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Cēsu amatiermākslas kolektīvi 
aizvadījuši darbīgu vasaru un 
gaida jaunus dalībniekus

Pabeigta sociālo pakalpojumu 
centra “Pērle” būvniecība

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Balvas saņem mācību izcilnieki

Attēlā: Zinību zvaigznes Latvijas kartē! Cēsu skolu labākie audzēkņi pēc balvu saņemšanas kopā ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu un priekšsēdētāja vietnieku Ati Egliņu-Eglīti. Foto: Kārlis Pots.

Jaunā mācību gada iezīmes

Atbilstoši tradīcijai, sākot 
jauno mācību gadu, 1. septem-
brī pašvaldības naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem 
mācībās saņēma labākie Cēsu 
skolu audzēkņi.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozen-
bergs un priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis 
pateicās audzēkņiem par izcilo 
akadēmisko sniegumu, kā arī 
akcentēja pedagogu un vecāku 
nozīmi tajā, lai Cēsis turpinātu 
spīdēt Latvijas kartē kā īpaša 
vieta ar gaišiem un jaudīgiem 
prātiem.

Naudas balvas saņēma 
Cēsu 1. pamatskolas skolēni: 
Kārlis Sietiņš, Keita Čaika, 
Estere Luīze Vāvere, Filips 
Rasmussens, Estere Rutkovska, 
Eduards Kristers Lusts, Marta 
Madara Martinsone, Madara 
Vasina, Marta Stafecka, Sabīne 
Malnace.

Cēsu 2. pamatskolas 
skolēni: Simona Laila Ivanova, 
Oksana Ozoliņa, Elīna Santa 
Mellēna, Elīza Baumane, 
Keita Jansone, Amanda 
Beķere, Karlīna Kļaviņa, 
Megija Kalniņa, Evija Kalniņa, 
Rūdolfs Antons, Zhaoyang Lu, 
Kristens Pikšens.

Cēsu Pilsētas vidusskolas 
skolēni: Valters Niks Kapturs, 
Sanita Majore, Ernests 
Juris Agafonovs, Markuss 
Leimanis, Evelīna Špehte, 
Sanija Vaivode, Arīna Vaivode, 
Felicita Tērauda, Tomass 
Treimanis.

Lolita Kokina  
Cēsu novada Centrālās 
administrācijas Izglītības 
pārvaldes vadītāja

Apvienotajā Cēsu novadā 
nu ir 38 mācību iestādes, 
un septembrī tajās mācības 
sākuši vairāk nekā 7000 
skolēnu. Par zināšanu apguvi 
gādā ap tūkstotis skolotāju. 
Te gan jāpiezīmē, ka daļa 
strādā nepilnu slodzi vai 
apvieno darbu vairākās skolās. 
Audzēkņu skaits, salīdzinot ar 
pagājušā gada 1. septembri, 
audzis, tostarp – arī pirmskolas 
izglītības iestādēs (PII).

Pirms sākt jauno mācību 

gadu, visiem skolēniem 
tika veikts Covid-19 tests. 
Konstatēts viens pozitīvs 
rezultāts, tā ka mācības sākam 
drošā vidē. Skolu kolektīvi 
pamatā ir nokomplektēti. 
Dažās skolās gan ir pedagogi, 
kuri nolēmuši aiziet no darba, 
taču šie lēmumi nav saistīti ar 
prasību vakcinēties. Novada 
skolu pedagogu vidū vidējā 
vakcinācijas aptvere ir ap 85%. 
Šo mācību gadu iezīmē vēl 
kāda jauna tendence – vecāki 
interesējas par iespēju bērniem 
mācīties izglītības iestādēs, 
kur mācības norit attālināti. 
Ar to bērnu vecākiem, kuri 

nesāks mācības klātienē, skolas 
strādās individuāli, noslēdzot 
līgumu par mācību vielas 
apgūšanu ģimenē. Savukārt 
pedagogs sekos, kā norit vielas 
apguve. Kopumā novadā tādas 
būs daži desmiti ģimeņu.

Skolu un bērnudārzu 
materiāltehniskā bāze visā 
novadā ir labā līmenī. Arī 
šovasar virknē iestāžu veikti 
remontdarbi. Cēsu pilsētas 
1. un 3. PII izveidoti jauni 
rotaļu laukumi, Cēsu Pilsētas 
vidusskolā rit pēdējie darbi 
piebūvei, ko plānots atklāt 
septembrī. Cēsu Valsts 
ģimnāzijas jaunais dabaszinību 

kabinets un sporta zāle 
audzēkņus sagaidīs oktobrī. 
Cēsu 2. pamatskolā rit logu 
un ventilācijas sistēmas 
modernizācija un remontdarbi, 
kas ilgs līdz gada beigām. 
Sākti remontdarbi Līgatnes PII, 
paplašinot tā telpas.

Tāpat notiek darbs pie 
jaunu PII grupiņu izveides, 
lai apmierinātu arvien augošo 
pieprasījumu. Jaunas grupiņas 
izveidotas Līvu PII un Stalbes 
pamatskolā.

Darbu klātienē sākuši arī 
interešu izglītības centri, 
mākslas, mūzikas skolas, 
sporta skola. Atgādināšu, 

ka, apmeklējot pulciņu, 
treniņu, mūzikas vai mākslas 
nodarbības, bērniem ir derīgs 
skolā veiktais Covid-19 tests.

Šovasar izveidota vienota 
novada Izglītības pārvalde. Ir 
daudz darāmā, lai saskaņotu 
atšķirības dažādu iepriekšējo 
novadu pašvaldību izglītības 
dokumentācijā. Taču skaidrs, 
ka galvenais pārvaldes 
uzdevums ir nodrošināt labus 
un drošus apstākļus ražīgam 
darbam skolu direktoriem, 
pedagogiem un audzēkņiem. 
Lai veiksmīgs un veselīgs 
jaunais mācību gads!

Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolēni: Petra Pāsa, Katrīne 
Plocāne, Sanija Sekace, 
Kristiāna Šmite, Evelīna 
Bartkeviča, Katrīna Dārta 
Kārkliņa, Rūdolfs Dāvis 
Maklers, Mikus Zviedrāns, 
Elizabete Leimane, Mikus 

Gustavs Sīlis, Ance Leinasare, 
Marta Lupkina, Adriāna Krūze, 
Laura Adele Lubiņa, Marta 
Valnere, Emīlija Kalniņa, 
Miķelis Kočāns, Filips 
Dadzītis, Velga Dadzīte, Niks 
Sveķis, Mārcis Andersons, 
Emīlija Horna, Anna Rozīte, 

Danute Rozīte, Kārlis Kide, 
Līva Krēgere, Evelīna Jonina, 
Evelīna Ermane-Marčenko, 
Tīna Deina Kukurīte, Tīna 
Krastiņa, Ilze Kampenusa, 
Lāsma Agnese Bodniece, 
Beatrise Liepiņa.

Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 
skolēni: Loreta Frīdmane, 
Inese Frīdmane, Emīlija Paula 
Sadovska, Sabīne Nīmane, 
Ance Valnere.



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Sācies jaunais mācību 
gads, un, domāju, pedagogi, 
vecāki un arī skolēni visvairāk 
vēlas, lai šis mācību cēliens 
no septembra līdz pat nākamās 
vasaras sākumam, norisinātos 
klātienē. Novada izglītības 
iestādēs veikti nepieciešamie 
remonta darbi, tie vēl turpinās 
Cēsu 2. pamatskolā un Cēsu 
Valsts ģimnāzijā. Esam 
piesaistījuši papildu līdzekļus 
ventilācijas izbūvei ģimnāzijā. 
Augusta nogalē ekspluatācijā 
nodota Vidzemes Tehnoloģiju 
un Dizaina tehnikuma dienesta 
viesnīca Valmieras ielā. Tajā 
drīz jau būs iekārtojušies 128 
tehnikuma audzēkņi un blakus 
esošie mācību korpusi kopā 
ar viesnīcu veido kompaktu 
izglītības kompleksu jeb, kā 
tagad mēdz teikt, “burbuli”. 
Nelielu tehnisku sarežģījumu 
dēļ nedaudz kavējas Pilsētas 
vidusskolas piebūves nodo-
šana, bet plānojam, ka jau 
septembra pirmajā pusē visi 
darbi būs pabeigti, un jauno ēku 
atvērsim skolēniem. Turpinās 
arī stadionu rekonstrukcija 
Priekuļos un pie Stalbes 
pamatskolas.

Skaidrs, ka izglītības 
infrastruktūras atjaunošana un 
pilnveidošana arī turpmāk būs 
pašvaldības prioritāte, jo pretēji 
tendencēm kopumā valstī Cēsu 
novadā skolu un bērnudārzu 
audzēkņu skaits aug. Ja 
salīdzinām ar pagājušā gada 
1. septembri, šogad izglītības 
iestādēs būs par gandrīz 400 
bērniem vairāk. Jāakcentē, ka 
audzēkņu pieaugums ir gan 
pilsētas, gan lauku skolās un 
bērnudārzos. Tas nozīmē, ka 
Cēsu novads ir pievilcīga dzīves 
vieta ģimenēm ar bērniem, kas 
pārceļas uz dzīvi reģionos no 
lielajām pilsētām vai atgriežas 
no ārzemēm.

Septembrī Cēsīs viesosies 
izglītības un zinātnes ministre 
Anita Muižniece, runāsim 
ar viņu arī par finansējumu, 
kas nākamajā plānošanas 
periodā būs pieejams izglītības 
infrastruktūras modernizācijai. 
Strādāsim, lai arī turpmāk 
izglītības kvalitāte būtu 
magnēts, kas piesaista ģimenes 
mūsu novadam.

Nozīmīgs un ļoti gaidīts 
notikums bija jaunā sociālo 
pakalpojumu centra “Pērle” 
nodošana ekspluatācijā. Svinī-
gajā ceremonijā piedalījās 
ar labklājības ministrs Gatis 
Eglītis. Viņš augstu novērtēja 
gan ēkas gaišo, atvērto 
arhitektonisko risinājumu, gan 
misiju – palīdzēt cilvēkiem 
ar garīga rakstura un 
funkcionāliem traucējumiem 
iekļauties sabiedrībā. Tagad ēka 
jāiekārto, lai pēc iespējas ātrāk 
varētu vērt durvis pirmajiem 
klientiem.

