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Valsts svētki Cēsīs un Vaivē
Arī šogad Lāčplēša diena un
18. novembris Cēsīs un visā
Latvijā būs citādi, nekā ierasts.
Ņemot vērā augsto saslimstību
ar Covid-19 un spēkā esošos
infekcijas izplatīšanās ierobežošanas noteikumus, Cēsu
Kultūras centrs iecerējis 11.
novembrī, Lāčplēša dienā,
godināt brīvības cīnītājus,
īpaši izgaismojot Skolnieku
rotas pieminekli un Uzvaras
pieminekli Vienības laukumā.
Tos paredzēts izgaismot līdz
ar tumsas iestāšanos līdz pat
noteiktajam komandantstundas
sākumam plkst. 20.00.
Cēsnieki šogad tiek aicināti
Lāčplēša
dienas
varoņus
pieminēt savā ģimenes lokā,
vienas
mājsaimniecības
ietvaros, individuāli dodoties
lāpu gājienā no Skolnieku rotas
pieminekļa uz Lejas kapiem,
aizdegt sveces Brīvības cīņās
kritušo karavīru piemiņai.
Vaivē
Valsts
svētkus
iecerēts svinēt 17. novembrī
plkst. 18.00 ar svinīgu “Labo
darbu krātuvītes” nominantu
sveikšanu un svētku koncertu,
kas notiks Vaives tautas
namā. Pasākums tiek plānots
epidemioloģiski drošā vidē,
to varēs apmeklēt tikai ar
vakcinācijas vai Covid-19
pārslimošanas sertifikātu. Tā
kā vietu skaits būs ierobežots,
apmeklētājus aicinās pieteikties
iepriekš.

Savukārt 18. novembrī
Cēsīs iecerēta multimediāla
performance vecpilsētā “Visi
ceļi guņiem pilni”, iedvesmojot
un stiprinot Cēsu novada
iedzīvotājus ar latviešu spēka
vārdiem šajā sarežģītajā laikā.

Spēka vārdus un simbolus varēs
redzēt un dzirdēt performances
maršrutā, kas vīsies Cēsu
vecpilsētā. Performances “Visi
ceļi guņiem pilni” maršrutu
varēs sākt no jebkuras vietas.
Iecerēts, ka tas Cēsu vecpilsētā

Novembra beigās uzņēmēju forums
Kā galveno tēmu izceļot
pārmaiņas
un
dažādību,
26. novembrī norisināsies par
ikgadēju tradīciju kļuvušais
Cēsu novada uzņēmēju forums.
Būtiskas pārmaiņas ir skārušas
arī pašu Cēsu novadu, kas
pēc administratīvi teritoriālās
reformas kļuvis daudzkārt
plašāks, aptverot arī daudz
lielāku un daudzveidīgāku
uzņēmēju
loku.
Forums
notiks attālināti, tiešraidē no
koncertzāles “Cēsis”. Tas
norisināsies no plkst. 10.00 līdz
plkst. 17.00 un tiks translēts
Cēsu novada pašvaldības un
tajā ietilpstošo bijušo novadu
mājas lapās un sociālo tīklu
profilos.
Foruma vadmotīvs šogad
ir pārmaiņas un dažādība,
kas skar ikvienu sabiedrības

locekli neatkarīgi no viņa
nodarbošanās. Dienas laikā
būs iespēja dzirdēt vairākas
dažādu jomu ekspertu lekcijas,
notiks
novada
uzņēmēju
paneļdiskusija, kā arī tiks
pasniegtas
Cēsu
novada
uzņēmēju gada balvas.
“Priecājos, ka turpinām
tradīcijas un Cēsu novada
uzņēmēju forums notiks arī
šogad! Cēsu novads allaž bijis
par attīstību un pārmaiņām, mēs
neesam vairījušies darīt pirmie
un būt atšķirīgi, dažādi. Šis
neapšaubāmi ir izaicinājumu
laiks, kas daudzām jomām liek
pārorientēties un pielāgoties,
tāpēc šogad forumā runāsim
par pārmaiņām un dažādību,
kas skar gan jauno Cēsu
novadu, gan Latviju, gan
pasauli! Runāsim arī par to,

kā
uzņēmējdarbības
vide
spēj pielāgoties un atbildēt
globāliem
izaicinājumiem.
Aicinu ikvienu pieslēgties
tiešraidei, iedvesmoties un
vairot savas zināšanas, jo
arī šogad programmu veidos
daudzi spēcīgi savu jomu
profesionāļi”, aicina Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.
Ikvienam skatītājam būs
iespēja iesaistīties un uzdot
jautājumus
runātājiem,
izmantojot “Sli.do” platformu.
Forumu organizē Cēsu
novada pašvaldība, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kamera,
koprades
māja
“SKOLA6” un Cēsu digitālais
centrs.
Pilna foruma programma
tiks izziņota tuvākajā laikā.

būs redzams un dzirdams
18. novembrī un vēl dažas
dienas pēc tam līdz ar tumsas
iestāšanos.
Lāčplēša dienas un valsts
svētku notikumi Cēsīs un Vaivē
notiks saskaņā ar valdības

pieņemtajiem lēmumiem, līdz
ar to plānotajās norisēs var
būt izmaiņas. Tādēļ aicinām
ikvienu sekot līdzi aktuālajai
informācijai cesis.lv un būt
atbildīgiem par savu un
līdzcilvēku veselību.
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PAŠVALDĪBĀ
Izturību un možu garu!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Spēcīgais Covid – 19 infekcijas uzliesmojums šajā
rudenī licis ieviest stingrus
ierobežojumus, kas būtiski
maina un arī apgrūtina mūsu
ikdienu.
Diemžēl
augsti
saslimstības rādītāji ir arī Cēsu
novadā, tāpēc pašvaldībā pamatā
esam pārgājuši uz attālinātu
darba režīmu, lai maksimāli
samazinātu darbinieku un
apmeklētāju tiešus kontaktus.
Domes, komiteju sēdes, darba
sarunas
notiek
attālināti.
Protams, struktūrvienībās kur
nepieciešama tieša speciālistu
iesaiste – klientu apkalpošanas
centrs, būvvalde, sociālais
dienests, pašvaldības policija –
jautājumi tiek risināti klātienē
ar iepriekšēju pierakstu.
Atbilstoši valstī noteiktajai
kārtībai pēc skolēnu brīvlaika
1. novembrī mācības klātienē
atsāks tikai 1.-3. klašu audzēkņi.
Cerams,
epidemioloģiskā
situācija
stabilizēsies,
un
4-12. klašu audzēkņi klātienes
mācības atsāks 15. novembrī.
Bērnudārzi turpina darbu, un
vecāki, kuriem nav iespēju
strādāt attālināti un pieskatīt
atvases, var ar to rēķināties.
Aicinu
vecākus
izturēties
atbildīgi un, pamanot kaut
mazākos
saaukstēšanās
simptomus, atstāt bērnus mājās,
lai neradītu inficēšanās risku
pārējiem!
Oktobrī sākta Covid – 19
pacientu
uzņemšana
un
ārstēšana arī Cēsu klīnikā,
bet, protams, nodrošināta arī
neatliekamās un ambulatorās
palīdzības sniegšana.
Iepriekš esmu daudzkārt
informējis par apjomīgiem
un nozīmīgiem Cēsu skolu
modernizācijas
projektiem:

