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Izstādes “Mākslas balva” 
apmeklētāji aicināti balsot par 
tīkamāko darbu

“Siguldas būvmeistars” 
iemītnieku rīcībā nodevis vēl 
vienu daudzdzīvokļu namu

Lasiet 8. lpp

Lasiet 3. lpp

Laika kapsula Kosmosa izziņas 
centra pamatos 

Attēlā: Laika kapsulu topošā Kosmosa izziņas centra pamatos iemūrēja pieredzējušu celtnieku brigāde - Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs (no kreisās), projekta ieviešanas vadītājs Pauls Irbins, būvfirmas “RERE GRUPA” 
valdes priekšsēdētājs Guntis Āboltiņš-Āboliņš, Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors un izglītības un 
zinātnes ministre Anita Muižniece. Foto: Ance Saulīte.

Lai atstātu vēstījumu 
nākamajām paaudzēm, 
informējot par Kosmosa 
izziņas centra būvniecību 
Cēsīs, jaunās būves pašā centrā 
šodien svinīgi tika ierakta laika 
kapsula. 

Īpašās kosmosa raķetes 
formas kapsulas vēstījums 
novēlēja cēsniekiem 
atraisīt zinātkāri, paplašināt 
redzesloku un izglītoties, lai 
pirmais latvietis izplatījumā 
būtu tieši cēsnieks. Paredzēts, 
ka vēstījumu un novēlējumus 
nākamajām paaudzēm kapsulā 
varēs ievietot arī jebkurš 
centra apmeklētājs, jo tajā būs 
iestrādāta īpaša atmiņas karte, 
kas būs savienota ar Kosmosa 
izziņas centra elektronisko 
viesu grāmatu. 

Kapsula tika ierakta, 
piedaloties Cēsu novada 
domes priekšsēdētājam Jānim 
Rozenbergam, izglītības un 
zinātnes ministrei Anitai 
Muižniecei, Norvēģijas 
Karalistes vēstniekam Latvijā 
Kristianam Ēdegoram un akciju 
sabiedrības “RERE GRUPA” 
valdes priekšsēdētājam Guntim 
Āboltiņam-Āboliņam. 

“Runājot par šo projektu, var 
teikt, šis ir Cēsu sapņu projekts. 
Būve būs kā atspēriens ne tikai 
Cīrulīšu rajona attīstībai, bet 
mēs ceram, ka tas būs nozīmīgs 
Vidzemes reģiona izglītības 
centrs un vilinās interesentus 
arī no kaimiņvalstīm,” atzīmēja 
Jānis Rozenbergs.  

Izglītības un zinātnes 
ministre Anita Muižniece, 
paužot gandarījumu par Cēsu 
degsmi, vēlēja, lai topošais 
centrs veicina bērnu interesi 
par eksaktajām zinībām. 
“Jau šobrīd Cēsis varam 
saukt par Latvijas kosmosa 
galvaspilsētu,” akcentēja 
ministre. 

“Visa jaunā pamatā ir ideja, 
iecere, vīzija, kas pakāpeniski 
no domu lidojuma pārtop 
konkrētā veidolā. Lai arī 
kosmosa robežas ir netveramas, 
atvēlot izziņas procesam īpašu 
ēku, mēs virzāmies uz jauniem 
sasniegumiem. Pati ēka top 
kā mūsdienīga, vides resursus 
saudzējoša pasīvā būve, kas 
būs kā šī laika nospiedums 
tam, ko spēj modernās 

tehnoloģijas un būvniecības 
profesionāļi šodien,” sacīja 
Guntis Āboltiņš-Āboliņš. 

Kosmosa izziņas centra 
projekta ieviešanas vadītājs 
Pauls Irbins uzrunāja 
klātesošos: “Šī ir satraucoša 
diena, kad redzu apmēram 10 
gadus lolotu ideju īstenojamies 
dzīvē. Izsaku pateicību Cēsu 
novada pašvaldībai par atbalstu 
projekta īstenošanā, Norvēģijas 
Karalistei par topošā centra 
satura finansēšanu, būvniekiem 
un savai entuziasma pilnajai 
komandai par darbu. Nāk prātā 
pirms 150 gadiem Krišjāņa 
Valdemāra teiktais: “Brauciet, 
latvji, jūriņā, krājiet zeltu 
pūriņā!” Mūsdienās jaunā jūra 
un jaunie okeāni ir kosmoss, 
tāpēc: “Brauciet, latvji, 
kosmosā!”  

