstiprinās jau jaunais domes 
sasaukums.

Reorganizācijas plāna 
izstrāde nepieciešama, 
lai saglabātu pēctecību, 
stabilitāti un iedzīvotāji šajā 
pārejas posmā pašvaldības 
pakalpojumus saņemtu 
pilnā apjomā un līdzšinējā 
kvalitātē. Izstrādātais plāns 
paredz, ka šogad esošās 
novadu pašvaldības turpina 
strādāt un īstenot programmas 
un projektus saskaņā ar 
apstiprinātajiem budžetiem. 
Pašvaldību darbinieki turpinās 
pildīt savus pienākumus kā 
līdz šim, vienīgi paredzēts 
apvienot Cēsu un Amatas 
novadu Izglītības pārvaldes. 
Tā būs vienota septiņu 
cilvēku komanda, kurai 
šovasar paredzams saspringts 
darba posms, lai pilnvērtīgi 
sagatavotos jaunajam mācību 
gadam, kas, cerams, notiks 
klātienē.

Pašvaldību izpildvara 
darbosies bez izmaiņām 
ar apstiprināto budžetu, 
cilvēkresursiem un darbu 
plānu, nodrošinot pakalpojumu 
pieejamību un novēršot 
pārpratumus arī gadījumā, ja 
politiskās diskusijas jaunajā 
apvienotā novada domē ieilgs.

Saslimstības rādītāji Cēsīs, 
lai arī nedaudz, bet tomēr 
pārsniedz drošas pašvaldības 
slieksni, tāpēc mācību gads tiek 
pabeigts, strādājot attālināti. 
Ar šo pārbaudījumu novada 
pedagogi, skolēni un arī viņu 
vecāki tikuši galā, ko apliecina 

arī pārbaudes darbi un sekmīgā 
dalība mācību olimpiādēs un 
zinātniskajās konferencēs.

Maija domes sēdē 
apstiprināti divi augstas 
gatavības pašvaldības 
projekti iesniegšanai valsts 
Ekonomikas sildīšanas 
un reģionālās reformas 
programmai. Viens paredz 
finansējumu Cēsu klīnikas 
ārstnieciskā 5. stāvu korpusa 
iekštelpu rekonstrukcijas 
pabeigšanai, otrs – Stacijas 
laukuma atjaunošanai 
un labiekārtošanai. Vēl 
no tā sauktā “Covid – 19 
finansējuma” ir iespēja 
piesaistīt investīcijas izglītības 
iestāžu ventilācijas sistēmu 
modernizācijai. Pandēmija 
parāda cik liela nozīme ir 
gaisa kvalitātei mācību iestāžu 
telpās. Ventilācijas sistēmu 
vispirms paredzēts modernizēt 
Cēsu Valsts ģimnāzijas un 
Pilsētas vidusskolas ēkās, jo 
abās izglītības iestādēs kopā 
mācās vairāk nekā 1000 bērnu.

14. jūnijā godināsim 
komunistisko represiju 
upuru piemiņu. Plašāks 
ieskats notikumu programmā 
lasāms 4. lappusē. Šogad 
vienam no traģiskākajiem 
pārbaudījumiem mūsu tautas 
vēsturē aprit 80. gadskārta. 
Vēl grūti prognozēt, vai būs 
iespēja sapulcēties uz piemiņas 
brīdi pie pieminekļa represiju 
upuriem dzelzceļa malā, taču 
cēsnieki aicināti visas dienas 
garumā nolikt ziedus piemiņas 
vietā. Atcerēsimies tos vairāk 
nekā 500 Cēsu apriņķa 
iedzīvotājus, kurus pirms 80 
gadiem, sadzītus lopu vagonos, 
izveda uz Sibīriju!
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AKTUĀLI
“Pērle” ceļā uz patstāvīgu dzīvi

Attēlā:  Pateicoties iedzīvotāju atsaucībai, topošajam sociālo pakalpojumu centram Rīgas 
ielā rasts skanīgs nosaukums – “Pērle”. Foto: Aivars Akmentiņš.

Maijā klātienes apmeklē-
jumiem atvērta Cēsu Centrālā 
bibliotēka. Lai lasītāju ceļš 
uz grāmatu krātuvi būtu 
drošs, ierobežots sniegto 
pakalpojumu klāsts un noteikts 
maksimālais uzturēšanās laiks.

Bibliotēka nodrošina:
• grāmatu apmaiņu un 

brīvpieeju krājumam;
• drukāšanu, kopēšanu, 

skenēšanu un laminēšanu.
Lasītava pagaidām slēgta, un 

maksimālais uzturēšanās laiks 
bibliotēkā – 20 minūtes dienā. 
Bibliotēkas apmeklētājiem 
pagaidām liegta pieeja 
datoriem, tāpēc dokumentus, 
ko nepieciešams izdrukāt, 

iesūtiet e-pastā vai saglabājiet 
USB atmiņas kartē, ko 
bibliotēkas apmeklēšanas reizē 
iedodiet bibliotekārei. Izdruku 
saņemšana un norēķināšanās 
notiek bibliotēkā klātienē. 

Apmeklējot bibliotēku, 
jālieto mutes un deguna 
aizsegu! Šī prasība jāievēro arī 
bērniem no 7 gadu vecuma.

Joprojām aicinām izmantot 
bibliotēkas piedāvātos 
elektroniskos pakalpojumus! 

Bibliotēkā saņemtos 
izdevumus (grāmatas un 
žurnālus) jebkurā diennakts 
laikā iespējams atstāt grāmatu 
nodošanas kastē pie ieejas 
vārtiem Raunas ielas pusē.

Grāmatas  klātienē

Avotos konstatēts 
piesārņojums

Cēsu novada pašvaldība 
veikusi regulārās ūdens 
kvalitātes kontroles analīzes 
pilsētas avotos. To rezultāti 
liecina, ka Raiņa ielas avota 
ūdeni pārtikā lietot ir bīstami, 
jo ūdens satur zarnu nūjiņas.

Paaugstināts nitrātu slāpekļa 
apjoms konstatēts Avotu un 
Pētera ielas avotos. Šāds 
rezultāts liecina par dārzniecībā 
izmantoto minerālmēslu un 
pesticīdu, kā arī sadzīves 
kanalizācijas ūdeņu nokļūšanu 
gruntsūdeņos.

Ūdens paraugi analīzēm 
ņemti šī gada maijā, tomēr 
analīžu rezultāti dažādos 
laika periodos ņemtiem ūdens 
paraugiem var būt atšķirīgi. 
Avotu ūdeni ietekmē gan 
lietus, gan avotam pieplūstošo 
pazemes ūdeņu kvalitāte, kā arī 
apkārtējās vides piesārņojums.

Cēsu novada pašvaldība 
atgādina, ka katrs pats atbildīgs 
par savu veselību un izvēli, 
kādu ūdeni lietot pārtikā.

ERAF projekta “Daudz-
funkcionālais sociālo pakalpo- 
jumu centrs “Cēsis””, identi-
fikācijas nr. 9.3.3.1./18/I/006, 
gaitā Cēsīs, Rīgas ielā 90, būvē 
sociālo pakalpojumu centru 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem un personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.

Aprīlī Cēsu novada paš- 
valdības aģentūra “Sociālais 
dienests” izsludināja iedzīvo-
tāju ideju konkursu “Kā sauksim 
Cēsu daudzfunkcionālo 
sociālo pakalpojumu centru”. 
Saņemtas kopumā 97 idejas 

nosaukumam no 61 autora.
Daži no saņemtajiem 

ierosinājumiem: “Telpa”, 
“Saules māja”, “Ozolzīle”, 
“Cēsu ceriņš”, “Baltais ceriņš”, 
“Mūsmājas”, “Esam līdzās”, 
“Spārni”.