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijā, Cēsu Valsts
ģimnāzijā,
Cēsu
Pilsētas
vidusskolā, 2. pamatskolā, kā
arī skolēnu dienesta viesnīcā
Saules ielā. Daļa projektu
jau īstenoti, daļa turpinās.
Lielākās investīcijas plānotas
Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ),
taču bijām spiesti atkāpties
no
sākotnējiem
plāniem
un atteikties no piebūves
celtniecības, jo konkursa kārtībā
uzvarējušais plānotās piebūves
projektētājs ne līgumā noliktajā
termiņā, ne papildus piešķirtajā
termiņa pagarinājumā līdz š.g.
31.martam neiesniedza gatavu
projektu.
Tas radījis pārpratumus,
un
pat
nācies
dzirdēt
apgalvojumus,
ka
CVĢ
netiks pie investīcijām skolas
modernizācijai. Gribu pielikt
punktu šādām spekulācijām
un skaidrot, ka ieguldījumi
mūsdienīgas mācību vides
izveidē būs un tie būs ļoti
nopietni. Izdevies piesaistīt
līdzekļus jaudīgas ventilācijas
sistēmas
izbūvei
skolas
ēkā, un paredzēta pamatīga
klašu, gaiteņu, sanitāro un
koplietošanas telpu atjaunošana
un modernizācija. Tādējādi gan
estētiskā vide, gan gaismas,
gaisa, ērtību nodrošinājums,
gan darba apstākļi skolēniem
un pedagogiem, būs atbilstoši
noteiktajiem normatīviem un
mūsdienu prasībām. Pašvaldība
iesaistījusi šajā projektā neitrālu
speciālistu, kurš izvērtē iespējas
piebūvē paredzētās funkcijas
pēc remonta īstenot esošajās
telpās. Pirmie secinājumi rāda,
ka šādas iespējas ir.
Oktobrī sākās novada domes
vadības tikšanās ar pagastu
un ciematu iedzīvotājiem.
Runāju ar cilvēkiem Ieriķos
un Ģikšos. Tās bija labi
apmeklētas, intereses pilnas
un saturīgas sarunas, kurās
esmu guvis jaunas ierosmes.
Viena no lietām, kas rūp
lauku iedzīvotājiem – precīzi
noteikta kārtība, kur un kā
viņi var saņemt pašvaldības
pakalpojumus, lai nav jāstaigā
vai jāzvana meklējot atbildīgo
speciālistu.
Otrs
biežāk
uzdotais jautājums bija par ceļu
infrastruktūru un pašvaldības
ceļu uzturēšanu un atjaunošanu.
Iepriecina iedzīvotāju vēlme

stiprināt savas vietas identitāti,
veidot iedzīvotāju valdes. Šādas
aktivitātes ir iestrādātas jaunajā
likumā
par
pašvaldībām,
bet, kamēr likums vēl top,
šāda brīvprātīga iedzīvotāju
iniciatīva ir tikai apsveicama.
Kad saslimstība mazināsies un
epidemioloģiskā situācija ļaus,
atsāksim rīkot šādas tikšanās.
Turpinās jaunās novada
pārvaldes struktūras izveide.
Tie ir ļoti daudzpusīgi un
ietilpīgi jautājumi. Visu par
un pret izvērtēšana, atšķirīgu
interešu, pieredzes un vajadzību
saskaņošana prasa laiku, tāpēc
komiteju un domes sēdes, kas
sākas no rīta un noslēdzas
vakara krēslā, nu jau kļuvušas
ierastas. Pēdējā domes sēdē
par apvienotā novada Sociālā
dienesta vadītāju apstiprinājām
Aināru Judeiku, bet par
apvienotās Pašvaldības policijas
vadītāju – Guntaru Norbutu.
Novembra domes sēdē viņiem
jau būs jāpiedāvā deputātiem
savu dienestu reorganizācijas
modeļi. Novembrī arī vērtēsim
centrālās
administrācijas
Juridiskās pārvaldes, attīstības,
finanšu un grāmatvedības
uzskaites, komunikācijas un
klientu servisa pārvaldības
reorganizāciju. Sākot jauno
gadu, pašvaldības centrālajai
administrācijai pamatā jābūt
izveidotai.
Novembra
beigās
attālinātā formātā norisināsies
tradicionālais Cēsu uzņēmēju
forums. Aicinu ieplānot laiku
un pieslēgties, jo veiksmīga
pieredze, iedvesmas stāsti –
īpaši šajā laikā – uztur možu
garu un stiprina apņemšanos
spert turpmākos attīstības soļus.
Un, protams, novembris ir
valsts svētku mēnesis, kurā
godinām par mūsu valsts
neatkarību kritušos varoņus un
svinam Latvijas Republikas
proklamēšanas
dienu.
Ja
atskatāmies
uz
Latvijas
pastāvēšanas pirmajām dienām
un grūtībām, ko pārvarēja mūsu
priekšteči, tad mājsēde ar tās
ierobežojumiem tāds nieks
vien ir. Tāpēc svētkos vēlu
izturību, pacietību un iekšējo
mobilizāciju, lai, situācijai
stabilizējoties,
mēs
spētu
virzīties uz priekšu ar jaunu
sparu!

Izmaiņas klientu apkalpošanā
Veiktas izmaiņas klientu
apkalpošanā. Turpmāk ieeja
pašvaldības ēkās tikai ar
derīgu Covid-19 sertifikātu
vai, lai saņemtu Covid-19
sertifikātu papīra formātā.
Tāpat
samazināts
klientu
skaits, kas drīkstēs atrasties
klientu apkalpošanas centrā un
tā priekštelpā Raunas ielā 4,
Cēsīs.
Pakalpojumu
saņemšana

pie pašvaldības speciālistiem –
piemēram, Būvvaldē, Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldē
un citviet – pieejama tikai pēc
iepriekšēja pieraksta un ar
derīgu Covid-19 sertifikātu.
Joprojām iedzīvotāju iesniegumus pieņem elektroniski
(dome@cesis.lv, epakalpojumi.
cesis.lv, latvija.lv), telefoniski
(64161800; telefoniski sniegta
informācija tiks reģistrēta kā

iesniegums), papīrā formātā
(āra pastkastē pie ēkas Raunas
ielā 4) un pa pastu.
Sociālais dienests, Bāriņtiesa un Dzimtsarakstu nodaļa
Cēsīs klientus pieņem TIKAI
pēc iepriekšēja pieraksta.
Ārkārtējās situācijas laikā
laulību ceremonija ar viesiem
var notikt tikai gadījumā, ja
visiem ir derīgs Covid-19
sertifikāts.

Novada domes sēdēs
30. septembrī
Cēsu novada domes sēdē
30. septembrī izskatīti 62
jautājumi. Deputāti iepazinās
ar Cēsu novada publisko
bibliotēku
reorganizācijas
plānu, sprieda par novada
Dzimtsarakstu nodaļas un
apvienotās būvvaldes izveidi.
Domes sēdē vērtēja Āraišu
teritorijas turpmāko attīstību un
apstiprināja E. Veidenbauma
memoriālā muzeja “Kalāči”
konkursa “Veidenbauma klase”
nolikumu.
Deputāti
vienojās
par
projekta pieteikuma sagatavošanu
atbalsta
mērķim
“Pasākumi biotopu un sugu
aizsardzības labvēlīga statusa
atjaunošanai”
pasākumā
“Kompleksu apsaimniekošanas
pasākumu īstenošana Natura
2000 teritorijās un dienesta
viesnīcas izmantošanas maksu
Covid-19 ierobežojumu laikā.
Apstiprināja Nītaures mūzikas
un
mākslas
pamatskolas
iesaistīšanos
Eiropas
Savienības struktūrfondu projektā priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai
un mērķdotācijas interešu
izglītības programmām, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībai, speciālajām izglītības iestādēm un speciālajām
pirmsskolas izglītības grupām,
kā arī pamata un vispārējai
vidējai izglītībai.
Domes sēdē apstiprināja
vairāku pašvaldības īpašumu
atsavināšanu, vienojās par
iestāžu grāmatvedības uzskaites kārtošanas pievienošanu Cēsu novada Amatas
apvienības pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai un
līdzfinansējuma
piešķiršanu
biedrībai
“Vecpiebalgas
vidusskolas atbalsta biedrība”.
Sēdē vienojās par aizņēmumu
Vecpiebalgas
vidusskolas
infrastruktūras
uzlabošanai
un materiāli tehniskās bāzes
pilnveidošanai un apstiprināja
valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra
izveides pieteikumu Cēsu
novada
Līgatnes
pagasta
Augšlīgatnē. Domes sēdē
izskatīja jautājumu par Cēsu
novada pašvaldības budžeta
(tā grozījumu) izstrādāšanas,
apstiprināšanas, izpildes un
kontroles kārtības reglamenta
apstiprināšanu.
21. oktobrī
Cēsu novada domes sēdē 21.
oktobrī izskatīti 50 jautājumi.
Deputāti lēma par Cēsu

novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2021.-2035. gadam
un Cēsu novada attīstības
programmas 2021.-2027.gadam 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un
izvērtēja novada informācijas
un komunikāciju tehnoloģiju
pārvaldības
reorganizācijas
plānu. Sēdē lēma par darba
grupas izveidi Cēsu novada
izglītības stratēģijas 2022.2027. gadam izstrādei, kā arī
gatavā ēdiena vai pārtikas
paku piegādi novada izglītības
iestāžu izglītojamiem.
Dome atbalstīja vairāku
projektu īstenošanu: “Pārgaujas novada jauniešu un
sabiedrības medijpratības un
digitālo prasmju veicināšana
“Medijpratēja
formula””,
“Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
un Vecpiebalgas apvienības
Jaunatnes lietu nodaļas dalību
valsts
projektu
konkursā
“Atbalsts jaunatnes politikas
īstenošanai vietējā līmenī”.
Skatot sociālos jautājumus,
dome vienojās par 2021. gada
21. oktobra saistošo noteikumu
Nr. 7 “Par maznodrošinātas
mājsaimniecības
ienākumu
slieksni
Cēsu
novadā”
apstiprināšanu, kā arī saistošo
noteikumu Nr. 8 “Par sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” apstiprināšanu.
Deputāti
lēma
par
Lielstraupes pils kompleksa
nomas maksas noteikšanu
filmēšanas vajadzībām. Pilī
paredzēts uzņemt nekomerciālu
mākslas filmu “Hybrid Vigor”
un seriālu “Avārijas izeja”.
Skatīti arī novada pārvaldes
struktūras veidošanas jautājumi. Dome vienojās par novada
centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes izveidošanu
un centrālās administrācijas
finanšu un grāmatvedības uzskaites pārvaldības, kā arī komunikācijas un klientu servisa
pārvaldības centralizācijas organizāciju. Amatā apstiprināti novada sociālā dienesta un
pašvaldības policijas vadītāji – Ainārs Judeiks un Guntars
Norbuts. Vēl deputāti lēma par
aizņēmuma
nepieciešamību
Līgatnes apvienības pārvaldes
projektam “Gaujas ielas pārbūve”.
Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes
sēžu ierakstiem iespējams
iepazīties cesunovads.lv sadaļā
“Informācija par domes darbu”.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada Centrālā administrācija
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Iezīmē apvienotā novada robežu

Attēlā: Uz Vidzemes šosejas pirms Līgatnes novada robežu iezīmē jaunā norādes zīme.
Foto: Ance Saulīte.
Oktobrī noslēdzas jaunās
norādes zīmes – Cēsu novads –
uzstādīšana
uz
apvienotā
novada
robežām.
Zīmes
izvietotas gan pie starppilsētu
šosejām, gan vietējas nozīmes
ceļiem.
Kā pastāstīja pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes komunālinženieris

Didzis
Ozoliņš,
kopumā
izgatavotas
32
zīmes.
Pasūtījuma izpilde nebija ātra,
jo, noslēdzoties administratīvi
teritoriālajai reformai, norādes steidz mainīt visos
valsts novados, bet prasībām
atbilstošu
šādu
zīmju
izgatavotāju skaits ir neliels.
Norādes izgatavotas uzņē-

mumā “U-Industry”, un vienas
zīmes izmaksas ir 80 eiro. Tās
atbilst normatīvajām prasībām
un ir pārklātas ar atstarojošiem
elementiem.
Iepriekšējās
novadu norādes pārsvarā jau
demontētas, bet pagastu zīmes
paliek savās vietās.

Apspriešanai nodos attīstības dokumentus
Cēsu novada pašvaldība
sagatavojusi
jaunizveidotā
Cēsu
novada
Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021.2035. gadam un Attīstības
programmas
2021.-2027.
gadam 1. redakciju. Dokumenti
tiks
nodoti
sabiedriskajai
apspriešanai no 12. novembra
līdz 10. decembrim.
Publiskās
apspriešanas
sanāksme norisināsies trešdien,
1. decembrī, plkst. 18.00
neklātienes formātā (Facebook
tiešraidē) – saite uz pasākumu
tiks publicēta pašvaldības
oficiālajā
mājaslapā
un
apvienības pārvalžu mājaslapās
līdz ar sabiedriskās apspriedes
uzsākšanu.
Aicinām publiskās ap-

spriedes laikā iepazīties ar Cēsu
novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģiju 2021.-2035. gadam
un Attīstības programmu 2021.2027. gadam. Dokumenti no
5. novembra būs pieejami
valsts
vienotajā
ģeotelpiskās informācijas portālā
geolatvija.lv un klātienē visos
novada klientu apmeklēšanas
centros (dokumentu izskatīšana
veicama
pēc
iepriekšēja
pieraksta). Cēsīs - Cēsu novada
centrālajā
administrācijā,
Raunas ielā 4.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas
sabiedriskā
apspriešana
noteikta atbilstoši Cēsu novada
domes
21.10.2021.
sēdē
pieņemtajam lēmumam Nr. 284

“Par Cēsu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. –
2035.gadam un Cēsu novada
attīstības programmas 2021. –
2027.gadam
1.redakcijas
nodošanu
sabiedriskajai
apspriešanai”.
Jautājumu
gadījumā
sazināties ar Cēsu novada
centrālās
administrācijas
galvenā teritorijas plānotāja
pienākumu izpildītāju Zani
Gulbinsku
(64161890,
zane.gulbinska@cesis.lv) vai
Attīstības un būvniecības
pārvaldes
vadītāju
Daci
Eihenbaumu
(64161891,
dace.eihenbauma@cesis.lv).

Apvienotā novada ģerbonis
Stājoties spēkā administratīvi teritoriālai reformai,
kopš 2021. gada 1. jūlija Cēsu
novads kļuvis ģeogrāfiski
plašāks, apvienojot iepriekšējos
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu
un Vecpiebalgas novadus. Lai
veidotu spēcīgāku teritoriālo
un
simbolisko
piederību
apvienotajam Cēsu novadam,
domē lemts izstrādāt jaunu
novada ģerboni.
Lai šajā nozīmīgajā un
vienlaikus radošajā procesā
iesaistītu iespējami lielāku
sabiedrības daļu, Cēsu novada
pašvaldība aicina ikvienu
novada iedzīvotāju izteikt
savas domas par to, kādām
vērtībām
jābūt
attēlotām

jaunajā ģerbonī.
Šīs
aptaujas
rezultātus
nodosim ģerboņu māksliniekam,
kurš
apkopoto
materiālu ietvers jaunā ģerboņa
veidolā, balstoties heraldikas
likumos.
Jaunā ģerboņa izstrāde
neietekmē līdzšinējos pilsētu
(Cēsu un Līgatnes) un pagastu
ģerboņus. Tie paliek spēkā
un ir izmantojami saskaņā
ar līdzšinējiem saistošajiem
noteikumiem. Aptaujas anketu
aicinām aizpildīt elektroniski
pašvaldības mājas lapā cesis.lv.
Aizpildītās papīra anketas
iespējams nodot pastkastē
pie Raunas 4 ārdurvīm,
kas paredzēta iesniegumu
pieņemšanai.