Kosmosa izziņas centrs 
top Cēsīs, Cīrulīšu ielā 63. 
Pašlaik pabeigti pāļu iestrādes 

un pamatu betonēšanas darbi. 
Tāpat veikti teritorijas ārējo 
inženiertīklu izbūves darbi. 
Pašreiz tupinās dzelzsbetona 
karkasa izbūve, kā arī ātrija un 
metāla konstrukciju montāža 
ar kolonnām jau trešā stāva 
līmenī. Šogad plānots pabeigt 
ēkas karkasu un uzsākt fasādes 
un jumta izbūves darbus. 

Papildus ēkas būvdarbiem 
pretējā ielas pusē notiek 
arī autostāvvietas izbūve ar 
bruģa ieklāšanas darbiem, ko 
paredzēts pabeigt šogad. 

Projektu par ēkas celtniecību 
Cēsu novada pašvaldība 
īsteno ar Latvijas valsts 
budžeta programmas Emisiju 
kvotu izsoles instrumenta 
(EKII) finansējumu. Projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 
11 354 188,46 EUR, no tām 
projekta attiecināmās izmaksas 
ir EUR 10 065 641,72,  no 
tām EKII līdzekļi ir ne vairāk 

kā 49,67% no attiecināmajām 
izmaksām, nepārsniedzot EUR 
5 000 000,00. Finansējuma 
saņēmēja līdzfinansējums ir ne 
mazāk kā 50,33 % no projekta 
attiecināmajām izmaksām,  
jeb ne mazāk par EUR 
5 065 641,72.    

Topošā Kosmosa izziņas 
centra saturs savukārt tiek 
veidots ar Eiropas Ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 
un Norvēģijas finanšu 
instrumenta 2014. - 2021. 
gada perioda programmas 
“Pētniecība un izglītība” 
aktivitātes “Inovācijas centri” 
projekta “Inovācijas centra 
izveidošana Cēsīs” atbalstu. 
Šī projekta kopējās izmaksas 
ir 2,15 miljoni eiro, no 
kurām 1, 64 miljoni eiro ir 
Norvēģijas finanšu instrumenta 
līdzfinansējums, 289 825 
eiro – Latvijas valsts budžeta 
līdzfinansējumu, bet 214 684 

eiro – Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējums.  

Būvniecības ierosinātājs ir 
Cēsu novada pašvaldība, meta 
autors “Lauder Architects 
& ALPS” ainavu darbnīca, 
būvprojekta izstrādātājs 
un autoruzraugs inženieru 
birojs “CMB”, projektu īsteno 
RERE Grupa pēc apvienotā 
projektēšanas un būvdarbu 
līguma, būvuzraudzību 
nodrošina “Firma L4”. 



Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Lai arī bez ierastās kopā 
sanākšanas, tomēr patriotiski 
un vienoti domās par Latviju 
esam aizvadījuši valsts svētkus. 
Paldies visiem, kuri šajā 
ierobežojumu laikā ar savu 
darbu un izdomu spēja radīt 
svētku sajūtu visā novadā. 
Brīvdienās bija prieks redzēt 
Cēsīs daudz viesu un dzirdēt 
viņu atzinīgo vērtējumu 
iedvesmojošajam stāstam, 
ko radīja gaismas objekti 
vecpilsētā.  