Par piemērotāko sociālo 
pakalpojumu centra jauno 
nosaukumu tika atzīts 
“Pērle”. Jaunais nosaukums 

atbilstošs ēkas projektam un 
tā dizaina risinājumiem. Tāpat 
pakalpojumu ietvaros centrs 
būs vieta ceļā uz patstāvīgu 
dzīvi. Šeit ikkatrā klientā tiks 
atrastas viņu īpašās pērles – 
individuālās spējas.

Konkursa veicināšanas 
balvas par labu ideju 
nosaukumam saņēma Santa 
Vītola un Zane Neimane.

Cēsu Rotary klubs dāvina mikroskopus 

Cēsu Rotary klubs maija 
beigās īstenoja projektu 
“Mikroskopi mazajiem 
pētniekiem”, pasniedzot 
dāvanu – rokas mikroskopus – 
visām Cēsu novada pirmsskolas 
izglītības iestādēm. Projekta 
moto: “Mēs redzēsim vairāk!”

Cēsu Rotary kluba 
prezidente Māra Majore-Linē 
skaidro: “Bērni ir radoši, un 
viņos ir neremdināma interese 

par to, kas notiek dabā. Viņi 
vēlas izprast atbildes uz 
lielajiem jautājumiem – “Kā? 
Kādēļ? Kādā veidā? Kur?” un 
daudziem citiem. Šo zinātkāri 
noteikti vērts atbalstīt un 
stiprināt, lai jaunā paaudze 
augtu zinoša, motivēta un 
ar daudzpusīgām interesēm. 
Mūsu projekta mērķis ir bērnos 
rosināt interesi par pētniecību 
un zinātni. Zinām, ka 

Maijā, ievērojot valdības 
noteiktās prasības Covid-19 
izplatības ierobežošanai, 
apmeklētājiem atvērts Cēsu 
pils dārzs. Tāpat informējam, 
ka viduslaiku pils torņi, Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs 
un Izstāžu nams apmeklētājiem 
slēgti.

Prasības, kas jāievēro 
apmeklējuma laikā:

• jālieto sejas maska;
• jāievēro divu metru dis-

tance no pārējiem apmeklētā-
jiem un jāizvairās no 
drūzmēšanās;

• jāseko teritorijā izvie-
totajām norādēm un jāievēro 

vienvirziena plūsma;
• jāievēro higiēnas prasības 

un jādezinficē rokas tam 
paredzētajās vietās;

• ja personai ir elpceļu 
infekcijas slimību pazīmes (dru-
dzis, klepus, elpas trūkums), 
Cēsu pils apmeklētāju centra 
darbiniekiem ir tiesības 
apmeklētāju neielaist vai lūgt 
pamest teritoriju.

Darba laiks: no pirmdienas 
līdz piektdienai plkst. 10 
līdz plkst. 18. Sestdienās, 
svētdienās – slēgts.

Ieeja pils dārzā caur Jauno 
pili – Cēsu pils apmeklētāju 
centru, Pils laukumā 9.

Apmeklētājiem atvērts 
Pils dārzs

22. jūnijā Cēsu kauju 
gadadiena

Pirms 102 gadiem Latvijas 
valsts pastāvēšana tika izcīnīta 
Neatkarības karā. Pagrieziena 
punkts kara gaitā notika 
tieši Ziemeļlatvijas frontes 
līnijā, kur latviešu un igauņu 
karaspēki 22. jūnijā pie Cēsīm 
uzveica Landesvēra armiju 
un devās tālāk uz Rīgu. Cēsu 
kaujas bija izšķirošs brīdis – tās 
sākās 1919. gada 6. jūnijā un 

noslēdzās 23. jūnija agrā rītā, 
kad atbrīvotajā Cēsu pilsētā 
iesoļoja Cēsu pulka 9. rota un 
Igaunijas armijas 6. kājnieku 
pulks. Latvijas Satversmes 
sapulce par Latvijas Uzvaras 
dienu noteica 22. jūniju. Arī 
šogad Cēsīs un apkārtnē notiks 
Cēsu kauju piemiņas pasākumi. 
Detalizēta informācija sekos.

pirmsskolas izglītības iestādēs 
tiek ieguldīts liels darbs, lai 
bērni būtu zinoši par norisēm 
dabā. Ar šo dāvanu vēlamies 
sniegt atbalstu pedagogiem un 
bērniem, lai viņiem kopā būtu 
vēl radošākas un interesantākas 
nodarbības.

Ar rokas mikroskopiem, 
ko dāvinām, ir ērti darboties 
un var redzēt 20 – 60 reižu 
palielinājumā. Lieliski var pētīt 
šķiedras, dažādus materiālus, 
lapas, ziedlapas, kukainīšus, 
virsmas. Domājam, ka 
visnoderīgākie šie mikroskopi 
būs bērniem, kuri gatavojas 
mācību sākšanai skolā.”

Dāvana tika nogādāta visām 
Cēsu novada 11 pirmsskolas 
izglītības iestādēm vai speciāli 
izveidotajām pirmsskolas 
izglītības grupām. Saņemto 
mikroskopu skaits atšķiras, 
ņemot vērā grupu skaitu. 
Kopējais iestādēm uzdāvināto 
rokas mikroskopu skaits ir 33.

Cēsu Rotary klubs saka 
lielu paldies Cēsu uzņēmumam  
SIA “Vanags un partneri”, 
kas finansiāli atbalstīja 
kluba projektu “Mikroskopi 
mazajiem pētniekiem”.

Attēlā: Maijā Rotary klubs pasniedza vērtīgu dāvanu,  
rokas mikroskopus, visām Cēsu novada pirmskolas  
izglītības iestādēm.



4 Cēsu Vēstis, 2021. gada 28. maijs

ĢIMENE

Svinot Starptautisko 
Ģimenes dienu, maija vidū 
Cēsīs notika ģimeņu pārgājieni 
un  saliedējoša aktivitāte “Ko 
par mani nezini?”.

Pārgājiena laikā deviņos 
pieturas punktos ģimenēm 
bija jāizpilda vienkārši 
un interesanti uzdevumi, 
jāpiedalās spēlēs, kas rosināja 
uzzināt kaut ko jaunu par sevi 
un citiem ģimenes locekļiem, 
kā arī aktīvi izkustēties un 
pavadīt laiku kopā.

Pastaigu maršruts sākās 
pie SIA “Cēsu klīnika” un 
turpinājās gar Cēsu Pils parku, 
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādi, Maija parku, 
koncertzāli “Cēsis”, Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolu, 
Rožu laukumu, Cēsu bērnu un 
jauniešu centru un noslēdzās 
pie Dzimtsarakstu nodaļas.

Katrā maršruta punktā 
ģimenēm atbilstoši vietai 
bija jāveic kāds uzdevums: 
jānosauc tuvinieku dzimšanas 
dienas datumi, jāpastāsta par 
skolas laika blēņām, jāatceras 
koncertzāles “Cēsis” jaukākais 
pasākums. Tāpat ģimenēm bija 
jāuzspēlē “Akmentiņš lec!“, 
ar krītiņiem jāuzzīmē mīļākā 
rotaļlieta, jāizlec “klasītes”, 
jāpiedalās “Mēmajā šovā”, 
un jāvelta jauki vārdi saviem 

Pastaiga Ģimenes dienā
Lai informētu ģimenes, kurās 

aug bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem par projekta 
“Vidzeme iekļauj” gaitu, 
projektā paveikto un gaidāmo 
tika organizēta tiešsaistes 
saruna “Pēcpusdienas saruna 
par deinstitucionalizāciju”, 
kurā bija aicināts piedalīties 
ikviens interesents.