Digitālie pakalpojumi
grāmatu mīļiem
Saskaņā
ar
valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju
Cēsu
centrālā
bibliotēka
apmeklētājiem slēgta! Saņemto
izdevumu (grāmatu un žurnālu)
nodošanai aicinām izmantot
grāmatu nodošanas kasti, kas
atrodas pie ieejas vārtiem
Raunas ielas pusē.
Laikposmā, kamēr lietotāji
netiek apkalpoti, piedāvājam
izmantot digitālos resursus:
•
Kultūras
ministrijas
apkopotos resursus #Ē-kultūra.
Tie papildināti ar jaunāko Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas
“KultūrELPA”
gaitā radīto saturu.
•
3td
e-GRĀMATU
bibliotēku vietnē 3td.lv.
Tā pieejama tikai bibliotēkā
reģistrētiem
lietotājiem.
E-grāmatas šajā platformā
iespējams lasīt, ja lietotājs
sistēmā
reģistrējies
ar
tiem autorizācijas datiem
(lietotājvārds un parole), kas
derīgi izmantošanai bibliotēkas
publiskajam
katalogam.
Piekļuves datus individuāli pēc
pieprasījuma katram lietotājam
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

izsniedz bibliotekārs.
• LNB Digitālās bibliotēkas
kolekcijas:
- Periodika.lv (brīvā
piekļuvē bez autortiesību
ierobežojumiem);
- Grāmatu kolekciju
(brīvā piekļuvē bez autortiesību
ierobežojumiem).
• Ceļvedi Latvijas kultūrā,
vēsturē, valodā, dabā un
literatūrā
letonika.lv
–
kvalitatīvu
un
apjomīgu
informācijas
resursu,
kas piedāvā uzziņas no
enciklopēdijām,
vārdnīcām,
kolekcijām, virtuālās lasītavas,
multivides u. c.
Viss
datubāzes
saturs
pieejams
attālināti,
izmantojot autorizācijas datus
(lietotājvārdu un paroli), ko pēc
pieprasījuma, rakstot e-pastā,
var saņemt ikviens bibliotēkā
reģistrēts lietotājs.
Kontaktinformācija: e-pasts:
info@biblioteka.cesis.lv, mob.
tālr. Pieaugušo apkalpošanas
nodaļa: 20236342, mob. tālr.
Bērnu apkalpošanas nodaļa:
25668580.

Ceļu tīrīšana ziemā
Vaives pagasta iedzīvotāji,
kuriem ziemā būs nepieciešama
palīdzība viņu privāto ceļa
posmu attīrīšanai no sniega,
aicināti pieteikties pašvaldībā
līdz 15. novembrim. Pieteiktos
ceļu posmus apsekos pagasta
ceļu tīrīšanas pakalpojumu

sniedzējs, izvērtēs, vai ir iespēja
tehnikai veikt nepieciešamos
darbus, saskaņos ar pieteicēju
izmaksas un slēgs vienošanos.
Pieteikties
var,
zvanot
pakalpojuma sniedzējam, SIA
“Kom-auto”, tel.nr. 29359715.

Svinīgs piemiņas
pasākums

Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrības valde un Cēsu
novada Amatas apvienības
pārvalde aicina uz svinīgo
piemiņas pasākumu, kas 20.

novembrī plkst. 13.00 notiks
jaunizveidotajā
represēto
piemiņas vietā pie Amatas
stacijas.
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Zaķu iela - gājējiem draudzīgāka
Pieņemts lēmums Zaķu ielas
pārbūvi veikt tā, lai tur veidotu
gājējiem draudzīgu un drošu
satiksmes organizāciju. Šādu
vēlmi apliecina iedzīvotāju
aptaujas rezultāti un arī novada
domes deputātu un pašvaldības
speciālistu
diskusijās
pieņemtais lēmums.
Sabiedriskās domas aptauja
par Zaķu ielas pārbūvi, kurā
tika piedāvāti divi varianti,
norisinājās no 20. septembra
līdz 5. oktobrim. Tajā kopumā
piedalījās 247 respondenti, 63
no tiem - Zaķu ielas iedzīvotāji
vai ielas apkārtnes īpašumu
īpašnieki. Par variantu, kas
paredz ielu ar divām braukšanas
joslām ierobežotā platumā
un atbilstoša platuma gājēju
ietvēm abās brauktuves pusēs
balsoja 162 (65%) no visiem
respondentiem. Arī
Zaķu
ielas iedzīvotāju vairākums

(67%) izvēlējās sašaurinātas
brauktuves variantu.
Kā min Cēsu novada domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Atis Egliņš-Eglītis, “Zaķu
ielas jautājums, kā ikviens
satiksmes
organizācijas
jautājums, ir ļoti diskutabls.
Tas izraisījis diskusijas kā
ekspertu, tā iedzīvotāju vidū.
Ieklausoties
sabiedrības
gaidās un idejās, deputāti lēma
atbalstīt to Zaķu ielas attīstības
variantu, kas paredz mierīgāku
satiksmi, nākot pretī mazāk
aizsargātajiem
satiksmes
dalībniekiem.
Jau šobrīd redzams, ka
satiksme ne tikai samazina
dzīves
kvalitāti
Zaķu
ielas iedzīvotājiem, bet ir
bīstama arī citiem satiksmes
dalībniekiem.
Mūsu
uzdevums ir to novērst un rast
risinājumus, lai autovadītāji,

Izbūvēts pazemes
atkritumu laukums
Saules ielas daudzdzīvokļu
māju rajonā izbūvēts ceturtais
pazemes atkritumu konteineru
laukums,
noslēdzot
šī
kvartāla konteineru laukumu
labiekārtošanu.
Projekts
īstenots,
lai
modernizētu atkritumu apsaimniekošanas
infrastruktūru,
padarītu
estētiskāku
un
pievilcīgāku apkārtējo vidi.
Projektu realizēja pašvaldību
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums
SIA “ZAAO”
(ZAAO).
Konteineru
laukumos
nodrošināta
iespēja
arī
šķirot atkritumus – uzstādīti
konteineri vieglajam iepakojumam
(papīram,
polietilēnam, metālam) un stikla
iepakojumam. Šķirošana ir
ne tikai videi draudzīga, tā
ļauj samazināt izdevumus
par
nešķirotu
atkritumu
apsaimniekošanu – lai panāktu
vērā
ņemamu
rezultātu,
atkritumu šķirošanā jāiesaistās
visiem iedzīvotājiem.
Līdz ar pazemes atkritumu
konteineru laukumu izbūvi
iedzīvotājiem ir vairāki būtiski

ieguvumi. Viena daļēji zemē
ierakta konteinera ietilpība ir
piecreiz lielāka nekā esošajiem
1,1 m3 konteineriem. Tikai
viena trešdaļa no jaunā
konteinera atrodas virszemē,
bet divas trešdaļas - zem
zemes. Jaunie konteineri ļauj
ietaupīt vietu iekšpagalmos.
Novērots, ka minēto konteineru
laukumu izbūve rosina māju
iedzīvotājus vēl citiem pagalmu
labiekārtošanas projektiem.
Pazemes
konteineru
laukumu izveide iespējama,
ja namu apsaimniekotājs sāk
sarunas ar ZAAO, lai izvērtētu
jauna laukuma veidošanas
iespējas un lietderību.
Atgādinām, ka pazemes
atkritumu
konteineru
laukumi
paredzēti
tikai
konkrēto
daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāju lietošanai,
privātmāju iedzīvotājiem jābūt
noslēgtiem
individuāliem
līgumiem
par
atkritumu
apsaimniekošanu
savās
mājsaimniecībās.

gājēji, riteņbraucēji un vecāki
ar ratiņiem var justies droši”,
turpina Egliņš-Eglītis.
Zaķu ielas pārbūve plānota
2023. gadā. Iela paredzēta
ar divām braukšanas joslām
ierobežotā
platumā
un
atbilstoša
platuma
gājēju
ietvēm abās brauktuves pusēs.
Vietās, kur dzīvojamo ēku
apbūve ir tuvu brauktuvei un
ierobežo gājēju pārvietošanos,
lai ietve būtu nepārtraukta,
paredzēts veidot mākslīgus
brauktuves sašaurinājumus tā,
lai gājēju pārvietošanās būtu
droša visos posmos. Vienlaicīgi
brauktuves sašaurinājumi pildīs
arī ātruma slāpēšanas funkciju,
liekot autovadītājam pirms
sašaurinājuma
piebremzēt,
lai pārliecinātos par drošu tā
apbraukšanu.

Attēlā: Ielāpiem klātā Zaķu iela ar ietvēm, pa kurām ir teju
neiespējami pārvietoties, pārtaps par gājējiem draudzīgu
un braucējiem gludu ielu. Foto: Aivars Akmentiņš.