Augustā noslēdzās jaunās 
domes vadības iepazīšanās 
braucieni uz bijušajiem 
novadiem. Kopējais iespaids ir 
labs, un varu droši teikt, ka katrā 

lauku teritorijā ir savas pērles. 
Jāakcentē, ka visas pašvaldības 
ļoti rūpējušās par ciemu, 
pagastu kultūras iestādēm. 
Kultūras, tautas nami atjaunoti, 
modernizēti, prieks skatīties. 
Protams, arī bibliotēku un 
skolu infrastruktūra visur ir 
mūsdienu līmenī. Gandrīz visās  
apvienību pārvaldēs noslēdzas 
ceļu vai to posmu atjaunošanas 
darbi, tiek sākti jauni projekti. 
Ceļu rekonstrukcija ir nozīmīga 
aktualitāte lauku teritorijās, un 
šo darbu turpināsim.

Izbraukuma tikšanās reizēs 
un arī darba sanāksmēs aktīvi 
diskutējam par to, kā labāk 
jaunajā novadā veidot vienoto 
nozaru pārvaldi. Katrā vietā 
ir savas iestrādes, ierastie 
risinājumi, veiksmīgi piemēri. 
Tāpēc svarīgi nesasteigt, 
rūpīgi izvērtēt visu bijušo 
novadu pieredzi un nonākt pie 
optimāla pārvaldes modeļa. 
Nopietns pārbaudījums būs 
jaunā novada budžeta izstrāde 
nākamajam gadam. Darba 
gaitā būs jāsinhronizē saistošie 
noteikumi, kuriem ir ietekme 
uz budžetu, jāvienojas par 
Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem, atbalsta 
programmām, jāsaskaņo 
lauku apvienību un centrālās 
pārvaldes aprēķinu metodes. 
Un beigās jāizstrādā budžets, 
kas atbilst domes deputātu 
noteiktajām prioritātēm. Tas 
būs apjomīgs un sarežģīts 
uzdevums, bet esmu 
pārliecināts, ka to paveiksim.

Jaunajā mācību gadā novēlu 
visiem izturību, nerimstošu 
zinātkāri un – galvenais – 
labu veselību! Respektēsim 
ierobežojumus, sargāsim sevi 
un apkārtējos, darīsim visu, lai 
šis būtu pilnvērtīgs klātienes 
mācību gads!
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PAŠVALDĪBĀ

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
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

Domes sēdēs augustāZinātkāru un drošu 
jauno mācību gadu! Cēsu novada domes ārkārtas 

sēdē 5. augustā deputāti 
izskatīja četrus jautājumus. 
Dome vienojās par pašvaldības 
pārstāvja izvirzīšanu biedrībā 
“Cēsu rajona lauku partnerība”, 
sprieda par Lielstraupes pils 
kompleksa izmantošanas 
nomas maksas noteikšanu 
un apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības Izpilddirektora 
darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu.

Cēsu novada domes ārkārtas 
sēdē 10. augustā pieņemts 
lēmums par novada pašvaldības 
izpilddirektora pienākumu 
izpildītāju.

Cēsu novada domes sēdē 
19. augustā  izskatīti 58 
jautājumi. Deputāti sprieda 
par novada publisko bibliotēku 
reorganizāciju, pašvaldības 
nekustamo īpašumu 
atsavināšanu, vienojās par 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
pieteikuma iesniegšanu Vides 
aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai budžeta 
investīciju saņemšanai 
projektam “Gaujas ielas 
pārbūve Līgatnē, Cēsu 
novadā”.

Dome atbalstīja investīciju 
projekta pieteikuma “Ielas, 
ietvju un ceļa atjaunošanas 
darbi Cēsīs” izstrādi un 
iesniegšanu un apstiprināja 
apkures tarifus Līgatnē un 
Vecpiebalgā. Deputāti sprieda 
par Cēsu tūrisma attīstības 
stratēģijas 2022.-2026. gadam 
izstrādi un darba grupas izveidi, 
kā arī par novada Bāriņtiesas 
izveidi. Vēl dome atbalstīja 
Līgatnes pilsētas bibliotēkas 
dalību Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības 
izsludinātajā projektu konkursā 
“Iedvesmas bibliotēka”.

Ar pilnu pieņemto 
lēmumu sarakstu un domes 
sēžu ierakstiem iespējams 
iepazīties cesunovads.lv sadaļā 
“Informācija par domes darbu”.

Strādās reģionu attīstībai
Cēsu novada domes deputāte 

Inese Suija-Markova un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Atis 
Egliņš-Eglītis ievēlēti vadošās 
pozīcijās Vidzemes plānošanas 
reģiona (VPR) Attīstības 
padomē un Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) Izglītības un 
kultūras komitejā.

Augustā VPR Attīstības 
padomes priekšsēdētāja amatā 
ievēlēja Valmieras novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
Gunti Gladkinu. Par Attīstības 
padomes priekšsēdētāja 
vietniekiem aizklātā balsojumā 
ar 11 balsīm “par” vienbalsīgi 
tika ievēlēti visi trīs izvirzītie 
kandidāti – Cēsu novada 

domes deputāte Inese Suija-
Markova, Limbažu novada 
domes priekšsēdētājs Dagnis 
Straubergs un Ogres novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Sīviņš.

Cēsu novada pašvaldības 
vārdā Inese Suija-Markova 
uzsvēra, ka atslēgas vārds ir 
sadarbība, norādot: “Katra 
pašvaldība zina, ar ko 
konkurē, bet reģiona līmenī 
mums jāspēj vienoties par 
kopīgām interesēm, kuras 
aizstāvēt nacionālā līmenī un 
starptautiski. Rosinu stiprināt 
padomes un administrācijas 
sadarbību, kā arī reģiona 
starptautiskās pozīcijas, 

jo reģionam pieejami citi 
finanšu instrumenti nekā 
pašvaldībām, – tam ir būtiska 
nozīme reģiona attīstībā.”

Apstiprināta arī LPS 
Izglītības un kultūras komitejas 
vadība. Par komitejas 
vadītāju ar balsu vairākumu 
ievēlēta Kuldīgas novada 
domes priekšsēdētāja Inga 
Bērziņa, bet par vienu no 
trim vietniekiem Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Atis Egliņš-Eglītis.

Aktuālākais izglītības jomas 
jautājums komitejas sēdē bija 
mācību organizēšana Covid-19 
pandēmijas apstākļos. 

Novērtē mediķu un 
vadības kompetenci

SIA “Cēsu klīnika” 
kapitāldaļu turētāju sapulcē, 
kas notika 30. augustā, izvērtēta 
Cēsu klīnikas valdes darbība 
un uzņēmuma attīstība pēdējo 
piecu gadu laikā. Valde saņēma 
atzinību par mērķtiecīgo 
darbu, soli pa solim īstenojot 
attīstības stratēģiju un plānus, 
kā arī par slimnīcas izaugsmi, 
modernizāciju un kolektīva 
augsto profesionalitāti. 

Sapulcē piedalījās 
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora p.i. Lolita 
Kokina, deputāte, domes 
sociālo un veselības jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Biruta 
Mežale, Cēsu klīnikas valdes 
priekšsēdētāja Ingūna Liepa, 
valdes locekle, pakalpojumu 
reģistrācijas, uzskaites un 
kvalitātes kontroles daļas 
vadītāja Olga Rudzīte un valdes 
locekle, finanšu speciāliste 
Aivija Zerne. 

Kā atzina Ingūna Liepa: 
“Esam gandarīti par augsto 
novērtējumu un gatavi turpināt 
darbu līdzšinējā sastāvā. 
Saņēmām daudz atzinīgu 
vārdu par vadības komandas 
un speciālistu profesionalitāti. 
Runa ir gan par medicīnisko 
kompetenci, gan par aprūpes 
un atbalsta personāla attieksmi 

un empātisko komunikāciju. 
Tika novērtēts ieguldījums 
infrastruktūras attīstībā un 
tas, ka Cēsu klīnika iesaistās 
tajās aktualitātēs, ko prasa 
epidemioloģiskā situācija 
valstī. Mēs spējam nodrošināt 
klīnikas darbību, attīstīt jaunus 
pakalpojumus, sniegt arī 
attālinātu konsultāciju iespējas. 
Nodrošinām veselības aprūpi 
mājās, un esam raduši iespēju 
klīnikas telpās izvietot arī 
ģimenes ārstu prakses. Tas labi 
sasaucas ar plāniem nākotnē 
izveidot un attīstīt primārās 
aprūpes centru, lai pacienti 
medicīnas pakalpojumus 
varētu saņemt pietuvināti.”

Jāakcentē, ka stacionāro 
pakalpojumu apjoms Cēsu 
klīnikā laikā no 2016. gada 
naudas izteiksmē pieaudzis 2,7 
reizes. Sava loma tajā ir tarifu 
kāpumam, bet ne noteicošā. 
Tāpat par 48% pieaugusi 
ambulatorā kvota. Nācis klāt 
daudz jaunu ambulatoro un 
stacionāro pakalpojumu, 
izveidots Bērnu veselības 
centrs, izstrādāta virkne ar 
pacientu drošību un kvalitātes 
vadību saistītu procedūru, 
lai sniegtu drošus un 
kvalitatīvus veselības aprūpes 
pakalpojumus. 
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AKTUĀLI
Būvvalde atgādina

Cēsu novada būvvalde 
atgādina – termiņi ēku 
būvniecībai un nodošanai 
ekspluatācijā noteikti Būvnie-
cības likumā: būvatļaujas 
maksimālais termiņš – 
astoņi gadi. Šis nosacījums 
stājies spēkā ar 2014. gada 
1. oktobri. Visas ēkas, kuru 
celtniecība sākta līdz 2014. 
gada 1. oktobrim, ekspluatācijā 
jānodod līdz 2022. gada 30. 
septembrim.