Saruna norisinājās “Zoom” 
platformā, kā arī tai bija 
iespējams sekot līdzi projekta 
“Vidzeme iekļauj” “Facebook” 
lapā, kurā joprojām pieejams 
sarunas ieraksts.

Pēcpusdienas sarunas 
laikā vecāki izteica vēlmi 
uzzināt vairāk par pieejamo 
pakalpojumu klāstu, ko 
iespējams saņemt projekta 
“Vidzeme iekļauj” gaitā. 
Ņemot vērā, ka sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
klāsts ir ļoti plašs, esam 
apkopojuši tos pakalpojumus 
un pakalpojumu sniedzējus, 
kurus projektā “Vidzeme 
iekļauj” iesaistītās ģimenes 
izvēlējušās līdz šim. Ceram, 
ka šis saraksts būs noderīgs 
ģimenēm gan konkrēta 
pakalpojuma sniedzēja 
atrašanā, gan paplašinās 
zināmo pakalpojumu loku. 

Projekta “Vidzeme iekļauj” 
vadītājas Inas Miķelsones 
gatavotajā prezentācijā ir 
iespēja iepazīties ar galvenajiem 
pamatnosacījumiem dalībai 
projektā “Vidzeme iekļauj” 
un projekta attīstības gaitu 
attiecībā pret bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Jautājumiem: Deinstitucio-
nalizācijas projekta “Vidze-
me iekļauj” vadītāja Ina 
Miķelsone, 29289487,  
ina.mikelsone@vidzeme.lv

Sociālo pakalpojumu eks-
perte Laine Zālīte, 26536286, 
laine.zalite@vidzeme.lv

Saruna 
par sociālo 
rehabilitāciju

Attēlā: Gandarīti par dalību izzinošajā Ģimenes dienas pastaigā bija Sekstu – Finartu 
ģimene. 

Pieminot 1941. gada deportāciju 80. gadadienu

Šī gada 14. jūnijā aprit 80 
gadu kopš Padomju Savienība 
pēc Latvijas okupācijas 
organizēja pirmās masu 
deportācijas – 1941. gadā tika 
izsūtīti vairāk nekā 15 000 
Latvijas pilsoņu. 

Pieminot deportāciju 
upurus, 14. jūnijā no plkst. 
11.00 pasākumā ar nosaukumu 
“Aizvestie. Neaizmirstie. 
80 gadi kopš 14. jūnija 
deportācijām” vienlaikus visā 
Latvijā nolasīs 1941. gadā 
izsūtīto Latvijas iedzīvotāju 
vārdus. Piemiņas pasākumi 

notiks arī tautiešu mītņu zemēs 
ārpus Latvijas, būs arī Valsts 
prezidenta Egila Levita uzruna.

Cēsīs vārdu lasīšana 
notiks pagalmā pie vēstures 
ekspozīcijas “Sirdsapziņas 
ugunskurs”, Pils ielā 12. 
Izsūtīto vārdus lasīs Cēsu teātra 
dalībnieki, muzikāli papildinās 
Zane un Māris Rozenfeldi un 
koklētājs Namejs Kalniņš. 
Lasījuma mākslinieciskā 
koncepta autore un režisore 
Edīte Siļķēna.

Lasījumus straumēs plat-
formās LSM.lv un LNB.lv, 

kur būs pieejama “Karšu 
izdevniecības Jāņa sēta” 
izstrādāta digitāla Latvijas 
karte ar apkopotām saitēm uz 
tiešraidēm no pasākumiem 
pašvaldībās. Šajā kartē vēlāk 
ievietos arī piemiņas pasākumu 
videomateriālus, kā arī datus 
par deportētajiem, lai veidotu 
un attīstītu publiski pieejamu 
tiešsaistes platformu, kas 
vizualizē deportācijas Latvijā, 
palīdzot aptvert apmēru un 
sekas, parādot statistiku un 
vienlaikus ļaujot izsekot 
individuāliem izvesto cilvēku 

stāstiem. Savukārt, lai latvieši 
pasaulē varētu iesaistīties un 
šai piemiņas brīdī būt domās 
kopā ar 14. jūnija upuriem, 
kā arī ar latviešiem Latvijā 
un citur ārzemēs, digitālajā 
piemiņas kartē būs sadaļa, 
kurā ikviens latvietis pasaulē 
varēs ievietot savu, ģimenes 
vai domubiedru grupas foto ar 
aizdegtām piemiņas svecēm 
rokās.

Pasākuma idejas autore 
Sandra Kalniete norāda: 
“Nav nekā personīgāka un 
individuālāka par cilvēka 
vārdu un uzvārdu, jo tas 
pavada ikvienu no dzimšanas 
līdz nāves brīdim un turpina 
pastāvēt līdz laiku aizlaikiem 
vēstures annālēs. Ikviens 
izsūtītais ir pelnījis, lai viņš 
nebūtu tikai sīka vienība kādā 
lielākā, apkopojošā skaitlī. 
Vārdu lasīšanas ceremonijai 
vienlaikus notiekot visos 
Latvijas novados un pagastos 
un piemiņas brīžus saslēdzot 
vienotā Latvijas tīmeklī, 
tiek dota iespēja piemiņas 
pasākumā piedalīties kā 
Latvijā, tā visā pasaulē 
mītošajiem tautiešiem.”

Aicinām 14. jūnijā visas 
dienas garumā nolikt ziedus 
dzelzceļa malā pie piemiņas 
akmens. Ja epidemioloģiskā 
situācija un spēkā esošie 

noteikumi to atļaus, plkst. 
13.00 plānots piemiņas brīdis 
pie piemiņas akmens 1941. 
gadā izsūtītajiem. 

Savukārt plkst. 15.00 
paredzēta jaunizveidotās 
deportēto piemiņas vietas 
atklāšana pie Amatas stacijas. 
Pērn Cēsu Politiski represēto 
biedrība un tās vadītājs Pēteris 
Ozols sāka ziedojumu vākšanu, 
lai 402 kvadrātmetru platībā 
izveidotu deportēto piemiņas 
vietu ar informatīvo stendu. 
1949. gada 27. martā no 
Amatas stacijas 60 vagonos 
uz Sibīriju aizveda vairāk 
nekā 1300 Cēsu un Alūksnes 
apriņķa iedzīvotāju. To vidū 
393 bērnus.

Pasākumu Cēsīs rīko Cēsu 
Vēstures un mākslas muzejs un 
Cēsu Kultūras centrs.

Attēlā: Amatas stacijas piemiņas vietas centrālais elements būs 1318 dažāda izmēra un 
nokrāsas metāla stabiņi. Katrs no tiem simbolizēs izsūtītos Cēsu un Alūksnes apriņķu 
iedzīvotājus. Foto: Aivars Akmentiņš.

tuvākajiem.
Lūk, dažas ģimeņu 

atsauksmes: “Paldies jums 
par šī gada ģimenes dienas 
pastaigu. Bija interesanti un 
vienlaikus savādi, ka neviens 
pie uzdevumiem mūs nesagaida 
un nepavada. Cerēsim, ka 
nākamgad varēsim tikties 
klātienē.”