Tūrisma uzņēmēju tikšanās
Noslēgusies aktīvā tūrisma
sezona, un pienācis laiks
izvērtēt padarīto, atskatīties
uz sasniegto un plānot jaunas
aktivitātes gaidāmajai vasaras
sezonai. Lai iedvesmotos,
smeltos jaunas idejas un
sagatavotos
gaidāmajam
darba cēlienam, 3. novembrī
norisināsies Cēsu novada
tūrisma
uzņēmēju
rudens
tikšanās. Pielāgojoties epidemioloģiskajiem
ierobežojumiem, šogad tā noritēs
tiešsaistes platformā ZOOM.
Zināms, ka Cēsu novads
jau vairākus gadus iesaistījies
bezatkritumu dzīves veida
popularizēšanā,
izglītojot
pilsētas un novada iedzīvotājus
kā arī uzņēmējus par tā
pamatprincipiem.
Tikšanās
ietvaros uz sarunu esam
aicinājuši Ruckas mākslas

rezidences pārstāvi Ievu Ūbeli,
kura dalīsies ar Ruckas muižas
pieredzi un padomiem, kā savā
ikdienā un uzņēmējdarbībā
nedaudz pietuvoties zaļākai
domāšanai un bezatkritumu
filosofijai.
Dažāda rakstura un mēroga
pārmaiņas
piedzīvojam
ik dienu. Īpaši aktuāls šis
jautājums ir arī valstī esošās
epidemioloģiskās
situācijas
kontekstā, kad uzņēmumu
darbības
nodrošināšanai
nereti nākas pielāgoties ļoti
bieži.
Pārmaiņu
vadības
konsultants Rita Sprindžuka
atklās
noslēpumus,
kā
savaldīt, pārdzīvot un pieņemt
pārmaiņas.
Tikšanās otrā daļa būs
veltīta apmācībām. Šogad
varēs
apgūt
zināšanas
par
digitālo
mārketingu,

pievēršoties
pareizai
ziņojumu sagatavošanai un
noformēšanai.
Skaidrosim
atšķirības un izmantošanas
priekšrocības dažādām sociālo
tīklu platfomām – “Facebook”,
“Instagram”, “TikTok” un
“Google”.
Uzzināsim,
kā
veidojas šo vietņu algoritmi
un kā tos izmantot savā
labā. Ar zināšanām dalīsies
Ilze Deņisova: multimediju
dizainere, e-koncepta veidotāja
ar darba pieredzi Dānijas
Kultūras institūtā, reklāmas
aģentūrā “Marana Production”,
dizaina zīmola “Malvine.lv”,
e-veikalu un e-komercijas
pakalpojumu
“BaticIn”
veidotāja.
Cēsu un novada tūrisma
uzņēmēju tikšanos organizē
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”.

Saņem platībmaksājumus
Oktobrī Lauku atbalsta
dienests (LAD) sācis izmaksāt
vienotā platību maksājuma
(VPM)
un
bioloģiskā
maksājuma avansu.
Jau pirmajās izmaksu dienās
platību maksājumu avansu
saņēma ļoti liels klientu skaits –
aptuveni 40 700 lauksaimnieku,
kopējā
izmaksātā
summa
būs 98 miljoni eiro. 3244
klienti saņems bioloģiskās
lauksaimniecības maksājuma
avansu.
Oktobrī platību maksājumos
pārskaitīti 124,5 miljoni eiro,
no tiem 105 miljoni VPM
avanss, pārējais - bioloģiskā
maksājuma avanss. Plašāka
informācija par likmēm un
izmaksu grafiku skatāma LAD
mājas lapā.
Platību maksājuma avanss

tiek izmaksāts 70% apmērā –
avansā lauksaimnieki saņem
65,1
eiro
par
hektāru.
Bioloģiskās lauksaimniecības
avansa maksājums ir 85%
apmērā, likme (ņemot vērā to,
kādi kultūraugi tiek audzēti) ir
no 97 līdz 485 eiro par hektāru.
VPM gala maksājumu,
zaļināšanas,
maksājumu,
brīvprātīgi saistīto atbalstu
par slaucamām govīm, par
dārzeņiem, par augļiem un
ogām, par aitām un kazām,
mazo lauksaimnieku shēmas
un citus maksājumus klienti
saņems šā gada decembrī.
LAD atgādina, ka tiem
lauksaimniekiem, kuri vasarā
saņēmuši
VPM
avansa
maksājumu
kā
īstermiņa
aizdevumu, no aprēķinātās
kopējās
atbalsta
summas

vispirms
tiks
ieturēts
izmaksātais aizdevums.
Oktobrī LAD sācis arī
ikgadēju
zemes
vienību
apsekošanu, lai pārbaudītu,
vai
70%
lauksaimniecībā
izmantojamās
zemes
ir
apsaimniekota. Ja konstatē,
ka zeme ir neapstrādāta vai
nekopta, vietējā pašvaldība
piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa
papildlikmi.
Ja
neapstrādāta zeme ir pieteikta
platību maksājumiem, var tikt
samazināti atbalsta maksājumi.
Apsekošanu LAD veic bez
zemes vienības īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai to
pārstāvju klātbūtnes vismaz 1
ha lielās platībās. Apsekošanā
tiek izmantoti satelītattēlu
sniegtā informācija un klātienē
iegūtie rezultāti.
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SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, VESELĪBA

Sociālā palīdzība ārkārtas situācijā
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
ārkārtējās situācijas laikā
saistībā ar Covid-19 pandēmiju
klātienes
pakalpojumus
nodrošina tikai neatliekamos
gadījumos, krīzes situācijās
vai gadījumos, ja tos nav
iespējams sniegt attālināti,
klientu pieņemšanu organizējot
tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Šajā
periodā
aicinām
iedzīvotājus
iesniegumus
rakstīt elektroniski, sūtot uz
e-pastu:
soc.ag@cesis.lv,
izmantojot
e-pakalpojuma
vidi: epakalpojumi.cesis.lv vai
latvija.lv/Epakalpojumi/EP155
(izvēlēties
iestādi
“Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests””), vai
atstājot iesniegumus Sociālā
dienesta pastkastītēs ēkas
Bērzaines ielā 18, Cēsīs,
2. vai 3. stāvā un Vaives
pagasta Rīdzenes bibliotēkas
pastkastītē.
Ja
tomēr
pakalpojumu
nepieciešams saņemt klātienē,
klientiem
ierodoties
uz
pieņemšanu:
• jāuzrāda pase vai ID
karte un vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikāts;
• jālieto mutes un deguna
aizsegs un jāievēro divu metru
distance;
•
visus
iesniegšanai

nepieciešamos
dokumentus
jāsagatavo savlaicīgi .
Sociālais dienests lūdz
klientus ierasties savlaicīgi,
piecas minūtes pirms noteiktā
pieņemšanas laika, neveidojot
rindas pie a ārdurvīm.
Informācija par trūcīgas
un maznodrošinātas mājsaimniecības statusu
Iedzīvotājiem,
kuriem
piešķirts
trūcīgas
vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības statuss un tā termiņš
beigsies 2021. gada 31.
oktobrī vai vēlāk, piešķirto
statusu pagarinās automātiski,
bez klienta klātbūtnes un
iesnieguma.
Ja
sākotnēji
izsniegtā izziņa sabojāta vai
persona to nozaudējusi, uz
personas
lūguma
pamata
Sociālais dienests izsniegs
jaunu izziņu papīra formātā.
Nepieciešamības
gadījumā
izziņa
par
trūcīgas
vai
maznodrošinātas
mājsaimniecības statusu tiks piegādātas
klientam dzīvesvietā. Neskaidrību gadījumā zvanīt uz
tālruni 64127740
Informācija par atbalstu
Cēsu pilsētas un Vaives
pagasta krīzes skartajām
ģimenēm
Valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā iedzīvotājiem
iespējams saņemt pabalstu