Ja būvdarbi šajā termiņā 
nav pabeigti, būvatļaujas 
derīguma termiņš vairāk netiek 
pagarināts. Lai turpinātu 
iesākto būvniecību, būvvaldē 
no jauna akceptēšanai būs 
jāiesniedz būvniecības 
dokumentācija un jāsaņem 
jauna būvatļauja. Būvniecības 
dokumentācija būs jāiesniedz 
elektroniski Būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS).

Der zināt, sākot jauno 
mācību gadu

Sākoties mācību gadam, 
mācībās klātienē varēs 
piedalīties tikai tie skolēni, 
kuriem būs vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts 
vai negatīvs Covid-19 testa 
rezultāts. Bez testēšanas 
skolēns nevarēs nedz sākt, 
nedz arī turpināt mācības 
klātienē. Ja skolēns netiks 
testēts, pamatizglītības ieguve 
skolēniem no 1.-8.klasei 
būs vecāku atbildība, un tā 
iegūstama ģimenē. Testēšana ar 
siekalu testu skolās tiks veikta 
arī mācību gada laikā atbilstoši 
Slimību un profilakses 
kontroles centra algoritmam.

Ja skolēns tiek testēts 
skolā, ar šī testa rezultātu 
apliecinājumu (papīra vai 
digitālā formā) varēs apmeklēt 
arī ārpusskolas nodarbības: 
pulciņus, mākslas skolu, 
sporta skolu, u.tml. Skolēna 
testa rezultāts tiks nosūtīts uz 
vecāka e-pastu.

Skolēniem, kuri apgūst 
pamata vai vidējo izglītību, 
testēšana tiek veikta par valsts 
budžeta līdzekļiem.

Klātienes izglītības 
procesā skolās nebūs noteikti 

ierobežojumi skolēnu skaitam 
un telpu platībai. Mācībām 
iespēju robežās jānotiek vienas 
klases (grupas) ietvaros.

Noteikts, ka skolās būs 
jālieto mutes un deguna aizsegs 
(sejas maskas), ja vien neatbilst 
kādam no izņēmumu grupām:

• Bērni, kuri nav sasnieguši 
septiņu gadu vecumu, kā arī 
personas ar acīmredzamiem 
kustību traucējumiem 
vai psihiskās veselības 
traucējumiem, kuru dēļ 
personai trūkst spēju vai 
iemaņu mutes un deguna 
aizsega lietošanai.

• 1.-3. klases skolēni, 
atrodoties mācību telpā. Bet 
maskas jālieto, atrodoties 
koplietošanas telpās, 
piemēram, skolas gaitenī.

• Nodarbinātie skolā, 
kuriem ir vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts.

• Skolēni, apgūstot mūzikas 
instrumentus, dziedāšanas, 
deju un sporta nodarbībās.

Mācības attālināti tiks 
organizētas gadījumos, ja 
kādam no skolēniem vai 
skolotājiem noteikta karantīna 
vai izolācija.

Apņemšanās pilnveidot 
sociālās funkcijas

Domes sēdē Cēsu novada 
pašvaldības deputāti pieņēma 
lēmumu par pievienošanos 
Latvijas Pašvaldību sociālo 
dienestu vadītāju apvienības 
un Latvijas Sociālo darbinieku 
biedrības memorandam 
“Par sociālā darba attīstību 
pašvaldībās”. Cēsu novada 
pašvaldības vārdā memorandu 
parakstīja domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, apliecinot 
vēlmi izprast sociālā darba 
nozīmi un gatavību pilnveidot 
sociālās funkcijas īstenošanu 
Cēsu novada pašvaldībā.

Parakstot šo memorandu, 
pašvaldības deputāti savu 
pilnvaru laikā apņēmušies:

• atvēlēt sociālajam 
dienestam pietiekamus 
administratīvos, finanšu un 
cilvēkresursus, kā arī iesaistīt 

sociālo dienestu pašvaldības 
attīstības un pakalpojumu 
plānošanā;

• sadarbībā ar novada 
sociālā dienesta vadību 
attīstīt sociālo darbinieku 
zināšanas un prasmes, 
paredzēt viņu ieguldītajam 
atbilstošu samaksu, rūpēties 
par mūsdienīgu darba vidi 
sociālajam dienestam un 
telpām, kurās tiek ievērotas gan 
sociālo darbinieku, gan sociālā 
dienesta klientu vajadzības;

• nodrošināt savlaicīgu, 
pilnvērtīgu un sistēmisku 
pašvaldības vadības un 
iesaistīto institūciju visu līmeņu 
sadarbību ar sociālo dienestu, 
īpaši veselības aprūpes, 
izglītības, nodarbinātības 
un sabiedriskās kārtības 
sargāšanas jomās.

Pabeigts jaunais sociālo 
pakalpojumu centrs

Augusta nogalē, klātesot 
Cēsu novada vadībai, 
labklājības ministram Gatim 
Eglītim un apvienotā Cēsu 
novada sociālo dienestu un 
bāriņtiesu vadītājiem, svinīgi 
ekspluatācijā nodots jaunais 
sociālo pakalpojumu centrs 
“Pērle”, lielākais šāda veida 
centrs Cēsu novadā.

Sociālo pakalpojumu centra 
celtniecība un jaunu sociālo 
pakalpojumu izveide ir daļa 
no deinstitucionalizācijas 
norises Cēsu novadā. 
Deinstitucionalizācijas mērķis 
ir palīdzēt cilvēkiem ar garīga 
rakstura un funkcionāliem 
traucējumiem iekļauties 
sabiedrībā, nevis tos nošķirt 
no sabiedrības, ievietojot 
speciālās aprūpes iestādēs.

“Prieks, ka tieši Cēsīs radīts 
Eiropas līmenim atbilstošs 
nacionālas nozīmes sociālo 
pakalpojumu centrs, kas 
apvieno oriģinālu dizainu 
un centra lietošanas mērķim 
atbilstošu un iekļaujošu vidi. 
“Pērle” veidota kā atspēriena 
punkts un droša vieta jaunu 
prasmju veidošanai bērniem 
un pieaugušajiem, kuriem 
nepieciešama palīdzība un 
atbalsts ikdienā. Lielākajai 
daļai tas šķiet pašsaprotami, 
bet cilvēkiem ar dažāda veida 
attīstības traucējumiem šādas 
iespējas nereti ir ierobežotas un 
pat nepieejamas,” sacīja Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, vienlaikus 
pateicoties visiem centra 
tapšanā iesaistītajiem dalīb-
niekiem.

Novada vadītājs arī pie-
bilda, ka šādi Cēsu novadā 
tiek pakāpeniski īstenota 
ilgtspējīga sociālā politika, 
kā rezultātā katram klientam 
iespējams saņemt tieši 

viņam vispiemērotāko sociā-
lās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu. 
Kā arī šis esot lielisks veids, kā 
revitalizēt vēl vienu vietu Cēsu 
pilsētā.

Labklājības ministrs Gatis 
Eglītis īpaši akcentēja “Pērles” 
veidolu: “Šī gaišā, atvērtā ēka, 
ko novērtēju kā arhitektūras 
cienītājs, lieliski kalpos tās 
klientiem, dodot stabilu pamatu 
pilnvērtīgai dzīvei. Tā skaisti 
iederas Cēsu kopējā tēlā, kas 
vienmēr bijusi radoša vieta ar 
skatu nākotnē.” Ministrs arī 
novēlēja centra topošajiem 
iemītniekiem un darbiniekiem 
sekmīgu darba cēliena 
sākumu un pauda prieku, ka 
sociālajiem pakalpojumiem un 
deinstitucionalizācijai Cēsu 
novadā tiek pievērsta atbilstoša 
vērība. 

Sociālo pakalpojumu centrā, 
kas atrodas Rīgas ielā 90, Cēsīs, 
paredzēts veidot vairākus 
sociālos pakalpojumus:

• dienas aprūpes centru piln-
gadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem;

• specializētās darbnīcas 
pilngadīgām personām ar ga-
rīga rakstura traucējumiem 
ar iespēju nākotnē iekļauties 
darba tirgū;

• dienas aprūpes un reha-
bilitācijas centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem;

• pakalpojumu “Atelpas 
brīdis” – īslaicīgas sociālās 
aprūpes pakalpojumu, kas 
piedāvā vecākiem uz vienu 
vai vairākām diennaktīm atstāt 
bērnu speciālistu aprūpē.

Līdz ar pakalpojumu 
sniegšanas sākšanu centra 
nosaukums būs “Atbalsta 
centrs “Pērle””.

Ikdienā centru apmeklēs 
50-75 klienti, strādās 20-24 

darbinieki. Papildus projektā 
plānots veidot arī grupu 
dzīvokļa pakalpojumu ar 16 
vietām Caunas ielā 8, Cēsīs.

Ēkas, kuras platība ir 
720,50 m2, būvniecība noritēja 
nepilnus 14 mēnešus. Kopējā 
teritorijas platība - 16 803 m².  
Attīstot sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus, nākotnē plānots 
attīstīt visu teritoriju, tajā 
veidojot bērnu rotaļu sporta 
laukumu, mazdārziņu jaunu 
prasmju attīstīšanai, kā arī ir 
daudz citu ieceru.  Projektējot 
ēku, arhitekti īpašu uzmanību 
pievērsa tam, lai tā iekļautos 
apkārtējā vidē, veidojot 
vienotu kultūrainavu, kā arī – 
lai telpa būtu gaiša un atvērta, 
vienlaikus sniedzot patvēruma 
sajūtu centra klientiem.

Būvdarbu līguma slēgšanas 
tiesības 2020. gada 25. maijā 
tika piešķirtas būvuzņēmējam 
SIA “Sanart”, būvdarbu 
būvuzraudzību veica SIA 
“Marčuks”, un būvdarbu 
autoruzraudzību nodrošināja 
būvprojekta izstrādātājs SIA 
“Rīgers” (arhitekti: Juris 
Paegle, Niklāvs Paegle, 
Dagnija Smilga un Emīls 
Garančs). 

Sociālo pakalpojumu 
centra būvniecība noritēja 
projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/006 
“Daudzfunkcionālais sociālo 
pakalpojumu centrs “Cēsis”” 
gaitā. Kopējais projekta 
finansējums ir 1 843 676,77 
EUR, t.sk., ERAF finansējums 
1 122 375,41 EUR, valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām 
46 394,83 eiro,  valsts budžeta 
finansējums 108 185,55 eiro un 
pašvaldības finansējums 566 
720,98 EUR. Projektu plānots 
īstenot līdz 2021. gada 2. 
oktobrim.