“Patika pastaiga kopumā 
šobrīd, kad viss vienos ziedos 

un gaiss smaržo.”
“Paldies par interesanto 

pārgājienu. Ļoti patika!”
Ārī šogad dalībnieki saņēma 

īpašo Cēsu novada Ģimenes 
pasi, šoreiz gan digitālu, un kā 
pārsteigums bija sarūpēts Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Jāņa Rozenberga un popgrupas 
“Hei!” apsveikums svētkos.

Sirsnīgs paldies visām 
ģimenēm, kuras piedalījās! 

Ļoti ceram, ka šī diena kopā 
padarīja Jūsu ikdienu gaišāku, 
priecīgāku un mīlestības pilnu.

Paldies Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centra” 
vadītājai Zanei Neimanei un 
projektu vadītājai Kristīnei 
Timermanei-Malējai par at-
balstu Starptautiskās ģimenes 
dienas organizēšanā Cēsīs!
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CĒSIS VAR, PABALSTS

Attēlā: Uzņēmēji atzīst, ka iespēja nomāt zemi industriālā parka teritorijā, kur jau izbūvēta 
visa nepieciešamā infrastruktūra, ir laba motivācija biznesa attīstībai. Foto: Lauris 
Mihailovs.

Kā jau iepriekš esam 
informējuši, šajā pavasarī 
pabeigta industriālā parka 
teritorijas izveide Rūpniecības 
un Baltās ielas rajonos. 
Pieprasījums pēc apbūves 
gabaliem uzņēmējdarbības 
attīstībai ir liels. Turpinām 
iepazīstināt ar uzņēmumiem, 
kas turpmākajos gados strādās 
Cēsu industriālajā parkā.

Jāņa Pilābera uzņēmums 
“Duck Woodworks” radās 
no aizraušanās. Pirms 
vairāk nekā pieciem gadiem 
nelielā darbnīcā viņš sāka 
gatavot ekskluzīvus virtuves 
dēlīšus no augstvērtīgiem 
kokmateriāliem. Sākumā 
pasūtītājiem Latvijā, vēlāk – 
arī ārvalstīs. Tagad “Duck 
Woodworks” strādā jau 14 
darbinieki, kuri izgatavo bērnu 
mēbeles, plauktu sistēmas, 
attīstošās rotaļlietas, tostarp 
uzņēmuma firmas zīmi – 
līdzsvara dēli “Džo”. Gandrīz 
visu saražoto produkciju 
eksportē, pamatā uz ASV, 
Austrāliju, Vāciju, Franciju, 
Lielbritāniju.

Kā pastāstīja Jānis 
Pilābers – “Industriālajā 
parkā būvēsim ražošanas ēku. 
Plašu, ērtu, labi aprīkotu. 

Laba vieta izaugsmei

Pieprasījums ir stabils, 
un plānojam palielināt arī 
darbinieku skaitu. Industriālā 
parka piedāvājums ir izdevīgs. 
Par pieņemamu cenu nomāt 
zemes gabalu ar visu ražošanai 
nepieciešamo infrastruktūru 
vai iesaldēt lielus līdzekļus, 
pērkot zemi un izbūvējot 
piebrauktuvi, elektrības, 
gāzes pieslēgumu? Skaidrs, 
ka uzņēmuma attīstībai labāks 
pirmais variants. 

Prieks, ka Cēsīs sakārtota 

viena graustu teritorija, un ir 
gana daudz uzņēmēju, kuri 
orientējas uz ražošanu. Vienīgi 
jau tagad jūtams, ka aizvien 
grūtāk atrast darbiniekus, 
īpaši Cēsīs tik izplatītajā 
galdniecības jomā,” spriež J. 
Pilābers.

Ražošanas ēku un 
administratīvās telpas savā 
nomas teritorijā industriālajā 
parkā plāno būvēt uzņēmums 
“Firestop Solutions”. 
Tas specializējas pasīvo 

ugunsdrošības sistēmu un 
industriālās termoizolācijas 
uzstādīšanā, projektēšanā 
un apkopē. Kā pastāstīja 
uzņēmuma pārstāvis Lauris 
Zalaks, industriālā parka 
izveide ir apsveicama, jo 
rada labvēlīgus nosacījumus 
biznesa attīstībai. Viņš arī pauž 

gandarījumu par profesionālo 
un operatīvo komunikāciju 
ar pašvaldības speciālistiem, 
kuri palīdzēja sekmīgi īstenot 
ieceri par apbūves gabala nomu 
industriālā parka teritorijā. 

Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda (ERAF) projekta 
“Degradēto teritoriju revi-
talizācija Cēsu novadā II kārta” 
gaitā tiek sakārtota teritorija 
pie Robežu ielas. Vēsturiski 
šī teritorija tikusi izmantota 
industriālajiem mērķiem.

Industriālajam parkam, kas 
sastāv no 13 komercdarbībai 
piemērotiem zemes gabaliem, 
nodrošināta piekļuve, izbūvējot 
jaunu ielu ar asfaltbetona 
segumu, elektrības, gāzes, 
ūdens un kanalizācija apgāde, 
kā arī ielu apgaismojums. 
Komunikāciju tīkls izbūvēts 
līdz zemes gabalu robežām. 
Teritorijā atrodas arī daļēji 
saglabājies dzelzceļa sliežu 
tīkls, ko iespējams atjaunot.

Teritorija piemērota dažāda 
veida ražošanas vai biroja ēku 
celtniecībai.

Telpu atbrīvošanas pabalsts denacionalizēto namu īrniekiem
Ievērojot to, ka Ekonomikas 

ministrija sākusi darbu pie 
iezīmētā finansējuma pārdales, 
lai nodrošinātu līdzfinansējumu 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsta nodrošināšanai 
denacionalizēto namu 
īrniekiem tajās pašvaldībās, 
kas šādu pabalstu paredzējušas 
izmaksāt, kā arī to, ka 2021. 
gada 1. maijā stājies spēkā 
jaunais Dzīvojamo telpu īres 
likums, Cēsu novada pašvaldība 
vēlas apkopot informāciju par 
Cēsu administratīvajā teritorijā 

esošo personu (ģimeņu) 
skaitu, kas varētu pretendēt 
uz vienreizējā dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsta 
izmaksu denacionalizēto namu 
īrniekiem. 

Likums “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
noteic, ka pašvaldībai ir 
tiesības domes saistošajos 
noteikumos paredzētajā kārtībā 
un apmērā piešķirt vienreizēju 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalstu personām, kuras 
atbrīvo dzīvojamo telpu, 

kura atrodas denacionalizētā 
vai likumīgajam īpašniekam 
atdotā mājā un kuru tās 
ir lietojušas līdz īpašuma 
tiesību atjaunošanai, vai arī 
minētās personas tiek izliktas 
paredzētajos gadījumos. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 
lūdzam personas (ģimenes), 
kas dzīvo denacionalizētā vai 
likumīgajam īpašniekam atdotā 
mājā un kuru tās lietojušas līdz 
īpašuma tiesību atjaunošanai 
vai tiek izliktas (ar spēkā 
stājušos tiesas spriedumu) 

no denacionalizētās vai 
likumīgajam īpašniekam atdo-
tās mājas, ievērojot likumu “Par 
dzīvojamo telpu īri”, informēt 
Cēsu novada pašvaldību, 
līdz 2021. gada 1. jūlijam, pa 
tālruni 64161889 vai e-pastā  
ieva.bambane@cesis.lv, norā- 
dot ēku, kurā dzīvo, ģimenes 
statusu – vai persona 
(ģimene) atbilst trūcīgas, 
maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusam vai ģimenē 
ir nepilngadīgi bērni vai 
personas ar invaliditāti.

Papildu informāciju par 
vienreizējo pabalstu var iegūt 
pa tālruni 64161889.