Svētki ir laba iespēja teikt 
paldies tiem pašvaldības iestāžu 
darbiniekiem, kuru veikums 
šogad bijis īpaši pamanāms un 
uzteicams. Pērn iedibinājām 
jaunu tradīciju – pasniegt 
augstāko apbalvojumu, pie-
spraudi “Sudraba bruņinieks”. 
Šogad balvai tika pieteikti 
vairāk nekā 50 pretendenti, 
un droši varu teikt, ka visi 
bija šīs atzinības cienīgi. 
Pēc vienbalsīga vērtēšanas 
komisijas lēmuma “Sudraba 
bruņinieku” saņēma Izglītības 
pārvaldes vadītāja Lolita 
Kokina. Šogad viņa papildus 
tiešajiem pienākumiem vadīja 
vakcinācijas norises organi-
zēšanu novadā, pēc vēlēšanām 
pildīja arī pašvaldības 
izpilddirektora pienākumus. 
Apbrīnojamas darba spējas, 
atbildība un precizitāte 
pienākumu izpildē – tās ir 
kvalitātes, kas raksturo Lolitu.

Turpinās pašvaldības 
budžeta izstrāde nākamajam 
gadam. Novembrī iestādes 
un pārvaldes iesniegušas 

savus finanšu pieprasījumus 
nākamajam darba cēlienam. 
Kā jau ierasts, vajadzību ir 
krietni vairāk nekā budžeta 
iespēju, tāpēc gaidāms spraigs 
un novatorisks darbs, lai taptu 
līdzsvarots, pamatots un novada 
attīstību stimulējošs budžets. 
Pirmo reizi to veidojam 
apvienotajam novadam, 
kas nozīmē, ka būs jāmācās 
sabalansēt dažādas vajadzības, 
dažādu pieeju prioritāšu 
noteikšanā un pieprasījumu 
izstrādē. Domāju, ka domes 
deputāti, kuri strādā Budžeta 
komisijā, un pašvaldības 
speciālisti veiksmīgi tiks galā 
ar šo izaicinājumu.

Straujiem soļiem turpinām 
novada jaunās pārvaldes 
struktūras veidošanu. Amatā 
apstiprināti apvienotās Paš-
valdības policijas, Sociālā 
dienesta, Bāriņtiesas, Būv-
valdes, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāji, izveidota šo iestāžu 
darbības struktūra. Tāpat 
apstiprinātas centralizētas 
Finanšu, IT, Attīstības, 
Komunikācijas un Juridisko 
pārvalžu struktūras, un sākts 
darbinieku izvērtējums, lai 
janvārī tās jau varētu sākt darbu 
jaunā veidolā.

Gribu akcentēt, ka visas 
apvienību pārvaldes turpina 
darbu vēsturisko novadu 
robežās arī pēc 1. janvāra. 
Klientu apkalpošanas centri, 
maksājumu pieņemšanas 
punkti, bibliotēkas, izglītības 
iestādes, sociālie pakalpojumi, 
kultūras iestādes būs pieejamas 
kā ierasts. Tāpat vietējās 
pārvaldes rūpēsies par 
komunālajiem pakalpojumiem 
un īpašumu apsaimniekošanu.

Novembrī Latvija saņēma 
pirmās Somijā ražotās “Patria” 
6 x 6 bruņumašīnas. Abu 
valstu Aizsardzības ministriju 

noslēgtais līgums paredz 
sadarbību to izstrādē un 
attīstībā. Nozīmīgi, ka viena no 
militārajām ražotnēm būs arī 
Cēsīs. Tas dos gan darba vietas, 
gan labas iespējas nopietnas 
ražošanas nozares attīstībai 
mūsu novadā.

Raiti virzās Cēsu Valsts 
ģimnāzijas ēkas interjera un 
telpu plānojuma projekta 
izstrāde. Pašvaldības piesaistītā 
arhitekte, interjera speciāliste 
Gunta Aukmane veikusi 
pamatīgu darbu, izvērtējot 
un piedāvājot risinājumus, 
kā panākt telpu estētisko un 
funkcionālo labiekārtojumu. 
Tapis saprotams un, ļoti ceru, 
visām pusēm pieņemams 
priekšlikums. Un jau drīz 
varēsim ķerties pie tehniskā 
projekta izstrādes un 
rekonstrukcijas darbiem.