Attēlā: Jaunais sociālo pakalpojumu centrs “Pērle” priecē apmeklētājus ar gaišu un  
atvērtu arhitektonisko risinājumu. Foto: Kārlis Pots.
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Arheoloģiskie izrakumi vecpilsētā

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
finansiāli atbalstījis Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
iesniegto projektu arheoloģisko 
izrakumu veikšanai Cēsu 
vecpilsētā, lai konstatētu, 
kādas arheoloģiskās liecības 
saglabājušās teritorijā, kur 
paredzēta Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja krājuma 
glabātavu celtniecība. Izra-
kumi notiek valsts nozīmes 
arheoloģiskā pieminekļa “Cēsu 
senpilsēta” un valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
“Cēsu pilsētas vēsturiskais 
centrs” teritorijā.

17., 18. gadsimtā te bijusi 
koka apbūve. Savukārt, 19., 20. 
gs. sākuma apbūve iznīcināta 
Otrā pasaules kara laikā un 
nekad nav atjaunota. Cēsu 
muzeja krājuma glabātavas 
paredzēts celt ar pazemes 
telpas izmantošanu viena 
stāva dziļumā, bet virszemē 
atjaunojot 19. gadsimta 
apbūves apjomus, tādējādi 
vienlaikus arī rekonstruējot 
zudušo vēsturisko vidi. 

Lēmumu celt Cēsu Vēstures 
un mākslas muzeja krājuma 
glabātavas uz zemes gabala Pils 
ielā 1 Cēsu pilsētas pašvaldība 
pieņēma jau 2007. gadā. Tādēļ 
2008. un 2009. gadā te tika 
veikti pārbaudes arheoloģiskie 
izrakumi arheoloģes Zigrīdas 
Apalas vadībā. Četros pār-
baudes laukumos (kopā 70 
m2, kas ir aptuveni 1/10 daļa 
nokopējās platības) konstatētais 
kultūrslānis datējams, sākot no 
16. gadsimta. Arheoloģiskie 
izrakumi 2009. gadā tika 
pārtraukti, jo plānotā glabātavu 
celtniecība krīzes dēļ tika at-
likta uz nenoteiktu laiku. Pērn 
krājuma glabātavu celtniecība 
tika iekļauta Cēsu pašvaldības 
attīstības stratēģijā 2021 – 
2027. gadam, kā arī virzīta 
iekļaušanai Muzeju nozares 
stratēģijai 2021. – 2027. gadam 
un Latvijas kultūrpolitikas 
nostādnēs 2021 – 2027. 
gadam. Lai gūtu pietiekamu 
informāciju apbūves projekta 
aktualizēšanai un maksi-
māli neaizkavētu iespējamo 

būvniecības procesa 
gaitu, nepieciešams veikt 
arheoloģiskos izrakumus 
pirmsprojekta izpētes laikā.

Cēsu muzejs sadarbībā ar 
Āraišu ezerpils Arheoloģisko 
parku un SIA “Arheoloģiskā 
izpēte” izrakumus sāka 
augustā, tie turpināsies arī 
septembrī. Izrakumus vada 
arheoloģes Liena Ritere un 
Laura Lēģere. Tajos pie-
dalās Cēsu muzeja, Āraišu 
ezerpils arheoloģiskā parka 
darbinieki, “Arheoloģiskās 
izpētes” arheologi, Latvijas 
Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes stu-
denti, pieaicinātie speciālisti 
un muzeja atbalstītāji un 
interesenti. Pēc novadu 
reformas šis ir pirmais 
starpinstitucionālais nova-
da kultūras mantojuma 
organizāciju sadarbības 
projekts, kas liek pamatu 
turpmākai Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja un Āraišu 
ezerpils arheoloģiskā parka 
kopīgai sadarbībai nākotnē.

Gliemežvāki -  
Sv. Jēkaba ceļa  
simboli

Cēsīm cauri vijas viens 
no pasaulē zināmākajiem 
svētceļnieku maršrutiem – 
Svētā Jēkaba ceļš. Maršruta 
simbols ir gliemežvāks. Lai 
simboliski iezīmētu maršrutu 
pilsētā, pie Cēsu Svētā Jāņa 
baznīcas un uz Cēsu pils parka 
kāpņu mūra margas uzstādīti 
bronzas gliemežvāki. Bronzas 
gliemežvāku autors ir tēlnieks 
Matiass Jansons.  

Cēsu Svētā Jāņa baznīca 
ir viens no galvenajiem 
pieturpunktiem Cēsīs, tādēļ 
viens gliemežvāks uzstādīts pie 
dievnama ieejas. Apmeklējot 
dievnamu, pievērs uzmanību 
ieejas arkai, jo tās kreisajā 
malā uz zemes atradīsi vienu 
no bronzas gliemežvākiem. 
Savukārt otrs bronzas 
gliemežvāks atrodas uz Cēsu 
pils parka kāpņu mūra margas. 
Mērojot ceļu pa maršrutu uz 

baznīcu, tas vijas cauri Cēsu 
pils parkam un augšup pa parka 
kāpnēm. 

Svētā Jēkaba ceļš Cēsu 
novadā vijas gar Gauju, 
virzienā no Valmieras uz Liepu, 
iekļaujot Līču-Lanģu klintis. 
Tālāk maršruts ved uz Cēsīm 
un Cīrulīšu dabas takām ar tām 
pievienoto Gaujas līču posmu. 
Tālāk taka virzās uz Līgatnes 
pusi cauri Amatas apkārtnei, 
ceļotājam ļaujot baudīt skaisto 
Gaujas Nacionālā parka dabu.

Arheoloģisko izrakumu 
laikā zem viena no Cēsu 
Svētā Jāņa baznīcas logiem 
tika atrasts šī pārgājiena ceļa 
simbols – gliemežvāks, kura 
vecums ir datēts starp 13. gs 
un 16. gs. Lai godinātu šo 
atradumu, 2019. gadā baznīcas 
loga augšējā ailē ir tapusi 
jauna vitrāža, kurā attēlots 
gliemežvāks.

Attēlā: Arheoloģiskie izrakumi Cēsu vecpilsētā notiek vietā, kur paredzēta muzeja krājumu 
glabātavas būvniecība. Foto: SIA “Arheoloģiskā izpēte”.

Mākslas kūre dialogu logos
Vasarā Ruckas mākslas 

fonds projekta “Mākslas kūre” 
gaitā Cēsīs atklāja vērienīgu 
mākslinieka Pauļa Liepas darbu 
“Kalnu kūre” – lielformāta 
gleznojums uz daudzdzīvokļu 
mājas sienas. Gleznojums tapis 
sadarbībā ar ēkas iedzīvotājiem 
un ir mākslinieka darbos bieži 
redzama motīva – dialogu 
logu – lokalizācija Cēsu pilsētā. 
Kompozīcijā redzamajos 
sarunu burbuļos iekļauti mājas 
iemītnieku izvēlētie jēdzieni un 
vēstījumi.

Gleznojums apvieno laik-
metīgās mākslas valodu un 
lokālas kopienas vērtības. 
Darba tapšanas laikā 
apgleznotās ēkas iemītnieki tika 
aicināti nosaukt sev svarīgus 
jēdzienus. Mākslinieks Paulis 
Liepa tos pārstrādāja grafiskās 
zīmēs un iekļāva gleznojuma 
kompozīcijā. Gala rezultātā 
uz ēkas sienas gan viegli 
nolasāmā, gan aizšifrētā veidolā 

skatāmi tādi ēkas iemītniekiem 
svarīgi jēdzieni kā latvju spēka 
zīmes, Cēsis kā Latvijas karoga 
dzimtene, paaudžu nomaiņa, 
pilsētas vēsture, kultūra un 
atrašanās ceļu krustpunktā. 
Pauļa Liepas darba tehnisko 
izpildi ar profesionālām 
fasādes krāsām veicis Dainis 
Rudens un gleznojums priecēs 
gan cēsniekus, gan pilsētas 
viesus daudzu gadu garumā.

“Ņemot vērā būtiskos 
reljefa kāpumus un kritumus, 
nepieredzējušam ceļotājam 
jebkura pastaiga pa Cēsīm kļūst 
par visai nopietnu sportisku 
pārbaudījumu. Šādai kalnu 
kūrei klāt jāskaita pašas pilsētas 
pieredzētie un iekrātie visnotaļ 
raibie vēstures uzslāņojumi, 
laikmetu un viedokļu 
sadursmes, kā arī šo dažādo 
elementu apburošā spēja 
sadzīvot un piešķirt pilsētai 
tās īpašo raksturu. Tāpēc darbā 
redzama gan šo pretstatu sazobe 

un līdzāspastāvēšana, gan 
savstarpējā cīņa,” gleznojuma 
iedvesmas avotus raksturo 
mākslinieks Paulis Liepa.

Pauļa Liepas lielformāta 
darbs “Kalnu kūre” ir daļa no 
vērienīga projekta “Mākslas 
kūre”. Mākslas notikums ar 
ceļošanas elementiem “Mākslas 
kūre” aicina skatītājus iepazīt 
Cēsu apkārtni caur sešu autoru 
un autoru grupu veidotiem 
mākslas darbiem, kas skatāmi 
vairāk nekā desmit dažādās 
pilsētvides vietās. “Mākslas 
kūre” Cēsīs norit līdz 10. 
oktobrim, un ērtai mākslas 
darbu atrašanai izmantojams 
pasākuma digitālais ceļvedis 
www.makslaskure.lv. Organizē 
Ruckas mākslas fonds, 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Kultūr/elpa, Kultūras 
ministrija, sadarbības partneri: 
Cēsu novada pašvaldība, Vides 
risinājumu institūts.Attēlā: Gleznojumā apvienota laikmetīga māksla un lokāls 

kopienas vēstījums. Foto: Anete Rūķe.
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APBALVOJUMI, VESELĪBA
Triju Zvaigžņu ordeņi cēsniekiem
Svinīgā ceremonijā Rīgas pilī Valsts prezidents Egils Levits pasniedza Triju Zvaigžņu ordeņus diviem izciliem cēsniekiem - Elīnai Kalniņai un  
Pēterim Ozolam. 