Vēršam uzmanību, ka 
persona (ģimene) nevar saņemt 
vienreizēju dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalstu, ja tā 
iepriekš izmantojusi palīdzību 
vienreizējā dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta veidā vai 
saņēmusi palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā (savulaik 
reģistrēti un ieguvuši īrēšanai 
pašvaldības dzīvojamo telpu kā 
denacionalizēto māju īrnieki).

 Festivāla komanda:

Brīvprātīgo programmas atbalstītājs:

LAMPA aicina brīvprātīgos
Šovasar, 20. un 21. augustā, 

Cēsu pilsētvidē un tiešsaistē 
iemirdzēsies jau septītais 
Sarunu festivāls LAMPA. 
Līdz 7. jūlijam   tiek meklēti 
aizrautīgi cilvēki – festivāla 
brīvprātīgie palīgi, kuri 
palīdzētu LAMPAI būt vēl 
spožākai! Iestādīt koku, un 
pavadīt uz skatuvi ministru 
prezidentu – tas viss šovasar 
var būt Tava LAMPAs 
piedzīvojuma daļa. Būt daļai 
no Sarunu festivāla LAMPA 
nozīmē ne tikai pieredzēt 
festivālu no tā tapšanas 
aizkulisēm, bet arī – kā kopienai 
iesaistīties pilsētai nozīmīga 
pasākuma realizēšanā. 

Arī šogad ar festivāla brīv-
prātīgo programmas drauga 
un atbalstītāja “Latvijas 
Finieris” gādību LAMPAS 

brīvprātīgajiem palīgiem būs 
iespēja pirms festivāla ap-
meklēt interesantas izaugsmes 
darbnīcas, kas noderēs gan 
profesionālajā, gan personīgajā 
dzīvē. 

Pieteikties aicināti visu 
vecumu brīvprātīgie, sākot 
no 16 gadu vecuma. Lai 
ievērotu valstī noteiktās 
epidemioloģiskās drošības 
prasība, visiem iesaistītajiem 
brīvprātīgajiem jābūt vakcinē-
tiem, pēdējo 6 mēnešu laikā 
pārslimojušiem Covid-19 
vai arī gataviem veikt 
nepieciešamos testus.  

Plašāka informācija lasā- 
ma un brīvprātīgā palīga pie-
teikšanās anketa aizpildāma 
festivāla mājas lapā 
festivalslampa.lv
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06.05.2021. Saistošie noteikumi Nr. 11 “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””

1. 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” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt visā Saistošo 
noteikumu tekstā vārdus 
“dzīvokļa pabalsts” (attiecīgā 
locījumā) ar vārdiem “mājokļa 
pabalsts” (attiecīgā locījumā);

1.2. izteikt 13.3 punktu šādā 

redakcijā:
“13.3 Mājokļa pabalsta bez 

vecāku gādības palikušam 
bērnam apmēru nosaka, 
ievērojot Ministru kabineta 
noteiktās mājokļa pabalsta 
aprēķināšanai izmantojamās 
normas, bet nepārsniedzot 
faktiskos ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistītos izdevumus.”;

1.3. aizstāt 13.6 punkta 
pirmajā teikumā vārdu 
“sešiem” ar vārdu “trīs”;

1.4. izteikt 13.9 punktu šādā 

redakcijā:
“13.9 Mājokļa pabalstu bez 

vecāku gādības palikušam 
bērnam izmaksā reizi  mēnesī, 
mājokļa pabalstu bez vecāku 
gādības palikušam bērnam 
cietā kurināmā iegādei – 
reizi kalendāra gadā, un 
Dienests katru mēnesi 10 
darbdienu laikā no rēķina vai 
rēķinu par dzīvojamās telpas 
lietošanu un ar to saistītajiem 
pakalpojumiem  kopijas 
(kopiju) saņemšanas dienas 

ieskaita pabalstu bāreņa 
norādītajā kredītiestādes 
kontā.”;

1.5. papildināt Saistošos 
noteikumus ar 40. punktu šādā 
redakcijā:

“40. Ja laika periodā 
līdz 2021. gada 30. jūnijam 
bārenim  ir piešķirts dzīvokļa 
pabalsts bez vecāku gādības 
palikušam bērnam, šis pabalsts 
tiek izmaksāts, ievērojot 
termiņu, uz kādu tas piešķirts, 
un no 2021. gada 1. jūlija 

piemērojot Noteikumos 
paredzētos mājokļa pabalsta 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam apmēra aprēķināšanas 
noteikumus.”;

1.6. atzīt par spēku 
zaudējušu Saistošo noteikumu 
pielikumu “Dzīvokļa pabalsta 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam apmēra aprēķins”.

2. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā 2021. gada 1. 
jūlijā.

Cilvēks, daba, mijiedarbība
Šajā pavasarī Ruckas 

mākslas rezidenču centrā 
norisinājās divas mākslinieku 
rezidences, kurās piedalījās 13 
mākslinieki no desmit dažādām 
valstīm. Viņu uzmanības lokā 
bija Cēsu vēsture un ikdiena, 
vides jautājumi, alternatīvi 
pārtikas avoti un citas saistītās 
tēmas, arī Ruckas muiža un 
parks. Mākslinieku radītie 
darbi skatāmi brīvdabas izstādē 
“Apslēptie dārgumi”, kas 
Ruckas parkā būs aplūkojama 
visu vasaru.

“Pandēmija mainījusi 
spēles nosacījumus mākslas 
un kultūras jomā. Slēgti 
muzeji, izstāžu zāles, galerijas, 
nav iespējama liela cilvēku 
pulcēšanās vienkopus, un 
vienīgais epidemioloģiski 
drošais mākslas baudīšanas 
veids ir individuāli vai mazās 
grupās un ārtelpās. Mākslai 
jāspēj reflektēt par šīm tēmām 
un būt pieejamai jaunajos 
apstākļos” atzīst brīvdabas 
izstādes “Apslēptie dārgumi” 
kuratore Līga Lindenbauma.

Izstāde ir mēģinājums ar 
laikmetīgās mākslas metodēm 
vēsturiskā parkā pievērst 
sabiedrības uzmanību cilvēka 
un dabas mijiedarbības tēmām, 
vienlaikus turpinot Ruckas 
parka kā lokālas kultūrvietas 
attīstību. “Mākslas darbu 
tēmas atklāj maz zināmus 

vai piemirstus faktus un acīm 
slēptas vērtības. To meklēšana 
ir īsts piedzīvojums, jo tie 

izkaisīti pa visu Ruckas parka 
teritoriju. Savukārt pats parks, 
kas atrodas Cēsu pilsētas 

centrā, joprojām ir maz zināms 
un atklāšanas vērts dārgums” 
norāda izstādes kuratore.

Brīvdabas izstāde “Apslēptie 
dārgumi” veidota, ievērojot 
mākslas izstāžu iekārtošanas 
pamatprincipus. Apmeklētājus 
ar izstādes koncepciju 
iepazīstina informatīvi baneri 
pie trīs galvenajām Ruckas 
parka ieejām. Lai atvieglotu 
darbu atrašanu, teritorijas 
centrā atrodama karte ar 
visu mākslas darbu atrašanās 
vietām. Papildus pie darbiem 
izvietotas plāksnītes ar 
mākslas darbu autoriem un 
nosaukumiem, kā arī darbu 
tapšanas aprakstiem. Tas 
viss ļauj piedzīvot brīvdabas 
ekspozīciju kā pilnvērtīgu 
mākslas notikumu, ko vēl 
aizraujošāku padara Ruckas 
parka un muižas ēkas apskate.