Vēl vienam svarīgam 
izglītības projektam, Kosmosa 
izziņas centram Cīrulīšos, 
novembra nogalē svinīgi likts 
pamatakmens. Būvkonstrukciju 
montāža objektā notiek tempā, 
celtnieki dara visu, lai līdz 
noturīgam salam tiktu zem 
jumta. Paralēli noris arī centra 
topošo mācību programmu un 
eksponātu izstrāde.

Savukārt Saules ielas rajonā 
“Siguldas būvmeistars” nodevis 
jaunajiem iemītniekiem jau otro 
daudzdzīvokļu namu. Pavasarī 
celtnieki solīja, ka ēku nodos 
25. novembrī, un solījumu 
izpildīja. Par šādu precizitāti, 
īstenojot projektus publiskajā 
sektorā, pagaidām varam vien 
sapņot. Ir, no kā mācīties!

Paldies visiem novada 
iedzīvotājiem, kuri novembrī 
sasparojušies un sākuši 
vakcināciju. Aicinu arī tos, 
kuri vēl šaubās, viņiem 
pievienoties, lai mēs visi varētu 
justies drošāk, iet uz darbu, 
skolu, teātri un kafejnīcu. Kopā 
strādāt un kopā svētkus svinēt! 
Jo klāt jau Advente – pārdomu, 
izvērtēšanas un piedošanas 
laiks. Lai tas ir piepildīts, 
mierīgs un lai Ziemassvētkus 
sagaidām ar prieku par paveikto 
un drosmīgām iecerēm 
turpmākajam!
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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

Novada domes sēdēsPrieku par paveikto 
un drosmīgas ieceres 
turpmākajam!

Cēsu novada domes sēdē 
11. novembrī izskatīti 39 
jautājumi. Deputāti par Cēsu 
novada Būvvaldes vadītāju 
apstiprināja Viju Gēmi, par 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāju apstiprināja Ivetu 
Gabrāni. Dome akceptēja 
Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes apbalvojuma un 
nominācijas “Vecpiebalgas 
novada lepnums” piešķiršanu, 
kā arī Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldes apbalvojuma pie-
šķiršanu nominācijās “Gada 
skolotājs” un “Gada pirmsskolas 
izglītības darbinieks”. Sēdē 
apstiprināts arī konkursa “Cēsu 
novada uzņēmējs ” nolikums.

Deputāti sprieda par 
Cēsu novada komunikācijas 
un klientu servisa funkciju 
centralizāciju, novada centrālās 
administrācijas Attīstības 
un būvniecības pārvaldes 
struktūras apstiprināšanu, 
kā arī Juridiskās pārvaldes, 
Finanšu pārvaldes, Informā-
cijas un komunikāciju tehno-
loģiju pārvaldes struktūru 
apstiprināšanu.

Domes sēdē apstiprināja 
apvienotās novada Pašvaldības 
policijas štatu sarakstu un 
nolikumu. Deputāti vērtēja 
projekta “Lielstraupes pils parka 
vēsturiskā izpēte” īstenošanu 
un projekta “Vidzeme iekļauj” 
turpmāko īstenošanu. Sprieda 
par reorganizācijas plānu 
Cēsu novada Sociālā dienesta 
darbības uzsākšanai un Sociālā 
dienesta nolikuma un amata 
vienību saraksta apstiprināšanu.

Domes sēdē skatīja jau-
tājumu par ēku iegādi 
radošo un digitālo industriju 
kvartāla attīstībai Cēsīs 
Raiņa ielā, deputāti vienojās 
par līdzfinansējuma maksas 
nenoteikšanu profesionālās 
ievirzes un interešu izglītības 
nodarbībām Cēsu novada 
izglītības iestādēs valstī 
izsludinātā ārkārtējās situācijas 
laikā. Apstiprināti saistošie 
noteikumi “Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cēsu novadā” un grozījumi 
Cēsu novada domes 2021. 
gada 21. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Par pamata 
sociālās palīdzības pabalstiem, 
pabalstu krīzes situācijā 
un pabalstiem atsevišķu 
izdevumu apmaksai trūcīgām 
un maznodrošinātām personām 
Cēsu novadā”.