Pēteris Ozols ir sabiedriskais darbinieks, Latvijas Politiski represēto 
Cēsu biedrības valdes priekšsēdētājs, vēstures ekspozīcijas “Sirdsapziņas 
ugunskurs” iniciators. Apbalvojums pasniegts par pašaizliedzīgo 
sabiedrisko darbu un nozīmīgo veikumu nacionālās pretošanās kustības 
vēstures liecību apzināšanā un iemūžināšanā.

Elīna Kalniņa ir vēstures ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” veidotāja 
un kuratore, kultūrvēsturiskā mantojuma pētniece. Apbalvojums 
pasniegts par ieguldījumu nacionālās pretošanās kustības izpētē un 
vēstures ekspozīcijas “Sirdsapziņas ugunskurs” veidošanā.

Apgūt medicīnu praksē
Cēsu klīnika arvien ir 

atvērta jauniem kolēģiem – 
gan pieredzējušiem speciālis-
tiem, gan rezidentiem un 
medicīnas studentiem. Saistībā 
ar attālināto mācību procesu 
vairāki studenti Cēsu klīnikā 
strādāja arī ziemā, taču 
šovasar jauno kolēģu skaits 
bija lielāks, jo jaunieši aktīvi 
izmantoja iespēju gūt pirmo 
darba pieredzi. Iepazīstinām ar 
trim jauniešiem – Evu Kočāni, 
Elīzu Elizabeti Zēbergu un Jāni 
Driļevski.

Eva Kočāne studē RSU 
medicīnas fakultātē, šovasar 
beigusi 1. kursu. Cēsu 
klīnikas reanimācijas un 
anestezioloģijas nodaļā par 
medicīnas asistentu strādāja no 
pērnā decembra vidus līdz šī 

gada augustam. Eva izvēlējās 
sākt strādāt, pateicoties 
attālinātajam mācību 
procesam. Tā bija arī iespēja 
pārliecināties, ka medicīna ir 
īstā izvēle nākotnes profesijai. 
Par savu ceļu uz medicīnu 
un pirmo darba pieredzi 
Eva stāsta: “Mani vienmēr 
interesējusi bioloģija, ķīmija. 
Medicīnas studijas sākotnēji 
bija kā pēdējā brīža lēmums. 
Zināju, ka gribēšu kaut ko 
saistītu ar veselības aprūpi, bet 
beigās nolēmu riskēt – nokārtot 
eksāmenus, lai tiktu medicīnas 
fakultātē RSU. Covid 
situācijas dēļ mācības notika 
attālināti. Pirmā semestra 
beigās nolēmu vērsties Cēsu 
klīnikā, lai painteresētos 
par darba iespējām. Tā es 

šeit nostrādāju vairāk nekā 
pusgadu. Šī pieredze man ir 
milzīgs ieguvums. Slodze šajā 
darbā ir patiešām liela, un ja 
vēl darbinieku trūkst… It kā 
bija zināms, ka mediķi strādā 
daudz, bet tikai, kad pamēģini 
pats, saproti, cik tas ir grūti. 
Toties sapratu arī to, ka esmu 
īstajā vietā. Pirms tam šaubījos, 
jo dzirdēti stāsti, ka cilvēki sāk 
strādāt, aiziet uz klīniskajām 
praksēm un saprot, ka nespēj 
paskatīties uz asinīm, ģībst 
nost. Man ar to nav problēmu.”

Jānis Driļevskis šogad 
absolvējis Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 12. klasi, vasarā 
jau otro gadu pēc kārtas 
strādāja Cēsu klīnikas NMP 
un uzņemšanas nodaļā par 
sanitāru, jo savu nākotnes 

profesiju izvēlējies saistīt 
ar medicīnu. Par savu izvēli 
Jānis stāsta: “Ko gan labāku es 
varētu darīt vasarā, ja ne strādāt 
slimnīcā? Savas darba gaitas 
NMP un uzņemšanas nodaļā 
sāku jau pagājušajā vasarā pēc 
11. klases beigšanas un guvu 
pozitīvu pieredzi. Noteikti to 
nenožēloju, pat uzskatu par 
savas dzīves labāko izvēli, ko 
līdz šim esmu veicis. Manos 
pienākumos ietilpa palīdzība 
apkopt pacientus, mācījos 
komunicēt ar dažāda gadu 
gājuma cilvēkiem. Tagad zinu, 
ka gribu studēt medicīnu, tāpēc 
šovasar iestājos RSU.”

Elīza Elizabete Zēberga 
ir no Ģikšiem, RSU studē 
sabiedrības veselības 
un sociālās labklājības 

fakultātē par vecmāti, kur 
beigusi pirmo kursu. Cēsu 
klīnikas reanimācijas un 
anestezioloģijas nodaļā par 
medicīnas asistentu Elīza 
Elizabete strādāja no šā gada 
sākuma līdz augustam: “Darba 
līgumu parakstīju janvāra 
beigās, nostrādāju maiņu un 
saslimu ar Covid-19. Tāpēc 
pa īstam strādāju šeit kopš 
marta. Nākot uz Cēsu klīniku, 
zināju, ka te nav dzemdību 
nodaļas, bet esmu priecīga par 
iespēju kaut ko vairāk uzzināt, 
saprast slimnīcas vidi. Esmu 
daudz ieguvusi. Piemēram, 
pārvarējusi nedrošību runāt ar 
pacientiem.”

Rehabilitācija Covid-19 pārslimojušiem
Nespēks, elpas trūkums, 

sāpes, sirdsdarbības 
traucējumi, samazināta fiziskās 
slodzes tolerance, miega 
traucējumi, izmainīts mentālais 
stāvoklis – tās ir daļa no sekām, 
ar kurām pat vairākus mēnešus 
pēc atlabšanas var nākties 
saskarties Covid-19 infekciju 
pārslimojušajiem. Speciālisti 
vērš uzmanību, ka šīs sekas 
var negatīvi ietekmēt cilvēka 
dzīves kvalitāti. Nereti saviem 
spēkiem grūti sasniegt tādu 
veselības stāvokli, kāds bija 
pirms saslimšanas ar vīrusu. 
Turklāt sekas var skart arī 
tos, kuri slimību pārslimojuši 
samērā vieglā formā.

Kopš jūlija pacientiem, 
kuri izslimojuši laboratoriski 
apstiprinātu Covid-19 
infekciju, iespējams saņemt 

ambulatoro medicīnisko 
rehabilitāciju un medicīnisko 
rehabilitāciju dienas stacionārā 
virknē ārstniecības iestāžu 
Latvijā, tai skaitā arī Cēsu 
klīnikā. Rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanai 
nepieciešams ģimenes ārsta 
vai ārstējošā ārsta nosūtījums 
ar atbilstošu diagnozi. Cēsu 
klīnikas rehabilitācijas nodaļā 
iespējams saņemt palīdzību 
vieglu un vidēji smagu 
funkcionēšanas traucējumu 
gadījumos. Pacientiem 
iespējams saņemt ārsta 
rehabilitologa, fiziolterapeita, 
ergoterapeita, audiologopēda 
palīdzību, kā arī masāžu un 
fizikālās terapijas procedūras. 

Cēsu klīnikas fizikālās un 
rehabilitācijas medicīnas ārsts 
Arnis Nulle skaidro: “Mana 

pieredze liecina, ka visbiežāk 
pacienti cieš no astenizācijas 
jeb noguruma, sāpēm, elpas 
trūkuma, turklāt ilgstoša – 
salīdzinot ar citām akūtām 
infekcijas slimībām. Vēl 
jāpiemin bezmiegs, trauksme, 
nakts murgi. Tāpat raksturīgas 
garšas un smaržas izmaiņas 
vai zudums, kas var izmainīt 
cilvēka ēšanas paradumus. 
Kopumā dzīves kvalitāti 
tas ietekmē mazāk nekā 
nogurums, kas samazina darba 
spējas un spējas veikt ikdienas 
aktivitātes. Būtiski zināt, ka 
sekas veselībai iespējamas 
ne tikai pēc smagas slimības 
gaitas. Ar tām saskaras arī 
pacienti, kuri Covid-19 
pārslimojuši relatīvi viegli.”

Skaidrojot, kā atpazīt, 
vai sekas saistītas tieši 

ar Covid-19 infekciju, 
rehabilitologs uzsver ģimenes 
ārstu ieguldījumu. Ģimenes 
ārstiem iespējams monitorēt 
savu pacientu veselības 
stāvokli ilgtermiņā. “Pacienti 
ar veselības problēmām 
un neskaidrībām vispirms 
vēršas pie ģimenes ārsta. Šis 
speciālists, kurš vislabāk pazīst 
savu pacientu, tad arī var 
palīdzēt izvēlēties turpmāko 
ārstēšanu, saprast, vai cilvēks 
tiks galā mājas apstākļos, vai 
tomēr nepieciešams nosūtīt 
pie rehabilitologa. Parasts 
nogurums pāriet, bet, ja tās 
ir slimības sekas, tas dzīves 
kvalitāti ietekmē ilgstošāk.”

Nereti cilvēki nevakcinējas, 
uzskatot, ka pārslimos 
infekciju viegli. Vai 
vakcinētie cilvēki, pārslimojot 

Covid-19, mazāk saskaras 
ar sekām? Rehabilitologs 
A. Nulle skaidro: “Sekojot 
līdzi statistikai, zinām, ka 
saslimušie ir arī vakcinēto 
vidū. Daļu cilvēku tas attur no 
vakcinēšanās, bet pie manis 
līdz šim nav bijis neviena 
vakcinēta pacienta, kam būtu 
nepieciešama rehabilitācija 
pēc pārslimota Covid-19. 
Tas liecina par vakcinācijas 
nepieciešamību. Turklāt 
redzams, ka ar jaunajiem vīrusa 
paveidiem slimo arī bērni.” 

Aicinām iedzīvotājus 
pēc pārslimotas Covid-19 
infekcijas pievērst uzmanību 
savai veselībai ilgākā laika 
posmā. Un, ja parādās kādas 
grūtības, vērsties pie ģimenes 
ārsta!