Izstāde Cēsu pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem būs 
pieejama aktīvajā tūrisma 
sezonā līdz pat 30. septembrim. 
Brīvdabas izstādes “Apslēptie 
dārgumi” darbu autori Albert 
Allgaier, Tjorven Bruyneel, 
Viktorija Eksta, Laura Fiorio, 
Indra Gleizde, Gruppe Uno 
Wien, Rabota, Ieva Saulīte, 
Aleks Slota, Sabīne Šnē, 
Charlotte Thömmes. Izstādes 
kuratore Līga Lindenbauma, 
organizē Ruckas mākslas fonds 
ar Cēsu novada pašvaldības 
finansiālu atbalstu.

Attēlā: Brīvdabas izstāde “Apslēptie dārgumi” ir reta iespēja šajā ierobežojumu laikā 
baudīt mākslu un arī sajust piedzīvojuma garšu, Ruckas parka plašumos uzmeklējot 
apslēptos mākslas dārgumus. Foto: Aivars Akmentiņš.

06.05.2021. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 
6. decembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada 
esošajos ciemos””

Izdarīt Cēsu novada 
domes 2018.gada 6.decembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 27 “Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites 
kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu 
novada esošajos ciemos” šādus 

grozījumus:
1. Papildināt saistošos 

noteikumus ar 8.3.1 un 8.3.2 

punktu šādā redakcijā:
“8.3.1 ja nekustamajā 

īpašumā, kuru izmanto 
pastāvīgi, nav izveidota ēkas 
iekšējā ūdensvada un sadzīves 

kanalizācijas sistēma, vai ir 
izveidota tikai ēkas iekšējā 
ūdensvada sistēma, un abos 
gadījumos kanalizācijas 
novadīšanai tiek izmantota 
decentralizētā kanalizācijas 
sistēma, kas nav savienota ar 
ēkas iekšējo ūdensvada vai 

sadzīves kanalizācijas sistēmu, 
minimālais decentralizētās 
kanalizācijas tvertnes izvešanas 
biežums ir viena reize gadā.

8.3.2 ja nekustamajā 
īpašumā, kuru izmanto 
sezonāli (vasarnīca, dārza 
māja, mazdārziņa būve u.tml.), 

nav uzstādīts ūdens patēriņa 
mēraparāts vai uzstādītais 
ūdens patēriņa mēraparāts nav 
verificēts un reģistra uzturētāja 
noplombēts, minimālais 
decentralizētās kanalizācijas 
tvertnes izvešanas biežums ir 
viena reize gadā.”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
06.05.2021. Saistošie noteikumi Nr. 10  
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

(turpmāk – Noteikumi) nosaka 
sociālās palīdzības pabalstu 
veidus, pabalstu atsevišķu 
izdevumu apmaksai mērķus, 
apmēru un piešķiršanas un 
izmaksas kārtību un pabalsta 
krīzes situācijā apmēru, pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību 
Cēsu novadā.

2. Cēsu novadā ir šādi 
sociālie pabalsti:

2.1. pamata sociālās palī-
dzības pabalsti:

2.1.1. garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) pabalsts;

2.1.2. mājokļa pabalsts.
2.2. papildu sociālās palī-

dzības pabalsti:
2.2.1. pabalsti atsevišķu iz-

devumu apmaksai:
2.2.1.1. brīvpusdienas izglī-

tojamajiem;
2.2.1.2. vecāku maksas 

atlaide pirmsskolas izglītības 
iestādē;

2.2.1.3. pabalsts mācību 
piederumu iegādei;

2.2.1.4. pabalsts 
medicīnisko izdevumu daļējai 
apmaksai;

2.2.2. pabalsts krīzes 
situācijā.

3. Pabalstus atsevišķu 
izdevumu apmaksai piešķir 
personām, kuru dzīvesvieta 
deklarēta Cēsu novada paš-
valdībā. 

4. Sociālās palīdzības 
pabalstu piešķiršanu, aprēķi-
nāšanu un izmaksu veic 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
(turpmāk – Dienests). 

II. GMI pabalsts
5. GMI pabalstu aprēķina, 

piešķir un izmaksā Ministru 
kabineta noteiktā kārtībā.

6. GMI slieksnis ir noteikts 
Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā. 

 
III. Mājokļa pabalsts
7. Mājokļa pabalstu 

aprēķina un piešķir Ministru 
kabineta noteiktā kārtībā.

8. Mājokļa pabalstu izmaksā 
vienu reizi trīs mēnešos, 
izņemot mājokļa pabalstu 
cietā kurināmā iegādei, kuru 
izmaksā vienu reizi kalendārā 
gada laikā.

IV. Brīvpusdienas izglīto-
jamajiem

9. Brīvpusdienas piešķir 
ēdināšanas nodrošināšanai 
izglītības iestādē izglītoja-
majiem no trūcīgām un 
maznodrošinātām mājsaimnie-
cībām, ja tie mācās vispārējās 
vai profesionālās izglītības 
iestādē.

10. Brīvpusdienas turpina 
izmaksāt pēc pilngadības 

sasniegšanas, ja izglītojamais 
bez pārtraukuma turpina 
mācības, bet ne ilgāk kā līdz 
21 gada vecumam.

11. Brīvpusdienas tiek 
piešķirtas no Dienesta lēmuma 
pieņemšanas mēnesim se-
kojošā mēneša pirmās mā-
cību dienas līdz kārtējā 
mācību pusgada pēdējai 
mācību dienai neatkarīgi no 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa beigu 
termiņa iestāšanās.

12. Sākoties jaunam mācību 
pusgadam, ģimenei atkārtoti 
jāiesniedz iesniegums, lai 
izvērtētu tiesības saņemt 
brīvpusdienas.

13. Brīvpusdienām pie-
šķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti 
pakalpojuma sniedzējam, 
kas sniedz ēdināšanas pakal-
pojumu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, atbilstoši 
tā iesniegtajam rēķinam 
saskaņā ar pašvaldības 
noteikto pusdienu cenu, bet 
nepārsniedzot Cēsu novada 
domes apstiprināto maksimālo 
pusdienu cenu vienam 
izglītojamam.

14. Valsti noteiktās 
ārkārtējās situācijas gadījumā 
vai tad, ja izglītības process 
tiek īstenots attālināti, 
brīvpusdienas to saņēmējiem 
var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.

15. Šo noteikumu 8. – 13. 
punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktā 
kārtībā izglītojamā ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts 
budžetā paredzēti līdzekļi.

V. Vecāku maksas atlaides 
pirmsskolas izglītības 
iestādēs

16. Vecāku maksas 
atlaides piešķir bērnu no 
trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām  ēdināšanas 
izdevumu segšanai 
pirmsskolas izglītības iestādēs.

17. Tiesības saņemt vecāku 
maksas atlaides pirmsskolas 
izglītības iestādēs ir par 
bērniem: 

17.2. no trūcīgām mājsaim-
niecībām – 90% apmērā;

17.3. no maznodrošinātām 
mājsaimniecībām – 50% 
apmērā.

18. Vecāku maksas atlaides 
tiek piešķirtas no Dienesta 
lēmuma pieņemšanas mēnesim 
sekojošā mēneša pirmās dienas 
līdz kalendārā gada attiecīgā 
pusgada beigām neatkarīgi no 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statusa beigu 
termiņa iestāšanās.