Sākusies pretendentu
pieteikšana Gada balvai
sociālajā darbā
Labklājības ministrija līdz
22.
novembrim
izsludina
pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai konkursam
“Gada balva sociālajā darbā
2021”.
Konkursa mērķis ir apzināt
sociālos darbiniekus Latvijā,
kuri aktīvi un godprātīgi
darbojas sociālā darba praksē
(sociālajos
dienestos,
to
struktūrvienībās,
ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas
institūcijās,
nevalstiskajās
organizācijās
u.c.
sociālo
pakalpojumu
sniedzēju
institūcijās,
kā
arī citās institūcijās, kur
tiek
nodrošināts
sociālā
darba
pakalpojums)
un
sniedz profesionālu atbalstu
iedzīvotājiem dažādu sociālo
problēmu risināšanā. Ir svarīgi
pagodināt visprofesionālākos
un
atsaucīgākos
sociālos
darbiniekus, popularizēt un
veicināt sociālā darba attīstību,
profesijas prestižu un labo
praksi.
Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai konkursa
nominācijās
ar
oficiālu
pavadvēstuli
(parakstītu
pašrocīgi papīra formā vai
ar elektronisko parakstu, vai

izmantojot latvija.lv iespēju
“iesniegums iestādei”) var
iesniegt valsts un pašvaldību
iestādes, valsts un pašvaldības
kapitālsabiedrības, komersanti,
plānošanas
reģioni,
profesionālās
organizācijas,
biedrības un nodibinājumi.
Pretendenti
var
tikt
izvirzīti apbalvošanai šādās
nominācijās:
1)
Labākais
sociālais
darbinieks sociālajā dienestā
2021;
2)
Labākais
sociālais
darbinieks
sociālajā
pakalpojumā
publiskajā
sektorā 2021;
3)
Labākais
sociālais
darbinieks nevalstiskajā un
privātajā sektorā 2021;
4) Labākais vadītājs sociālā
darba jomā 2021.
Pēc iesniegto pieteikumu
izvērtēšanas
konkursa
žūrijas komisijā tīmekļvietnē
www.lm.gov.lv
no
2022.
gada 3. līdz 28. janvārim
notiks iedzīvotāju balsojums
par
pieciem
labākajiem
pretendentiem
katrā
no
nominācijām.
Konkursa
uzvarētāju
apbalvošanu plānots organizēt
2022. gada martā.

krīzes situācijā. Pabalstam
var
pieteikties
Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta
iedzīvotāji, kuri ārkārtējās
situācijas dēļ zaudējuši savus
ienākumus un no savas gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ nespēj
nodrošināt savas un aprūpē
esošo nepilngadīgo bērnu
pamatvajadzības.
Krīzes pabalsta apmērs:
• 128,00 euro mēnesī, ja
mājsaimniecībā dzīvo viena
persona;
• 80,00 euro mēnesī katrai
personai, ja mājsaimniecībā
dzīvo vairāk nekā viena
persona.
Ja ģimenē ir nepilngadīgi
bērni, pabalsta apmērs tiek
palielināts par 50,00 euro
katram bērnam.
Krīzes pabalstu piešķir uz
vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku
termiņu kā vienu kalendāra
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas
beigām. Pabalstu izmaksā, to
ieskaitot personas norādītajā
kredītiestādes kontā.
Informācija par pārtikas
un preču sagādi Cēsu pilsētas
un Vaives pagasta vientuļiem, vienatnē dzīvojošiem
senioriem
Aicinām
tuviniekus
parūpēties
par
saviem
senioriem un, ja pašiem
nav iespējas aprūpēt savus

tuviniekus attāluma vai cita
iemesla dēļ, lūdzam par to
informēt Sociālo dienestu,
zvanot uz tālruni 64127740
vai
rakstot
uz
e-pastu:
soc.ag@cesis.lv
Aicinām arī kaimiņus un
līdzcilvēkus sniegt informāciju
par
senioriem,
kuriem
nepieciešama palīdzība. Atbalstu preču piegādei sniegs
Cēsu sociālais dienests un Cēsu
novada brīvprātīgie, kuriem
izsniegtas
identifikācijas
kartes. Pieteikt seniorus var
elektroniski, rakstot uz e-pastu
soc.ag@cesis.lv, vai zvanot pa
tālruni 20263331.
Aicinām
iedzīvotājus
uzmanīties
no
viltus
sociālajiem darbiniekiem vai
brīvprātīgajiem un kontaktēties
tikai ar tiem darbiniekiem, par
kuru vizīti saņemta iepriekšējā
informācija.
Atgādinām,
ka
nepieciešamības
vai
neskaidrību
gadījumā
ar
Sociālo dienestu var sazināties
pa tālruni 64127740.
Informācija par psiholoģisko
atbalstu krīzes situācijās
Ja krīzes situācijā nonākusi
ģimene ar bērniem, savlaicīgam
atbalstam, informācijai un/vai
problēmsituācijas risināšanai
aicinām sazināties ar Ģimeņu
atbalsta
nodaļu,
tālrunis
29327436, 26446337, saziņa

iespējama arī ar SMS vai
WhatsApp.
Ja draudzīgs atbalsts/saruna
nepieciešama bērnam vai
pusaudzim, aicinām sazināties
ar Bērnu un jauniešu Dienas
centra “Saules taka” darbinieci
Kristīni, tālrunis 25695056,
saziņa iespējama arī ar SMS
vai WhatsApp.
Ārkārtējās situācijas laikā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcija
īpaši
aicina
bērnus un vecākus izmantot
bērnu un pusaudžu uzticības
tālruņa
116111
piedāvāto
bezmaksas
psiholoģisko
palīdzību,
kas
pieejama
visu
diennakti.
E-pasts:
uzticibaspasts116111@bti.gov.lv.
Savu ziņu ir iespēja rakstīt
čatā (darbadienās plkst. 12.0020.00).
Iedzīvotājiem
atbalsta
saņemšanai iespējams papildus
sazināties ar:
• biedrību “Centrs Marta”,
kura pakalpojumus nodrošina
attālināti,
tālr.
67378539,
e-pasts: centrs@marta.lv;
• krīžu un konsultāciju centru
“Skalbes”, kas
telefoniski
nodrošina krīzes intervenci un
atbalstu, diennakts krīzes tālr.
67222922 (LMT), 27722292
(Bite).

Izmaiņas Cēsu klīnikas darbībā
Saistībā
ar
izsludināto
ārkārtējo situāciju un Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 662
“Epidemioloģiskās
drošības
pasākumi COVID-19 infekcijas
izplatības
ierobežošanai,”
notikušas
izmaiņas
Cēsu
klīnikas darbībā.
Kopš 20. oktobra Cēsu
klīnikā darbojas Covid-19
nodaļa,
kura
izvietota
izremontētajās
iekšķīgo
slimību nodaļas telpās 5. stāvā.
Pēc remonta telpas atbilst
Covid-19 pacientu ārstēšanas
prasībām.
Lai nodrošinātu neatliekamās palīdzības sniegšanu
akūtos
gadījumos
un
Covid-19 pacientu uzņemšanu
un ārstēšanu, vēl vairāk
sašaurināta dienas stacionāru
darbība, uz laiku pilnībā apturot
ķirurģijas dienas stacionāra
darbu. Tas darīts ar mērķi, lai
reanimatologu resurss tiktu
maksimāli novirzīts Covid-19
pacientu ārstēšanai. Saglabāts
“zaļais koridors” un profili,
kuri drīkst darboties atbilstoši
normatīvo aktu prasībām.
Epidemioloģiski
drošu
ambulatoro
pakalpojumu
(ārstu vizītes un izmeklējumi)
nodrošināšanai
pakalpojumi
klātienē tiek sniegti tikai pēc
iepriekšēja pieraksta.

Bērnu vecākus aicinām
izvērtēt
iespēju
saņemt
pediatra attālināto jeb video
konsultāciju.
Ņemot
vērā
strauji
pieaugošo
saslimstību
ar
Covid-19, aicinām ikvienu
stingri
ievērot
drošības
nosacījumus:
• bieži mazgāt vai dezinficēt
rokas,
• pareizi lietot sejas masku
visu apmeklējuma laiku,
• ievērot distancēšanos,
pēc iespējas nedrūzmēties pie
reģistratūras,
• ierasties uz vizīti ne
agrāk kā 20 minūtes pirms tās
sākuma,
• laikus sagatavot personu
apliecinošu dokumentu un
ārsta nosūtījumu,
• izvērtēt klātienes vizītes
nepieciešamību,
• neapmeklēt ārstniecības
iestādi, ja ir akūtas respiratoras
saslimšanas pazīmes (klepus,
iesnas, sāpes rīklē, paaugstināta
temperatūra, akūta caureja,
elpas trūkums).
Izņēmums ir bērni, kuri
var
saņemt
dežūrpediatra
ambulatoro
konsultāciju.
Atgādinām, ka bērni akūtos
gadījumos var saņemt pediatra
palīdzību NMP un uzņemšanas
nodaļā 24/7.