6 Cēsu Vēstis, 2021. gada 3. septembris

SPORTS, SVARĪGI
Labi sasniegumi sporta 
veterāniem

Augusta nogalē Cēsīs 
norisinājās Latvijas veterānu 
sporta spēles, kas pulcēja 105 
komandas un  ap pustūkstoti 
dalībnieku. Sacensības 
norisinājās sešos sporta veidos, 
no kuriem piecos piedalījās arī 
Cēsu novada sportisti, izcīnot 
godalgas.

Sacensībās florbolā kungiem 
vecuma grupā 35+ cēsnieku 
komanda guva pirmo vietu. Arī 
dāmu basketbolā 50+ grupā un 
pludmales volejbolā 40+ grupā 
pirmo vietu izcīnīja mājinieki. 
Savukārt dāmu basketbola 
turnīrā 30+ grupā mūsējām 
trešā vieta.

Labi rezultāti arī mūsu 
vieglatlētiem: Valentīnai 
Tumuļkānei 2. vieta 5 km 
soļošanā,

Normundam Tumulim 
3. vieta 800 m skriešanā, 
Mārtiņan Platacim 3. vieta 100 
m un 400 m skriešanā, Eināram 
Vilnim 3. vieta 200 m un 5000 

Lietotu apavu, apģērbu nodošanas akcija 
Septembrī notiks pašvaldību 

atkritumu apsaimniekotāja SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta 
atkārtotai lietošanai vēl derīgu 
apavu, apģērbu un mājas 
tekstila nodošanas akcija 
“Otrreiz modē”, kuras laikā, 
nogādājot uz ZAAO EKO 
laukumiem apavus, apģērbu 
vai mājas tekstilu, iespējams 
piedalīties balvu izlozē. 

Savāktos apavus, apģērbu 
un tekstila materiālus 
nodos sadarbības partnerim 
pāršķirošanai un nogādāšanai 
uz jaunattīstības valstīm vai uz 
pārstrādi.

Nereti lietas par 
nevajadzīgām top neapdomīgu 
pirkumu rezultātā, tāpēc 
akcijas atbalstītāja, stiliste 
Ineta Zariņa, akcijas izlozes 
uzvarētājam palīdzēs ar stila 
padomiem pārdomātiem 

pirkumiem vai kopā piedāvās 
veikt skapja revīziju, palīdzot 
saprast, kas patiesi lieks, kas 
tikai citādi kombinējams. 
Akcijas balvu fondā arī 
dāvanu karte no t/c “Valleta” 
izdevīgiem jauniem pirkumiem 
pēc visa liekā nodošanas un 
tvaika gludināmā iekārta, kuru 
sarūpējusi ZAAO saudzīgai 
apģērba un tekstila kopšanai. 
Paredzētas balvu izlozes arī 
katrā no 21 ZAAO darbības 
reģiona EKO laukumiem, 
izlozējot pledu ieguvējus.

Lai apavi tiktu atzīti 
par lietošanai derīgiem, 
tiem jābūt sausiem, tīriem, 
nesapelējušiem, bez specifiskas 
smakas un pa pāriem, neder 
gumijas zābaki un ziemas 
sporta apavi. Apģērbam un 
mājas tekstilam jābūt bez 
caurumiem, tīram, sausam, 

nesapelējušam, bez specifiskas 
smakas. Nodošanai EKO 
laukumos neder lupatas, 
auduma atgriezumi, veļa 
un zeķes. Nododamās 
lietas jāievieto maksimāli 
caurspīdīgos maisos, kuri būs 
jāievieto attiecīgajā konteinerā.

EKO laukumu darba laiki 
pieejami www.zaao.lv vai 
zvanot pa tālr.64281250 (zvanu 
centrālē jāizvēlas taustiņš “5”). 
Akcijas nolikums pieejams 
uzņēmuma mājas lapā un pie 
EKO laukumu pārziņiem.

Lietošanai derīgus apavus, 
apģērbu un mājas tekstilu 
EKO laukumos iespējams bez 
maksas nodot arī ārpus akcijas 
darbības laika.

Akcija ir spēkā tikai 
pašvaldību atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmuma 
ZAAO darbības reģionā.

Septembrī notiks 
militārās mācības
“Namejs 2021” 

Šī gada septembrī Cēsu 
novadā norisināsies daļa no 
Nacionālo bruņoto spēku 
militārajām mācībām “Namejs 
2021”. 

Mācību aktīvajā fāzē, no 24. 
līdz 26. septembrim, pārbaudīs 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes karavīru, rezerves 
karavīru un zemessargu, tostarp 
no 27. kājnieku bataljona, 
spēju veikt uzdevumus 
konvencionālā apdraudējuma 
gadījumā. Plānots, ka šajā 
laikā mācībās piedalīsies 
arī Igaunijas Bruņoto spēku 
karavīri.

Mācību aktīvā fāze 
notiks Raiskuma un Stalbes 
pagastā, savukārt no 10. 
līdz 12. septembrim šajā 
teritorijā paredzēti arī mācību 
kontrolvingrinājumi.

Militāro mācību laikā Cēsu 
novadā pārvietosies militārā 
tehnika, karavīri un zemessargi 
formas tērpos ar ieročiem. 
Mācību laikā tiks izmantota 

Seriāls 
popularizē 
skriešanu

Sporta klubs “Ašais” 
sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību un Cēsu Olimpisko 
centru rīko sacensību seriālu 
“Stadions IV gadalaikos”. 
Sacensību mērķis: popularizēt 
stadiona skriešanu kā aktīvu un 
veselīgu brīvā laika pavadīšanu 
Cēsu, tās apkārtnes iedzīvotāju 
un pilsētas viesu vidū.

Sacensības notiek Cēsu 
pilsētas stadionā:

• 1 jūdze = 2021. gada 25. 
septembrī plkst.11-14;

• 5000m = 2022. gada 22. 
janvārī plkst.11-14;

• 800m = 2022. gada 16. 
aprīlī plkst.11-14.

Sacensībās var piedalīties:
• Bērni (8-14 gadus jauni);
• Jaunieši (15-18 gadus 

jauni);
• 19-39 gadus jaunie;
• 40-49 gadus jaunie;
• 50-60 gadus jaunie;
• 60 gadus jaunie un vecāki.

m skriešanā un 2. vieta stafetē, 
Anitai Ieviņai 1. vieta 800 
m skriešanā un 2. vieta 3000 
m skriešanā, 3. vieta 400 m 

skriešanā un 2. vieta stafetē, 
Ivaram Oraševskim 1. vieta 
5000 m skriešanā, 2. vieta 200 
m skriešanā un 2. vieta stafetē, 

Lāsmai Pometko 2. vieta 3000 
m soļošanā, 3. vieta 3000 m 
skriešana un 2. vieta stafetē.

tikai mācību munīcija un 
kaujas imitācijas līdzekļi, kas 
rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību. 
Tomēr, atrodot mācību vietās 
nezināmus priekšmetus, tos 
aizliegts aiztikt vai pārvietot. 
Militāro mācību laikā tiks 
ievērotas ugunsdrošības un 
dabas aizsardzības prasības. 
Pēc mācībām izmantotās 
teritorijas sakops.

Bruņotie spēki aicina 
ar izpratni izturēties pret 
iespējamiem pārvietošanās 
īslaicīgiem apgrūtinājumiem, 
kas var rasties mācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti 
neuztraukties, redzot arī 
karavīru un zemessargu 
pārvietošanos ārpus 
militārajiem poligoniem 
un vienību izvietojumiem, 
tehnikas un cita veida 
aprīkojuma izvēršanu un 
pozīciju ieņemšanu.

Regulāri vingrinoties 
un pārbaudot savas spējas, 
Latvijas zemessargi un karavīri 
nodrošina to, ka ar katru 
gadu valsts aizsardzība kļūst 
arvien spēcīgāka. Zemessargi 
un karavīri trenējas pēc 
iespējas realitātei pietuvinātos 
apstākļos, tādējādi nostiprinot 
savas prasmes aizsargāt savu 
atbildības teritoriju – savus 
novadus, pilsētas, pagastus, 
ciemus.

Attēlā: Kā ierasts, labi panākumi veterānu sporta spēlēs bija Cēsu dāmu basketbola 
komandām.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 4 “Par Cēsu novada 
domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”

Saistošie noteikumi nosaka 
Cēsu novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu.

2. Cēsu novada domes 
saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta ir Latvijas 
Republikas oficiālais izdevums 
“Latvijas Vēstnesis”.

3. Atzīt par spēku 
zaudējušiem:

3.1. Cēsu novada domes 
28.01.2016. saistošos 
noteikumus Nr.3 “Par Cēsu 
novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”;

3.2. Amatas novada 

domes 23.12.2015. saistošos 
noteikumus Nr.14 “Par 
Amatas novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”;

3.3. Jaunpiebalgas 
novada domes 14.12.2015. 
saistošos noteikumus Nr.15 
“Par Jaunpiebalgas novada 
domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”;

3.4. Līgatnes novada 
domes 29.12.2015. saistošos 
noteikumus Nr.15/25 “Par 
Līgatnes novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”;

3.5. Pārgaujas novada 

domes 21.01.2016. saistošos 
noteikumus Nr.2 “Par Pārgaujas 
novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanu”;

3.6. Priekuļu novada 
pašvaldības 28.12.2015. 
saistošos noteikumus 
Nr.16/2015 “Par Priekuļu 
novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu”;

3.7. Vecpiebalgas novada 
domes 22.12.2015. saistošos 
noteikumus Nr.12/2015 
“Par Vecpiebalgas novada 
domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu”.

19.08.2021. saistošie noteikumi Nr.5 
“Par Cēsu novada domes 2019. gada 
28.novembra saistošo noteikumu Nr. 
22 “Sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem”

Atzīt par spēku zaudējušiem 
“Cēsu novada domes 
2019. gada 28. novembra 

saistošos noteikumus Nr. 22 
“Sabiedriskās kārtības saistošie 
noteikumi”.