Cēsu novada domes 
ārkārtas sēdē 17. novembrī 
izskatīti četri jautājumi. 
Deputāti apstiprināja konkursa 
“Būve 2021” rezultātus. 
Cēsu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja pienākumu 
izpildītājas amatā apstiprināja 
Dainu Celmiņa, savukārt par 
Līgatnes apvienības pārvaldes 
vadītāja pienākumu izpildītāju 
apstiprināja Ilzi Gobu.

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

Atbalsts brīvpusdienām 
šajā mācību gadā

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
informē, ka 2021./2022. mācību 
gada 2. pusgadā tiesībām 
saņemt brīvpusdienas skolās 
un vecāku maksas atlaides 
pirmskolas izglītības iestādēs 
ir līdzšinējā kārtībā, atbilstoši 
pašlaik spēkā esošajiem 
pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. 

Ja bērnam brīvpusdienas 
vai vecāku maksas atlaides 
tika piešķirtas 2021./2022. 
gada 1. pusgadam kā bērnam 
ar invaliditāti vai bārenim un 
bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, vai daudzbērnu 
ģimenes bērnam, vecākiem nav 
atkārtoti jāiesniedz iesniegums 
brīvpusdienu/uztura maksu 

atlaides piešķiršanai 
2021./2022. gada 2. pusgadam 
(lēmumu pieņems Sociālais 
dienests, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu, kas tika 
iesniegts mācību gada sākumā).

Ja bērnam brīvpusdienas vai 
vecāku maksas atlaides tika 
piešķirtas 2021./2022. gada 
1. pusgadam kā bērnam no 
trūcīgas un maznodrošinātas 
ģimenes, vecākiem atkārtoti 
jāiesniedz iesniegums brīvpus-
dienu/uztura maksu atlaides 
piešķiršanai 2021./2022. gada 
2. pusgadam.

Vairāk informācijas atro-
dams cesis.lv sadaļā Atbalsts – 
atbalsts ģimenei, sociālie 
pakalpojumi.

Arī šogad, ievērojot 
Covid-19 izplatības 
ierobežošanas noteikumus, 
pasargājot seniorus un 
apkārtējos iedzīvotājus no 
vīrusa izplatības, Cēsu novada 
pašvaldība un Cēsu novada 

pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests” parūpējušies 
par īpašiem Ziemassvētku 
sveicieniem senioriem, kuri 
sasnieguši 80 gadu vecumu un 
1. grupas invalīdiem.

Ziemassvētku sveiciens 

ar laba vēlējumiem un saldu 
dāvanu šogad pie senioriem 
nonāks ar īpašu pasta baloža 
starpniecību katra seniora pasta 
kastītē pēc deklarētās dzīves 
vietas novadā. Īpašo sveicienu 
šogad saņems 1195 novadnieki. 

Sveiciens ar pasta balodi 

Paldies visiem novada 
iedzīvotājiem, kuri 

novembrī sasparojušies 
un sākuši vakcināciju. 

Aicinu arī tos, kuri 
vēl šaubās, viņiem 

pievienoties!
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AKTUĀLI
Cēsīs par vēl vienu īres 
daudzdzīvokļu namu vairāk

Attēlā: Visi dzīvokļi jaunbūvē bija aizņemti jau pavasarī, kad būvdarbi tikai sākās. Foto: 
Ance Saulīte.

AS “Siguldas būvmeistars” 
Saules un Vilku ielas stūrī 
pabeiguši otru daudzdzīvokļu 
īres dzīvokļu namu blakus 
jau pērn ap šo laiku 
nodotajai jaunceltnei. 
Kā stāsta būvuzņēmuma 
valdes priekšsēdētājs Jānis 
Libkovskis, neviena viņu celtā 

māja – ne Cēsīs, ne Siguldā – 
neesot tik ātros tempos 
aizpildījusies ar dzīvokļu 
gribētājiem kā šajā objektā, kas 
liecinot par Cēsu iekārojamību 
mājvietas meklētāju acīs.