Par pacientu testēšanu uz
Covid-19:
•
Bērni
ar
akūtiem
respiratoriem
simptomiem
ambulatorā pieņemšanā tiek
testēti ar Ag eksprestestu,
• Lai veiktu endoskopisku
izmeklējumu, pacients ierodas
ar derīgu sertifikātu vai pēdējo
72 stundu laikā veiktu Covid
19 negatīvu testu,
• NMP un uzņemšanas
nodaļā jebkuram pacientam
veic Covid-19 testu antigēna
noteikšanai (eksprestestu),
• NMP un uzņemšanas
nodaļā, ja bērnu paredzēts
stacionēt, pavadošai personai
ar derīgu sertifikātu veic Ag
eksprestestu; personai bez
sertifikāta veic Ag eksprestestu
un SARS-CoV-2 RNS testu,
• Stacionētam slimniekam
papildus veic arī SARS CoV-2
RNS iztriepes testu.
Epidemioloģiskās drošības
prasību dēļ stacionāra nodaļās
pacientu apmeklēšana nav
atļauta.
Pacientiem nepieciešamos
sūtījumus var nodot darba
dienās līdz plkst. 19.00
garderobē, bet brīvdienās
un svētku dienās – NMP un
uzņemšanas nodaļā.
Izmaiņām noteikumos sekojiet cesuklinika.lv un cesis.lv.
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DAŽĀDI
Pagarināts vakcinācijas punkta
darba laiks
Mainīts Cēsu vakcinācijas
punkta darba laiks. Turpmāk
tas strādās katru dienu no
plkst.9.00 līdz plkst.19.00.
Piesakies vakcīnai vietnē
manavakcina.lv.
Vakcinācijas punkts Cēsīs
atrodas Jāņa Poruka ielā
23 (TC “Solo”, pie veikala
“Pepco”). Vakcinācijas punkta
darba laikā tiks nodrošināta
iespēja saņemt vakcīnu gan pēc
pieraksta, gan rindas kārtībā.
Vakcinācijas punkta darba
laiki:
Pirmdienās 09.00-19.00
Otrdienās 09.00-19.00
Trešdienās 09.00-19.00
Ceturtdienās 09.00-19.00
Piektdienās 09.00-19.00
Sestdienās 09.00-19.00
Svētdienās 09.00-19.00

Lai pieteiktos uz konkrētu
vakcinācijas laiku ārstniecības
iestādē:
•
jāatver
vietne
manavakcina.lv (un jāaizpilda
pieteikums vakcīnai, ja tas vēl
nav aizpildīts);
• jāizvēlas kalendārs no
tām ārstniecības iestādēm,
kas sniedz noteiktus pieraksta
laikus, atzīmējot sev vēlamo
laika intervālu;
•
jāsagaida
sistēmas
apstiprinājums
(īsziņa
/e-pasts);
• jāierodas vakcinēties uz
izvēlēto vietu un apstiprināto
laiku.
Pa tālruni 8989 vai
67847498 (t.sk. gadījumos,
ja nepieciešama personas
vakcinācija mājās, jo persona
medicīnisku iemeslu dēļ nevar

Uzlabos ceļa segumu uz
“Pipariņiem”
Valdība piešķīrusi Aizsardzības ministrijai 134 492 eiro,
lai saremontētu ielu, kas ved uz
armijas bāzi “Pipariņi” Cēsīs,
Dzirnavu ielā 52/54. Atbilstoši
Aizsardzības ministrijas un
Nacionālo bruņoto spēku
attīstības plāniem militāro bāzi
ir plānots attīstīt.
Piekļuve
pie
militārā
objekta tiek nodrošināta pa
Krasta ielu, ko klāj grants

segums. Esošais ielu grants
segums
stipri
nolietojies,
tādēļ to nepieciešams piebērt
un pastiprināt. Lai uzlabotu
ielu segumu, plānots veikt
ielu seguma divkārtu virsmas
apstrādi.
Lai
uzlabotu
piekļuvi
militārajam
objektam,
ministrija piešķirs finansējumu
ielu seguma virsmas apstrādei.

Mazo solīšu pasaka
Agnese Gaidelione
Bezatkritumu dzīvesveida
vēstnese
Cēsīs sperti pirmie soļi
pretim statusam - pilsēta bez
atkritumiem. Kopējā virzība
ir atkarīga arī no Tevis,
ikdienas mazajām izvēlēm un
lēmumiem.
Savā
ģimenē
esam
secinājuši, ka labākie skolotāji
un iedvesmotāji bezatkritumu
dzīvesveidam ir mūsu bērni.
Savās mācību iestādēs un
sarunās ar draugiem viņi spriež
par šodienas aktualitātēm.
Vecākiem ir iespēja dot
pozitīvu impulsu un ideju ir
ar savu piemēru, vārdiem un
darbiem.
Ģimenē ar prieku stāstām
pasakas, kurās atspoguļojas
mums svarīgas idejas. Tā nu
tapa zaļā dzīvesveida jeb mazo

solīšu pasaka. Tā iedrošina
saskatīt pozitīvo sev apkārt
un sākt ar maziem solīšiem,
lai parūpētos par vidi sev
apkārt. Lai saudzētu resursus,
ko lietojam ikdienā. Pasaka
pieejama ieskaņota Spotify,
Youtube un www.ieber.lv
sadaļā “Sabiedriski”.
Iepriecini sevi un savus
mīļos ar mazo solīšu pasaku,
lai tā Tevi iedvesmo!

ilgstoši atstāt savu dzīves
vietu).
Tālruņa darba laiks: darba
dienās 8.00 - 20.00; brīvdienās
9.00 - 18.00.
Sazinoties ar savu ģimenes
ārstu
• Lai uzzinātu, vai ģimenes
ārsta praksē veiks vakcināciju,
vai tikai veidos vakcinējamo
pacientu sarakstu, jāsazinās ar
ģimenes ārstu.
• Ja ģimenes ārsts ir arī
vakcinācijas
pakalpojumu
sniedzējs (to ģimenes ārsts
varēs pats pateikt sarunas
laikā), tad ģimenes ārsts veiks
reģistrēšanu
vakcīnai,
kā
arī vakcinācijas process pēc
ģimenes ārsta uzaicinājuma
notiks tur pat – ģimenes ārsta
praksē.

Sākta skeitparka pārbūve

Attēlā: Vecās konstrukcijas skeitparkā jau ir demontētas,
un laukums atbrīvots pārvērtībām. Foto: Aivars Akmentiņš.
Oktobrī sākti Maija parka
skeitparka
konstrukciju
demontāžas darbi, lai varētu
veikt laukuma asfaltēšanu un
jauna skeitparka izveidi.
Skeitparka
teritorijā
paredzēts ierīkot 12 jaunas
konstrukcijas, solus, atkritumu
urnas, basketbola grozus un

3x3 basketbola laukumu.
Skeitparka iekārtošanu veic
SIA “We Build Parks”. Tā
atjaunošanas darbi izmaksās 90
000 eiro, no kuriem 30 000 eiro
finansē AS "Cēsu alus", bet
60 000 eiro – no pašvaldības
budžeta.