29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””

29.07.2021. saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Cēsu novada pašvaldības apvienoto 2021. gada budžetu”

Izdarīt Cēsu novada domes 
2021. gada 1. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada 
pašvaldības nolikums”” 
(prot. Nr. 2, 1. punkts) šādus 
grozījumus:

1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar norādi uz 
saistošo noteikumu izdošanas 
tiesisko pamatu šādā redakcijā: 
“Izdoti saskaņā ar likuma "Par 
pašvaldībām" 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 24. pantu”;

2. Svītrot 27.16. un 27.17. 
apakšpunktu;

3. Izteikt 29.5.10. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“29.5.10. pārrauga Domes 
lēmumu un normatīvo aktu, kā 
arī noslēgto līgumu izpildi;”  

4. Izteikt 31.15. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“31.15. padotībā esošas 
iestādes vadītāja prombūtnes 

(atvaļinājuma, darba nespējas 
u.tml.) laikā ar rīkojumu 
var noteikt iestādes vadītāja 
pienākumu izpildītāju uz laiku 
līdz vienam mēnesim;”    

5. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 31.15.1 

apakšpunktu šādā redakcijā:
“31.15.1 īsteno Centrālās 

administrācijas vadītāja komp-
etenci saskaņā ar Centrālās 
administrācijas nolikumu 
izpilddirektora vietnieka prom-
būtnes (atvaļinājuma, darba 
nespējas u.tml.) laikā, ja Dome 
nav pieņēmusi citu lēmumu;”

6. Izteikt 43. punktu šāda 
redakcijā:

“43. Katra komiteja īsteno 
kontroli par savā kompetencē 
esošas nozares Pašvaldības 
iestādi.”;

 7. Svītrot 44. punktā vārdus 
“vai komisijai”;  

8. Svītrot 53. punktu;  
9.Papildināt saistošos notei-

kumus ar 190., 191., 192., 193., 
194., 195., 196. un 197. punktu 
šādā redakcijā:

“190. Līdz Cēsu novada 
dzimtsarakstu nodaļas izvei-
došanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 31. decembrim, 
darbību turpina Cēsu novadā 
apvienoto bijušo pašvaldību 
dzimtsarakstu nodaļas, lietojot 
to rekvizītus un veidlapas.  

191. Līdz Cēsu novada 
bāriņtiesas izveidošanai, bet 
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim, darbību turpina 
Cēsu novadā apvienoto bijušo 
pašvaldību bāriņtiesas, lietojot 
to rekvizītus un veidlapas.    

192. Līdz Cēsu novada 
pašvaldības policijas izvei-
došanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 31. decembrim, 

darbību turpina Cēsu novadā 
apvienoto bijušo pašvaldību 
pašvaldības policijas, lietojot 
to rekvizītus un veidlapas.  

193. Līdz Cēsu novada 
būvvaldes izveidošanai, bet 
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 31. 
decembrim, darbību turpina 
Cēsu novadā apvienoto bijušo 
pašvaldību būvvaldes, lietojot 
to rekvizītus un veidlapas.  

194. Līdz Cēsu novada 
sociālā dienesta izveidošanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2021. 
gada 31. decembrim, darbību 
turpina Cēsu novadā apvienoto 
bijušo pašvaldību sociālie 
dienesti, lietojot to rekvizītus 
un veidlapas.

195. Līdz Nolikuma 16.1.  
un 16.2. apakšpunktā minēto 
komisiju (Administratīvās 
komisijas un Administratīvās 
komisijas Bērnu lietu 

apakškomisijas) izveidošanai, 
bet ne ilgāk kā līdz 2021. 
gada 31. decembrim, darbību 
turpina  Cēsu novadā 
apvienoto bijušo pašvaldību 
administratīvās komisijas un 
administratīvo komisiju bērnu 
lietu apakškomisijas, lietojot to 
rekvizītus un veidlapas.

196. Līdz Nolikuma 
16.7. apakšpunktā minētās 
komisijas (Dzīvojamo māju 
privatizācijas komisijas) 
izveidošanai, bet ne ilgāk kā 
līdz 2021. gada 31. decembrim, 
darbību turpina Cēsu novadā 
apvienoto bijušo pašvaldību 
dzīvojamo māju privatizācijas 
komisijas, lietojot to rekvizītus 
un veidlapas.

197. Nolikuma 16.8.- 16.14. 
apakšpunkts ir spēkā līdz 2021. 
gada 31. decembrim.”

1. Saistošie noteikumi 
nosaka Cēsu novada paš-
valdības 2021. gada  pamat-
budžeta ieņēmumu, 

izdevumu, saistību apmēru 
saimnieciskajā gadā un 
turpmākajos gados, kā arī 
budžeta izpildītāju pienākumus 
un atbildību. 

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2021. gadam šādā apmērā:

2.1. Kārtējā gada ieņē-
mumi – 64 968 868 euro,

2.2. Kārtējā gada izdevumi – 
81 466 915 euro,

2.3. Atlikums uz gada 
sākumu – 17 830 642 euro.

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

4. Apstiprināt Cēsu novada 
ceļu un ielu finansēšanai 
paredzētās valsts budžeta valsts 
autoceļu fonda programmas 
mērķdotācijas izlietojuma 
plānu 2021.-2023. gadam.

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

6. Cēsu novada dome 
lemj par grozījumiem Cēsu 

novada pašvaldības 2021.gada 
budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmērā un 
finansējamo mērķu maiņu.

7. Cēsu novada Centrālās 
administrācijas finanšu 
pārvaldes vadītājs ir tiesīgs lemt 
par grozījumiem Cēsu pilsētas 
un Vaives pagasta iestāžu 
2021.gada budžetā ieņēmumu 
un izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas kodu griezumā, 
ja nemainās izdevumu mērķis. 
Apvienību pārvaldes vadītājs 
ir tiesīgs lemt par grozījumiem 
attiecīgās pārvaldes 2021.
gada budžetā ieņēmumu 
un izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas kodu griezumā, 
ja nemainās izdevumu mērķis.

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

9. Noteikt, ka tikai Cēsu 

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

10. Noteikt, ka nav pieļau-
jama apropriācijas pārdale 
no izdevumiem sociālajiem 
pabalstiem uz citiem izdevu-
miem.

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

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

13. Noteikt, ka iestādes 
vadītāji ir atbildīgi par to, lai 
piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu normatīvajiem 
aktiem atbilstošu, efektīvu un 
lietderīgu pašvaldības budžeta 

līdzekļu izlietojumu un 
izdevumi pēc naudas plūsmas 
nepārsniedz attiecīgajai pro- 
grammai, pasākumam tāmē 
apstiprinātos, plānotos paš-
valdības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskām un 
funkcionālām kategorijām.

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

14.1. nodrošina pašvaldības 
budžeta līdzekļu efektīvu un 
racionālu izlietojumu;

14.2. nerada valsts 
sociālās apdrošināšanas 
obligāto iemaksu, komunālo 
maksājumu un citus iestādes 
saistību parādus;

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

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

iepirkumu likumam.
16. Cēsu novada Centrālās 

administrācijas finanšu pār-
valde nodrošina pašvaldības 
aizņēmumu pamatsummas 
atmaksu un kredītu procentu 
samaksu, saskaņā ar noslēg-
tajiem aizņēmumu līgumiem 
un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.

17. No pašvaldības bu-
džeta plānotie ieņēmumi un 
izdevumi starp pašvaldības 
budžeta iestādēm tiek 
uzskaitīti kā naudas līdzekļu 
kustība starp Domes iestādēm, 
izmantojot iestādes budžeta 
ieņēmumu un izdevumu plāna 
samazinājuma/palielinājuma 
finanšu instrumentu. 

18. Noteikt, ka Cēsu nova-
da Centrālās administrācijas 
finanšu pārvalde var 
atvērt pašvaldības budžeta 
asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā 
paredzētās summas, proporcio-
nāli Cēsu novada pašvaldības 
budžeta ieņēmumu izpildei.

19. Noteikt, ka Cēsu novada 
Centrālās administrācijas 
finanšu pārvalde, budžeta 
ieņēmumu daļas neizpildes 
gadījumā, var finansēt 
pašvaldības budžeta iestādes 
proporcionāli pamatbudžeta 
ieņēmumu izpildei.
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Klāt “Mājas kafejnīcu” 
dienas 

Jaunus dalībniekus aicina amatiermākslas kolektīvi
Šajā ierobežojumu laikā 

Cēsu amatiermākslas kolektīvi 
raduši veidus, kā darboties, 
un vasaras sezonu pavadījuši 
aktīvi, aizvadot brīvdabas 
mēģinājumus, piedaloties 
radošos projektos un mundri 
uzturot sava kolektīva garu.

Mazākie dziedātāji, 
popgrupa “Hey”, Inas Aizgales 
vadībā šovasar piedzīvojuši 
īpaši skaistus koncertus, 
piedaloties svētku “Cēsis 
815” koncertā Ruckas parkā, 
dziedot kopā ar dziedātāju 
Elīnu Gluzunovu kā arī pašā 
vasaras pilnzieda laikā Cēsu 
Pils dārzā koncertā “Imkas 
sapņu grāmata”, sadziedoties 
ar mūziķiem Martu Kristianu 
Kalniņu, Martu Ritovu un 
Vidzemes kamerorķestri. 

Koru un ansambļu dziedātāji 
arī turpinājuši sadziedāties. 
Cēsu Pils koris Marikas 
Austrumas un Evitas Konušas 
vadībā muzicēja svētku 
“Cēsis 815” koncertā Ruckas 
parkā, kā arī aizvadīja radošu 
mēģinājumu procesu brīvdabā 
gan Cēsīs, gan Raiskuma pusē. 
Senioru koris “Ābele” Anitras 
Rauses vadībā turpina regulāru 
mēģinājumu procesu un arī 
viesojušies Āraišu mācītāja 
muižā, aizvadot skanīgu 
tikšanos. Svinot brāļu Kokaru 
jubileju, koris “Beverīna” Aivja 
Gretera un Jurģa Cābuļa vadībā 

Lai popularizētu vienu no 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
aspektiem Cēsīs – jūgendstila 
arhitektūru – tapis jauns 
pastaigu maršruts “Jūgendstila 
ēkas Cēsīs”. Izveidotais 
maršruts dod unikālu iespēju 
Cēsu pilsētas viesiem un 
iedzīvotājiem paraudzīties uz 
pilsētu no cita skatu punkta.