Māja tehnoloģiski daudz 
neatšķiroties no pērnās būves. 
Taču, ņemot vērā reālo klientu 

interesi, šajā mājā tiek izbūvēti 
tikai trīsistabu dzīvokļi platībās 
virs 70 m2. Četros stāvos 
izvietoti 16 dzīvokļi.

Savukārt blakus esošajā 
pļavā jau nosprausti mietiņi, 
iezīmējot nākamā gada 
būvobjekta aprises.

Trešdien, 1. decembrī, 
plkst. 18.00 neklātienes 
formātā norisināsies publiskās 
apspriešanas sanāksme 
par Cēsu novada attīstības 
dokumentiem. Sanāksmei 
aicināts pievienoties ikviens 
interesents Facebook vai 
Youtube platformās, kā arī 
cesis.lv.

Cēsu novada pašvaldība 
sagatavojusi jaunizveidotā 
Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.-
2035. gadam un Attīstības 
programmas 2021.-2027. 
gadam 1. redakciju. Dokumenti 
nodoti sabiedriskajai ap-
spriešanai no 12. novembra 
līdz 10. decembrim.

Aicinām publiskās 
apspriedes laikā iepazīties 
ar Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2021.-
2035. gadam un Attīstības 
programmu 2021.-2027. 
gadam. Dokumenti pieejami 
valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā  
geolatvija.lv - un klātienē visos 
novada klientu apmeklēšanas 
centros (dokumentu izskatīšana 
veica-ma pēc iepriekšēja 
pieraksta):

• Cēsu novada centrālajā 
administrācijā, Raunas iela 4, 
Cēsis (tālr. nr. 64161800);

• Amatas apvienības 
pārvaldē, “Ausmas”, Drabešu 
pag. (tālr. nr. 64127935);

• Jaunpiebalgas apvienības 
pārvaldē, Gaujas iela 4, 
Jaunpiebalga (tālr. nr. 
64162440);

• Līgatnes apvienības 
pārvaldē, Nītaures iela 
6, Augšlīgatne (tālr. nr. 
64155636);

• Pārgaujas apvienības 

pārvaldē, “Iktes”, Stalbe (tālr. 
nr. 64134426);

• Priekuļu apvienības 
pārvaldē, Cēsu prospekts 5, 
Priekuļi (tālr. nr. 66954881);

• Vecpiebalgas apvienības 
pārvaldē, Alauksta iela 
4, Vecpiebalga (tālr. nr. 
64107279).

Rakstiskus komentārus 
un priekšlikumus par novada 
plānošanas dokumentiem 
aicinām iesniegt līdz 2021. 
gada 10. decembrim:

• Cēsu novada pašvaldības 
klientu apkalpošanas centros 
darba dienās atbilstoši iestāžu 
darba laikam;

• Sūtot pa pastu uz adresi 
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
nov., LV-4101;

• Sūtot elektroniski uz 
e-pasta adresi dome@cesis.lv .

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).

Novada attīstības 
dokumentu publiskā 
apspriešanas sanāksme
decembrī

Magnēts idejām un investīcijām
Ar mērķi attīstīt jaunu 

radošo kvartālu un pārveidot 
degradētu teritoriju pilsētas 
centrā par radošo un digitālo 
tehnoloģiju centru 11. 
novembra Cēsu novada domes 
sēdē deputāti vienbalsīgi 
lēma par ēku iegādi Raiņa un 
Krišjāņa Valdemāra ielā – tā 
saukto “Neredzīgo kvartālu”. 

Domes deputāti atbalstīja 
lēmumu no Latvijas 
Neredzīgo biedrības iegādāties 
nekustamos īpašumus Cēsīs, 
Raiņa ielā 21, Raiņa ielā 21A, 
Raiņa ielā 25 par 56 700 eiro, kā 
arī no privātpersonas iegādāties 
5/14 daļas nekustamā īpašuma 
Krišjāņa Valdemāra ielā 13 par 
37 500 EUR. Telpu iegādes 
mērķis ir radošo un digitālo 
industriju kvartāla attīstība, 
kura atklāšana plānota līdz 
2023. gada sākumam.