Vakari vēl tumšāki
Oktobra
pēdējā
dienā
Latvijā notiks pāreja no vasaras
uz ziemas laiku. Pulksteņa
rādītāji būs jāpagriež vienu
stundu atpakaļ 31. oktobrī,
akurāt pulksten 4.00.
Tā kā Eiropas Savienībā
vienots redzējums par jauniem
nosacījumiem
par
laika
maiņu divas reizes gadā vēl
nav panākts, joprojām spēkā
iepriekš apstiprinātā kārtība –
vasaras laiks Latvijā rit no
marta pēdējās svētdienas līdz
oktobra pēdējai svētdienai.
Pāreja uz vasaras laiku atkal
notiks 2022. gada 27. martā.
Vasaras laiks Latvijā pirmo

reizi tika ieviests 1981. gadā.
Sākot no 1997. gada, vasaras
laiks ir spēkā no marta pēdējās

Vērtības, ar ko dalīties
Priekuliete
Zane
Nuts
šoruden laidusi klajā savu
ceturto grāmatu – pasaku
bērniem un pieaugušajiem
“Klusā karaļvalsts” ar Kristas
Pērkonas ilustrācijām. Pati
autore par šo darbu saka tā:
“Mēs varam radīt tikai to, kas ir
mūsos, un, jo mazāk to radām
ar prātu, jo autentiskāks sanāk
radītais. Šajā gadījumā, kad
pati izlasīju sevis uzrakstīto,
jutos lepna, ka manī mīt šīs
vērtības, ka manī ir mīlestība ar
ko dalīties. Ceru, ka katrs, kurš
grāmatu lasīs, to sajutīs.”
Zane ir autore dāmu
romāniem “Zosāda” un “Es
izgludināju viņa kreklu”, kā
arī autobiogrāfiskam darbam
“kaut kāds FINGLIERIS”.

svētdienas līdz oktobra pēdējai
svētdienai.
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VĒSTURE, KULTŪRA

Pagājušo gadsimtu liecības

Attēlā: Atradumi Pils ielas kultūrslāņos piesaistīja lielu vēstures entuziastu uzmanību.
Foto: Aivars Akmentiņš.
Šovasar Cēsu vecpilsētā,
Pils ielā, vietā, kur paredzēts
būvēt jauno Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja krājuma
glabātuvi, notika arheoloģiskie
izrakumi. Piesaistot vairāk
nekā 60 brīvprātīgos palīgus,
arheoloģes
Liena
Reitere
un Laura Lēģere, atsedzot
pārsteigumiem
bagātos
vecpilsētas zemes kultūrslāņus,
izrakumu laukuma dziļumā
atklāja
akmens
pavardu,
kas visdrīzāk te jau bijis
laikā, kad Cēsis vēl nebija
dibinātas. Oktobrī, klātesot
kuplam interesentu pulciņam,
arheoloģes
parādīja
un
pastāstīja par to, kas paveikts

un atrasts izrakumos šosezon.
Lēmumu
celt
muzeja
krājuma glabātuvi Pils ielā 1
pieņēma uz jau 2007. gadā.
Tādēļ 2008. un 2009. gadā
notika pārbaudes arheoloģiskie
izrakumi arheoloģes Zigrīdas
Apalas vadībā. Pērn krājuma
glabātavu celtniecība tika
iekļauta Cēsu pašvaldības
attīstības stratēģijā 2021 – 2027.
gadam. Lai gūtu pietiekamu
informāciju apbūves projekta
aktualizēšanai un maksimāli
neaizkavētu
iespējamo
būvniecības gaitu, augustā
Pils ielā sākās arheoloģiskie
izrakumi, kas turpināsies arī
nākamajā gadā. Jau iepriekš

bija zināms, ka 17., 18.
gadsimtā te bija koka apbūve.
Savukārt, 19., 20. gs. sākuma
apbūve
iznīcināta
Otrā
pasaules kara laikā un nekad
nav atjaunota.
Arheoloģe Liena Reitere
pastāstīja, ka kultūrslānis
vecpilsētā ir ļoti bagāts. Vienā
no izrakumu laukumiem atklāti
koka ēkas pamata akmeņi. Kad
darbi tuvojās noslēgumam,
pārtīrot profilu, atsegts pilsētas
mūra
fragments.
Atrasti
bagātīgi ornamentēti krāsns
podiņi, lielākoties – neglazēti.
Otrajā laukumā uzieti kaula
izstrādājumi,
ornamentētas
plāksnītes, kas liecina, ka šajā

Attēlā: Vecpilsētas arheoloģisko izrakumu vadītājas Liena
Reitere un Laura Lēģere pastāstīja par šovasar paveikto.
Foto: Aivars Akmentiņš.
vietā notikusi kaulu apstrāde.
Dziļākā slānī atklāts jau
pieminētais senais akmens
pavards un poda dibena
lauskas. Keramikas speciālisti
tagad pētīs un noteiks, no
kura gadsimta ir šie vērtīgie
atradumi.
Uzietas arī monētas –
Pārdaugavas hercogistes šiliņš
no 16. gadsimta, Zviedrijas
karaļa Kārļa XI (1660.-1697.
g.) laikā kalts šiliņš, Zviedrijas
karalienes Kristīnas Livonijas
šiliņš no 17. gs. otrās trešdaļas,
kā arī Krievijas imperatores
Elizabetes laika, 1758. gada,
kapeika.
Cēsu
Vēstures
un

mākslas muzeja direktore
Kristīne Skrīvere pateicās
SIA “Arheoloģiskā izpēte”
speciālistēm par sadarbību
un izteica cerību, ka turpmāk
Cēsīs atkal ik vasaru notiks
arheoloģiskie izrakumi, kuros
kopā ar vēsturniekiem varēs
strādāt ieinteresēti cēsnieki un
arī skolu jaunieši. Pieredzējusī
arheoloģe
Zigrīda
Apala
piebilda, ka tā ir apsveicama
iniciatīva, jo Cēsu pils un
vecpilsētas kultūrslāņi glabā
vēl ne mazums pārsteigumu un
aizgājušo gadsimtu liecību.

Novada mākslas balva Rudenīga pastaiga ar audiogidu
Cēsu Izstāžu nams turpina
pagājušajā
gadā
aizsākto
tradīciju, vizuālās mākslas
konkursa
izstādi
“Cēsu
novada
mākslas
balva”.
Novada mākslinieki veido
nozīmīgu pilsētas identitātes
daļu, padarot pilsētas dzīvi
neatkārtojami
krāsaināku
un
radošāku.
Konkursa
izstāde organizēta, lai izceltu
Cēsu novada profesionālo
mākslinieku
veikumu
un
nozīmi Cēsu novada un
Latvijas kultūras dzīvē.
Gada balvas mērķis ir radīt
laikmetīgus un sociāli aktīvi
ievirzītus mākslas darbus,
veicināt un materiāli atbalstīt
Cēsu novada mākslinieku
radošo darbību, popularizēt
Cēsu pilsētas un novada
profesionālos
māksliniekus
un viņu radītos darbus, kas
pārstāv visus vizuālās mākslas
žanrus: glezniecību, grafiku,
tēlniecību, keramikas, metāla,
ādas, stikla mākslu un citas
tehnikas.

Ievērojot valstī noteiktās
prasības Covid-19 izplatības
ierobežošanai, izstādi Cēsu
novada mākslas balva atklās
tikai
pēc
ierobežojumu
atcelšanas, tā būs skatāma
līdz 30. decembrim.
Izstādes noslēgumā gada
balvai pieteiktos darbus vērtēs
profesionāla žūrija. Ar Cēsu
novada pašvaldības atbalstu
māksliniekiem,
konkursa
dalībniekiem
paredzēts
finansiāls balvu fonds – viena
Zelta, divas Sudraba un viena
Skatītāju balva.
Pagājušā
gada
nogalē
novada mākslas balvas žūrijas
vērtējumam bija nodoti 48
mākslas darbi, kas radīti
2019./2020.
gadā.
Zelta
balvu ieguva tēlnieks Matiass
Jansons, Sudraba balvas –
mākslinieki Eero Rass un
Ritums Ivanovs. Skatītāju
simpātiju
balvu
ieguva
māksliniece Anna More.

Sākot ar oktobra nogali,
cēsniekiem un pilsētas viesiem
pieejams jauns bezmaksas
audiogids “Cēsu Pils parka
stāsti”,
kas
iepazīstinās
klausītājus
ar
stāstiem,
leģendām un personībām, kas
veidojušas parku tādu, kādu
to redzam šodien. Ekskursija
kopā ar audiogidu padarīs
interesantāku
ikdienišķo

pastaigu mājsēdes laikā un būs
lieliska iespēja uzzināt ko jaunu
par pilsētas krāšņāko parku.
“Cēsu Pils parka stāsti” tapuši
sadarbībā ar Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja vēsturnieci
Daci Cepurīti, audio formātā
tos iedzīvinājis cēsnieks Ģirts
Jaunzems.
Audiogids
ir
izveidots
platformā “Qwixi Tour”, lai to

varētu izmantot, nepieciešams
lejuplādēt tāda paša nosaukuma
bezmaksas aplikāciju Google
Play vai App Store. Pagaidām
audiogids būs pieejams tikai
latviešu valodā, to veidojis
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”.