19. Vecāku maksas 
atlaidēm piešķirtie līdzekļi 
tiek pārskaitīti pakalpojuma 
sniedzējam, kas sniedz 

ēdināšanas pakalpojumu 
katrā konkrētā pirmsskolas 
izglītības iestādē, atbilstoši tā 
iesniegtajam rēķinam saskaņā 
ar pašvaldības noteikto 
vecāku maksas apmēru, bet 
nepārsniedzot Cēsu novada 
domes apstiprināto maksimālo 
vecāku maksu vienam 
izglītojamam.

20. Valstī noteiktās ārkār-
tējās situācijas gadījumā 
vecāku maksas atlaides apmērs 
ir 2,00 euro vienam bērnam par 
katru pirmsskolas izglītības 
iestādes neapmeklēto dienu 
epidemioloģiskās drošības 
pasākumu dēļ, un pabalstu 
var izsniegt  kartes (kupona) 
veidā pārtikas preču iegādei 
vai pārtikas preču komplekta 
veidā

VI. Pabalsts mācību 
piederumu iegādei

21. Pabalsts mācību pie-
derumu iegādei paredzēts 
ar mācību piederumu iegādi 
saistīto izdevumu segšanai.

22. Pabalsts mācību pie-
derumu iegādei tiek piešķirts, 
uzsākot jaunu mācību gadu 
vispārējās vai profesionālajās 
izglītības iestādēs, ja ģimenei 
šim nolūkam nav piešķirts cits 
pašvaldības pabalsts. Pabalsts 
ir netiešs, un tas tiek izsniegts 
dāvanu kartes veidā.

23. Pabalsts mācību pie-
derumu iegādei tiek piešķirts 
vienu reizi mācību gada laikā, 
un tā apmērs ir:

23.2. trūcīgām mājsaimnie-
cībām – 25,00 euro katram 
izglītojamajam;

23.3. maznodrošinātām 
māj-saimniecībām – 20,00 
euro katram izglītojamajam.

24. Pabalstu mācību pie-
derumu iegādei turpina 
izmaksāt pēc izglītojamā 
pilngadības sasniegšanas, ja 
izglītojamais bez pārtraukuma 
turpina mācības vispārējās 
vai profesionālās izglītības 
iestādē, bet ne ilgāk kā līdz 21 
gada vecumam.

25. Iesniegumi pabalsta 
saņemšanai tiek pieņemti no 1. 
jūlija līdz 30. septembrim.

VII. Pabalsts medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai

26. Pabalsts medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai 
paredzēts ar veselības aprūpi 
saistītu izdevumu segšanai.

27. Pabalstu medicīnisko 
izdevumu daļējai apmaksai 
piešķir personai no trūcīgas 
vai maznodrošinātas mājsaim-
niecības šādiem mērķiem:

27.1. ambulatorās 
ārstēšanas (t.sk. zobu 
ārstēšanas un protezēšanas) 
un stacionārās ārstēšanas un 
medicīnisko izmeklējumu 

daļējai apmaksai;
27.2. redzes korekcijas 

līdzekļu iegādes izdevumu 
daļējai apmaksai;

27.3. endoprotezēšanas iz-
devumu daļējai apmaksai;

27.4. kompensējamo 
medikamentu un kompen-
sējamo aprūpes priekšmetu 
nekompensējamās daļas 
izdevumu apmaksai.

28. Šo noteikumu 27.1., 
27.2. un 27.4. apakšpunktā 
paredzētajiem mērķiem pa-
balstu medicīnisko izdevumu 
daļējai apmaksai piešķir 25% 
apmērā no izlietotās summas, 
ievērojot, ka pabalsts šo 
medicīnisko izdevumu daļējai 
apmaksai kalendārā gada laikā 
nevar būt lielāks par 75,00 euro 
vienai personai un 100,00 euro 
vienai mājsaimniecībai, kurā 
ir vairāk kā viena persona.

29. Pabalstu endoprote-
zēšanas izdevumu daļējai 
segšanai piešķir 25% apmērā 
no endoprotēzes izmaksām, 
bet nepārsniedzot 500,00 euro 
vienai personai trīs gadu laikā.

30. Lai saņemtu šo 
noteikumu 26. punktā minēto 
pabalstu, Dienestā jāiesniedz 
iesniegums, medicīniskos 
izde-vumus apliecinoši 
dokumenti (attiecīgo čeku 
vai stingrās uzskaites kvīšu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, kur 
norādīts klienta vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma 
mērķis un samaksas apmērs, 
un kuri izsniegti ne agrāk 
kā pirms trīs mēnešiem, vai 
arī priekšapmaksas rēķina 
oriģināls). 

VIII. Pabalsts krīzes 
situācijā

31. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir:

31.1. katastrofu gadījumā – 
līdz 1000,00 euro vienai 
mājsaimniecībai, ņemot 
vērā ārējo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas;

31.2. citu ārēju notikumu 
dēļ – līdz vienas valstī 
noteiktās minimālās darba 
algas apmēram.

32. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir, ja iesniegums un 
krīzes situāciju apliecinošs 
dokuments Dienestā saņemts 
ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes 
situācijas rašanās.

33. Lēmumu par pabalstu 
krīzes situācijā pieņem 
piecu darbdienu laikā no 
visu dokumentu saņemšanas 
dienas.

34. Pabalstu krīzes situ-
ācijā pēc Dienesta lēmuma 
pieņemšanas izmaksā naudā 
vienreizēja maksājuma veidā 
vai pabalsta summas apmērā 
sedz izdevumus par precēm 
vai pakalpojumiem.

IX. Papildu sociālās 
palīdzības pabalstu 
piešķiršanas kārtība

35. Papildu sociālās 
palīdzības pabalsta pieprasītājs 
Dienestā vai Vaives pagasta 
pārvaldē iesniedz iesniegumu 
un mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu 
reglamentējošos Ministru 
kabineta noteikumos pare-
dzētos dokumentus.

36. Dienests pēc iesnieguma 
un visu nepieciešamo doku-
mentu saņemšanas izvērtē 
mājsaimniecības materiālos 
resursus un ne vēlāk kā 
mēneša laikā, ja Noteikumos 
nav paredzēts citādi,  pieņem 
lēmumu par papildu sociālās 
palīdzības pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt 
papildu sociālās palīdzības 
pabalstu, ja nav ievērotas 
mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu 
reglamentējošo Ministru 
kabineta noteikumu vai  
Noteikumu prasības.

37. Papildu sociālās 
palīdzības pabalstu pārskaita 
klienta vai viņa pilnvarotās 
personas kredītiestādes  kontā 
vai Noteikumos paredzētajos 
gadījumos pabalsta summas 
apmērā sedz izdevumus par 
precēm vai pakalpojumiem. 
Papildu sociālās palīdzības 
pabalsta izmaksu skaidrā 
naudā veic tikai gadījumos, 
ja klients veselības stāvokļa 
dēļ nevar pārvietoties ārpus 
dzīvesvietas un tam objektīvu 
apstākļu dēļ nav iespējams 
pilnvarot citu personu pabalsta 
saņemšanai.

X. Lēmumu apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana

38. Dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Cēsu 
novada domē.

39. Cēsu novada domes 
pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā 
procesa likuma  noteiktajā 
kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi
40. Noteikumi  stājas spēkā 

2021. gada 1. jūlijā.
41. Ar Noteikumu spēkā 

stāšanās brīdi spēku zaudē 
Cēsu novada domes 2015. 
gada  8. oktobra saistošie 
noteikumi Nr. 15 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā”.
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Joprojām turpinās akcija 
“Uzšuj savu karodziņu 
svētkiem!”.

Par neatņemamu Cēsu 
svētku simbolu kļuvušas 
cēsnieku radītas, 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 radīt 
savu svētku karodziņu.