Balstoties uz domes 
lēmumu par īpašumu iegādi, 
pašvaldības investīcijām 
kvartālā jākalpo sabiedrisko 
vajadzību nodrošināšanai, 
jāveicina uzņēmējdarbības 
un radošo industriju attīstība, 
jārūpējas par kultūru, jāveicina 
digitālo tehnoloģiju pieejamība 
un apguve, kā arī jāsekmē 
vispārēja saimnieciskās 
darbības izaugsme attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā.

Teritorijā plānots attīstīt jau 
patlaban Cēsu mākslas festivālā 
iepazīto Laikmetīgās mākslas 
centru un galerijas, izveidot 
koprades telpas “SKOLA6” 
nākamo attīstības posmu, 
izvietot Cēsu digitālo centru, 
kas nodarbojas ar sabiedrības 
digitālās pratības veicināšanu, 
kā arī teritorijā darbosies Cēsu 
pilsētas Mākslas skola. To visu 
paredzēts papildināt ar kvartāla 
konceptam atbilstošām 
privātajām investīcijām.

Balstoties uz iepriekš 
minētajiem attīstības mērķiem, 
pēdējos gados veikti vairāki 
ieguldījumi Cēsu novada 
uzņēmējdarbības vidē – 
attīstīta infrastruktūra, 
iekārtotas jaunas teritorijas 
un ēkas uzņēmējdarbības 
attīstībai. To akcentē arī Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, uzsverot, ka 
deputātus tostarp iedrošinājusi 
arī pozitīvā pieredze ar Cēsu 
industriālā parka zemes gabalu 
iegādi un tūlītējā uzņēmēju 
investīciju ieplūšana tajā.

“Pēdējos gados Cēsis 
spējušas radīt ļoti spēcīgu 
uzņēmēju, iedzīvotāju un 
ideju vilkmi, un redzam, ka 
nepieciešama tikai neliela 
pašvaldības iesaiste, lai 
veicinātu lielas, pozitīvas 

pārmaiņas pilsētvides un 
ekonomiskajā attīstībā. Šis ir 
unikāls darījums mūsdienu 
Cēsu vēsturē, kad pilsēta 
iegādājas teju veselu kvartālu. 
Taču to darām ar pārliecību. Jo 
tas gan radīs jaunas darbavietas, 
gan piesaistīs jaunus 
iedzīvotājus, gan ļaus sakārtot 
ilgstoši pamestu teritoriju pašā 
Cēsu centrā,” rezumē Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs.

“Cēsu radošā un digitālā 
kvartāla attīstība būs jauns 
izrāviens visa novada 
uzņēmējdarbības attīstības 
kontekstā. Šis ir veids, kā 
dažādot biznesa un investīciju 
vidi novadā, tādējādi radot 
atbalstošus apstākļus jauniem 
un agrīnās attīstības stadijā 
esošiem radošajiem un 
digitālajiem uzņēmumiem.

Šis nav klasisks pašvaldības 
projekts vai klasisks nekustamo 
īpašumu attīstības projekts. 
Šis ir process, kas ilgtermiņā 
stiprinās Cēsis kā magnētisku 
vietu radošām idejām, jauniem 
talantiem un nodrošinās ļoti 
svarīga Cēsu pilsētas kvartāla 
sakārtošanu”, uzsver Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks vienmēr ir īpašs, tāpēc 
šogad aicinām meklēt svētku 
sajūtu Cēsu vecpilsētas 
šaurajās, bet gaišajās ieliņās. 
Pirmo Adventes svētdienu 
sagaidīsim ar mirdzošām 
Ziemassvētku eglēm pilsētas 
centrālajos laukumos.

Lai iepriecinātu mazus un 
lielus cēsniekus, 5. decembrī 
un 19. decembrī izbraukumā 
pa Cēsīsm dosies īpašs 
svētku auto, vedot līdzi gan 
muzikālus pārsteigumus, gan 
arī Ziemassvētku vecīti.