Pastaigu maršruts aicina 
atklāt un apskatīt jūgendstila 
skaistās ēkas un to detaļas, kas 
paslēpušās pilsētas šaurajās un 
šarmantajās ieliņās. Dodoties 
pastaigā, var iepazīt seno laiku 
Cēsis, uzzināt, kas mājojis 
un bijis senajos namos, kas 

tur atrodas šodien. Kopumā 
maršrutā apkopoti 11 ēku stāsti.

Lielākajai daļai termins 
“jūgendstils” saistās ar Rīgu 
vai Liepāju, kur ir liels skaits 
jūgendstila arhitektūras ēku. 
Cēsis ir vienīgā pilsēta 
Vidzemē ar tik bagātu jūgend-
stila arhitektūras kultūr-
vēsturisko mantojumu. Cēsīs 
19. gs. beigās, 20. gs. sākumā 
arhitektūra attīstījās līdzīgi kā 
citās pilsētās Eiropā. Pilsētas 
nozīmei augot, tās ielas rotājās 
ar vēsturisko stilu paraugiem. 
Īres nami, privātmājas, 
sabiedriskās ēkas atgādina par 
svarīgiem šī vēsturiskā perioda 

sabiedrības procesiem un 
ilustrē stāstu par tiem.

Jaunais tūrisma maršruts 
papildina jau esošo Cēsu 
tūrisma piedāvājumu klāstu un 
ļauj veidot daudzveidīgākus 
tūrisma piedāvājumus 
ceļotājiem. Maršruta drukātā 
versija latviešu valodā pieejama 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrā Baznīcas laukumā 1 
kā arī elektroniskā formātā 
tūrisma centra mājaslapā sadaļā 
“Tūrisma materiāli”. Drīzumā 
taps arī pastaigu maršruta angļu 
un krievu valodas versijas.

Pastaiga ar jūgendstilu

“Mājas kafejnīcu dienas” 
ir iniciatīva, kas aizgūta 
no Igaunijas, kur ikviens 
interesents var pieteikt savu 
dalību un aicināt viesus savās 
lauku sētās, pļavās, šķūņos un 
pagalmos uz mājas kafejnīcām, 
kas atvērtas tikai kādā konkrētā 
laika posmā, lai izmēģinātu 
prasmes viesmīlībā un dotu 
iespēju interesentiem nogaršot 
mājas ēdienus, kas gatavoti 
no vietējām izejvielām. 
Unikālajām maltītēm bieži ir 
savs stāsts un paaudzēs glabāta 
recepte.

Cēsu novada Mājas kafejnīcu 
dienās piedalās dalībnieki no 
Cēsīm, Pārgaujas, Priekuļu un 
Amatas apvienībām. 25. un 26. 
septembrī ciemos aicinās 13 
mājas kafejnīcas: 

• “Augļu dārzs un bērnu-
dārzs” Cēsīs, Raiņa ielā 7;

• “Muižnieku maltīte pie 
īstas latvju saimnieces Brigitas 
Puriņas”, “Rūjās”, Straupē;

• Dzejas un sarunu 
kafejnīca “Un vēders - Dievs 
visaugstākais” E. Veidenbauma 
memoriālajā muzejā “Kalāči”;

• “Kalna Muižnieki” Daibē;
• “Kārļamuiža” Kārļos;
• “GARŠOJUMS” Palasta 

ielā 25, Cēsīs;

• “Ozolkalna saulrieta 
namiņi” Cēsu nov., Amatas 
pag. Saulkrastos;

• “Pieturi Liepā” Rūpnīcas 
ielā 1A, Liepā;

• “Rīgas 79” Cēsīs, Rīgas 
ielā 79;

• “Skangaļu muiža” Cēsu 
nov., Liepas pag., Skangaļu 
mauiža;

• “Klimpas un ķiļķeni” ZS 
“Indrāni”, Skujenē;

• “Liepiņas” Skujenes pag., 
“Liepiņas”;

• “Pilskalna maltīte 
pie Straupēm" Skujenē 
(“Ziedkalni”, Skujene).

Saimnieki gatavos savus 
kulināros meistarstiķus un cels 
galdā no paaudžu paaudzēm 
mantotas receptes, parūpējoties 
arī par pārsteigumiem un 
īpašām aktivitātēm - no 
meistarklasēm līdz noslēpumu 
atklāšanai un balvām. 

Lai uzzinātu vairāk par Mājas 
kafejnīcu dienām Cēsu novadā, 
sekojiet līdzi jaunumiem  
www.turisms.cesis.lv vai 
zvaniet uz Cēsu Tūrisma 
informācijas centru 28318318.

Vaives amatu mājā 4. 
septembrī plkst. 11-15  
norisināsies tradicionālais 
pasākums “Satiec savu 
meistaru 2021”.

Arī šogad Vaives amatu 
māja iesasitījusies akcijā 
“Satiec savu meistaru”. Šogad 
pasākuma apmeklētājiem 
piedāvājumā: vērpšana 
(meistare Dace Marauska), 
dubultais adījums (meistare 
Valda Zaļaiskalna), celošana 
(meistare Inta Ezerniece),  un 
koka karošu grebšana  (Zigurds 

Sproģis). 
Ja vēlies darboties pie Daces 

Marauskas vērpšanā, tad līdzi 
jāņem vērpjamo ratiņu. Ja ļoti 
vēlies piedalīties, bet vērpjamā 
ratiņa nav – dodiet ziņu. 
Mēģināsim palīdzēt!

Iepriekš jāpiesakās vai 
jautājumu gadījumā jāzvana: 
28342115.

Dalība pasākumā bez 
maksas un ar COVID-19 
sertifikātiem. 

Satiec amata meistaru 
Pēc vasaras darbu sezonas, 

18. septembrī, pie Vaives 
tautas nama notiks amatnieku  
mājražotāju tirdziņš, kurā 
varēs iegādāties gan garšīgas, 
gan skaistas lietas. 

Aicinām amatniekus un 
mājražotājus pieteikties Ru-
dens ražas svētku tirdziņam 
līdz 9. septembrim plkst. 
15.00. Ar nolikumu iepazīties 
un pieteikuma veidlapu atrast 
var cesis.lv vai Vaives tautas 
nama Facebook lapā.  

Jautājumu gadījumā zvanīt 
29444138 (Daina).

Ražas tirdziņš

Attēlā: Pilsētas svētkos “Cēsis 815” Pils koris sniedza koncertu Ruckas parkā.  
Foto: Sintija Cērpiņa.

augustā devās uz leģendāro 
diriģentu jubilejas koncertu 
Gulbenē. Koris “Wenden” 
Marikas Slotinas Brantes 
vadībā un koris “Vidzeme” 
Artūra Švarcbaha un Riharda 
Lapiņa vadībā turpinājuši 
aktīvu mēģinājumu procesu 
gan brīvdabā, gan iespēju 
robežās koncertzāles telpās. 
No septembra līdz decembrim 
kora “Vidzeme” vadības 
grožus pārņems jaunie diriģenti 
Patriks Stepe un Matīss 
Circenis. Arī Vaives tautas 
nama ansamblis “Tieši tāpēc” 

Ilzes Grīnfeldes vadībā dzied 
un gatavo koncertprogrammas.

Savukārt pūtēju orķestris 
“Cēsis” Jāņa Puriņa un Evijas 
Dāves vadībā piedalījušies 
virtuālajos projektos, izspēlējot 
īpašas aranžijas tādām 
tautā mīlētām dziesmām kā 
“Dzērvenīte”, “Zemenes” un 
citām. Pūtēju orķestris regulāri 
mēģinājis ārā un ieskandinājis 
dažādus kultūras notikumus.

Deju ansamblis “Raitais 
Solis” Anda Kozaka vadībā 
piedalījās raidījumā “Pielaiko 
Cēsis”, izdejojot Anda Kozaka 

un Cēsu mūzikas vidusskolas 
audzēkņu iestudētu deju 
“Piekūns skrien debesīs”. 
Arī Vaives tautas nama deju 
kolektīvs “Vaive” Solvitas 
Krastiņas vadībā un senioru 
deju kolektīvs “Dzirnas” 
Ilonas Klinces vadībā turpina 
mēģinājumu procesu. Savukārt 
mazie dejotāji, TDK “Randiņš”, 
Sandras Bārtnieces un Paulas 
Āboliņas vadībā jūlija izskaņā 
piedalījās Skolēnu Dziesmu 
un Deju svētku notikumā 
“Saulesvija” Cēsīs un nu jau 
gatavojas jauniem mērķiem 

jaunajā sezonā, no kuriem 
pirmais gaidāms septembrī – 
televīzijas tiešraides koncertā 
Brīvdabas muzejā.

Cēsu teātris režisores Edītes 
Siļķēnas vadībā vasarā aktīvi 
mēģināja kā arī piedalījās 
reģionālajā skatē. Paredzēts, ka 
septembrī teātris atkal tiksies 
ar saviem skatītājiem. 

Darbu turpina Vaives amatu 
māja, ko vada meistares Valda 
Zaļaiskalna un Inta Ezerniece.

Tautas vērtes kopai “Dzieti” 
Daces Balodes vadībā norit 
aktīvi mēģinājumi Cēsīs un 
Āraišos.

Ja arī Tu vēlies darboties 
kādā no Cēsu Kultūras centra 
amatiermākslas kolektīviem, 
aicinām jaunos dalībniekus 
pieteikties kolektīvos 
pie kolektīvu vadītājiem. 
Informācija par visiem Cēsu 
Kultūras centra kolektīviem, 
mēģinājumu laikiem un 
kolektīvu vadītājiem iespējams 
atrast mājaslapā cktc.cesis.
lv sadaļā Kultūras centrs, 
Amatiermākslas kolektīvi. 
Pieteikties amatiermākslas 
kolektīvos iespējams arī 
elektroniski, aizpildot 
elektronisko pieteikumu cesis.
lv e-pakalpojumu sadaļā.

Papildus informācija: Cēsu 
Kultūras centrā, tel. 26666365, 
e-pasts: kultura@cesis.lv.