Cēsis ir atbildīga 
pašvaldība, kas apņēmusies 
ieviest bezatkritumu principus 
dažādās norisēs, tāpēc 
aicinām karodziņus šūt no 
mājās pieejamajiem audumu 
atgriezumiem, drēbēm, kuras 
kļuvušas par mazu un citādāk 
vairs nav lietojamas.

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! Netiks izvietoti 
karodziņi, kur dominē kādas 
komerciālas organizācijas 
logo.

Karodziņus aicinām nogādāt 
uz Cēsu Tūrisma informācijas 
centru (Baznīcas laukumā 1). 
Maijā centrs pirmdienās un 
otrdienās ir slēgts, bet, sākot 

no jūnija, strādās kā ierasts. 
Nododot karodziņu/-s norādiet, 
kurš tos darinājis. Atgādinām, 
ka karodziņu virtene nedrīkst 
tikt izmantota reklāmas vai 
citiem komerciāliem nolūkiem.

Akcija notiek līdz 2021. 
gada 1. jūlijam.

Izmēriem un laikapstākļiem 
atbilstoši karodziņi tiks sašūti 
garās virtenēs un rotās pilsētu 
“Cēsis 815” svētkos, kas notiks 
š.g. 17.-18. jūlijā.

Turpinās karodziņu šūšanas akcija

Pašvaldību vēlēšanās 
2021. gada 5. jūnijā tagadējā 
Cēsu novadā būs atvērti seši 
vēlēšanu iecirkņi:
• Pastariņu sākumskolā 

Raunas ielā 7, Cēsīs.
• Cēsu 1. pamatskolā Gaujas 

ielā 17, Cēsīs.
• Cēsu 2. pamatskolā Gaujas 

ielā 45, Cēsīs
• Cēsu Valsts ģimnāzijā Leona 

Paegles ielā 1, Cēsīs
• A/S “CATA” ēkā Jāņa 

Poruka ielā 8, Cēsīs.
• Vaives pagasta 

“Kaķukrogā”.

Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks pašvaldību vēlēšanu 
dienā, 5. jūnijā, būs no plkst. 
7.00 līdz plkst. 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot 
iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:
• pirmdien, 31. maijā, no 

plkst. 16.00 līdz plkst. 
20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no 
plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 
13.00 līdz plkst. 20.00.
1., 2. jūnijā - vēlēšanu 

iecirkņi strādās četras stundas 
dienā. Šajās dienās vēlēšanu 
iecirkņos varēs pieteikt 
balsošanu vēlētāja dzīves vietā 
un iepazīties ar kandidātu 
sarakstiem, kandidātu 
biogrāfijām, priekšvēlēšanu 
programmām.

Kā balsot?
Balsot iespējams jebkurā 

sava vēlēšanu apgabala 
vēlēšanu iecirknī.
• Balsošanas dokuments ir 

derīga pilsoņa pase vai 
personas apliecība (eID).

• Vēlēšanu iecirknī jādodas 
pie reģistrācijas galda un 
jāuzrāda pase vai personas 
apliecība.

• Vēlēšanu iecirkņa komisijas 
darbinieks noskenēs 
Jūsu personu apliecinošo 
dokumentu un elektroniskajā 
tiešsaistes vēlētāju reģistrā 
pārliecināsies, ka Jums ir 
tiesības balsot, un atzīmēs, 

ka esat balsojis.
• Jūsu vārdu, uzvārdu un 

personas kodu ierakstīs 
papīra balsotāju sarakstā, 
kurā Jums jāparakstās 
par vēlēšanu materiālu 
saņemšanu.

• Saņemot balsošanas 
materiālus, jāpārliecinās, 
vai  uz vēlēšanu aploksnes 
ir attiecīgā iecirkņa zīmogs 
un vai jums izsniegtas 
visas pašvaldībā pieteikto 
kandidātu sarakstu zīmes.

• Balsot dodieties uz vēlēšanu 
kabīni vai nodalījumu.

• Lai nobalsotu, no visām 
zīmēm jāizvēlas viena – ar 
to kandidātu sarakstu, par 
kuru vēlaties balsot.

Vēlēšanu zīmē var izdarīt 
šādas atzīmes:
• ar “+” atzīmēt tos 

kandidātus, kuru ievēlēšanu 
īpaši atbalstāt,

• izsvītrot to kandidātu 
vārdus un uzvārdus, kuru 
ievēlēšanu neatbalstāt;

• vēlēšanu zīmi var atstāt arī 
negrozītu, neizdarot tajā 
nekādas atzīmes.
Vēlēšanu zīme jāievieto 

aploksnē, aploksne jāizlīmē un 
jāiemet vēlēšanu kastē.

Neizmantotās vēlēšanu 
zīmes ieteicams izmest 
vēlēšanu iecirknī vai pie izejas 
paņemt tā saraksta zīmi, par ko 
balsojāt, lai, izejot no iecirkņa, 
jums rokās būtu pilns zīmju 
komplekts un neviens nevarētu 
uzzināt, kā esat balsojis.

Vēlētāji, kuriem veselības 
stāvokļa dēļ nebūs iespējams 
nokļūt vēlēšanu iecirknī, var 
pieteikties balsošanai savā 
atrašanās vietā. Lai to izdarītu, 
jāraksta iesniegums. Vēlēšanu 
nedēļā, no 31. maija līdz 5. 
jūnija plkst.12.00, iesniegums 
jānogādā vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī.
• Nogādāt pieteikumu 

vēlēšanu iecirknī var jebkura 
vēlētāja uzticības persona.

• Uzticības persona var 
arī aizpildīt un iesniegt 

Pašvaldību vēlēšanas 5. jūnijā!

pieteikumu vēlētāja vārdā.
Iesniegumu var nosūtīt 

vai nogādāt arī uz pasta 
adresi Raunas ielā 4, Cēsīs, 
LV-4101 vai e-pastu:  
liga.dzemido@inbox.lv. Ja 
iesniegumu sūta pa e-pastu, 

tam jābūt parakstītam ar drošu 
elektronisko parakstu!

No 2021. gada 1. jūlija, 
apvienojoties Cēsu, Amatas, 
Līgatnes, Jaunpiebalgas, 
Vecpiebalgas, Priekuļu un 
Pārgaujas novadiem, tiks 

izveidots apvienotais Cēsu 
novads. Jaunā novada domē uz 
19 deputātu vietām pretendē 
191 deputāta kandidāts no 10 
partiju sarakstiem.

#DodiesBalsot

Pašvaldību vēlēšanas
5.jūnijā
7.00 - 20.00
Iepriekšējā balsošana 31. maijā, 3. un 4. jūnijā*

PASE

* 31. maijā plkst. 16.00 –  20.00
   3. jūnijā plkst. 9.00 –  16.00
   4. jūnijā plkst. 13.00 –  20.00

Balso jebkurā
sava vēlēšanu

apgabala iecirknī

Pēc pases vai eID kartes
vēlēšanu komisija pārliecināsies,

ka drīksti balsot

Saņem vēlēšanu
materiālus un paraksties

Pārliecinies, ka uz
aploksnes ir iecirkņa zīmogs

Balso aizklāti Izvēlies vienu zīmi ar kandidātu
sarakstu, par kuru balsosi

Zīmi ieliec aploksnē,
aploksni aizlīmē un

iemet vēlēšanu kastē

Pārējās zīmes izmet vai
paņem tā saraksta zīmi,

par kuru balsoji.
Tad neviens nezinās, kā balsoji

zvani 67049999, lasi www.cvk.lv
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