Decembra nedēļas nogalēs 
(no 03.12. līdz 24.12.), 
piektdienu un sestdienu 
vakaros, Sv. Jāņa baznīca 
iemirdzēsies un ieskanēsies 
Adventes laika noskaņās 
ar īpaši šim laikam radītu 
audiovizuālu noformējumu. 
Savukārt svētdienu vakaros 
baznīcas tornī ieskanēsies 
Torņu mūzika, kas būs 
dzirdama Cēsu vecpilsētā. Pie 
baznīcas būs arī apskatāma 
Kristus bērniņa piedzimšanas 
aina Betlēmē, ko veidos Cēsu 
Sv.Jāņa lauku draudze.

Ziemassvētku 
noskaņas
vecpilsētā
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Pateicība pašvaldības labākajiem darbiniekiem

Tradicionāli valsts svētku 
mēnesī pateicību un atzinību 
saņem Cēsu novada pašvaldības 
iestāžu labākie darbinieki. Cēsu 
novada pašvaldības komisija 
izvērtēja pieteiktos pašvaldības 
darbiniekus, sakot paldies par 
katru pieteikumu un labo darbu 
uzskaitījumu.

Augstāko apbalvojumu – 
atzinību un piespraudi 
“Sudraba bruņinieks” – saņēma 
pašvaldības Izglītības pārvaldes 
vadītāja Lolita Kokina par 
pašaizliedzīgu, enerģijas pilnu 
darbu sabiedrības veselības 
aizsardzībā un izglītības 
nozares attīstībā Cēsu novadā, 
jo Lolita Kokina šogad 
darbojusies arī kā Cēsu novada 
Covid-19 vakcinācijas projekta 
vadītāja.

Atzinību par darbu veselības 
aizsardzībā saņem SIA “Cēsu 
klīnika” kolektīvs, kas teicami 
stājās pretī pandēmijas 
izaicinājumiem.

Cēsu novada centrālā administrācija Rudīte Klāva

Cēsu novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”

Vita Pleševnika

SIA “Vidzemes koncertzāle” Dzintra Pūliņa

Cēsu 2. pamatskola Vija Kroiča

Priekuļu apvienības pārvalde Leonīda Tomaševska

Pašvaldības policija Leonīds Rižakovs

Cēsu novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests”

Ligija Kalniņa

Pašvaldības policija Guntars Mucenieks

Līvu pirmsskolas izglītības iestāde Zenta Tregubenko

Cēsu pilsētas Sporta skola Ilga Kalve

Līgatnes apvienības pārvalde Dace Gradovska

Līgatnes apvienības pārvalde Līvija Andersone

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs Eduards Ruicis

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības 
iestāde

Daiga Ozoliņa

Priekuļu apvienības pārvalde Aija Tīlena

Rāmuļu pamatskola Dzintra Ceple

Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības 
iestāde

Margita Urbanoviča

Cēsu pilsētas Mākslas skola Gatis Janševics

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības 
centrs

Juris Diegs

Cēsu 1. pamatskola Valda Mārtinsone

Cēsu Valsts ģimnāzija Lauma Abramsone

Cēsu pilsētas pansionāts Laila Ambaine

Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības 
centrs

Līga Ķilberte

Cēsu pilsētas SIA “VINDA” Vija Šveice

Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļa Iveta Gabrāne

Cēsu pilsētas Mākslas skola Inese Vanadziņa

Priekuļu apvienības pārvalde Mārīte Bērziņa

Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības 
iestāde

Agris Pūpols

Cēsu pilsētas Mākslas skola Ieva Felca

Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības 
iestāde

Olita Rimša

Jaunpiebalgas vidusskola Arnis Ratiņš

Cēsu novada bāriņtiesa Aisma Smeile-Stalidzāne

Cēsu novada centrālā administrācija Sigita Zvirbule

Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Mazputniņš”

Agita Šulca

Cēsu Centrālā bibliotēka Ināra Elbrete

Priekuļu apvienības pārvaldes Sociālā 
dienests

Vineta Lapsele

E. Veidenbauma memoriālais muzejs 
“Kalāči”

Baiba Roze

Līgatnes tūrisma informācijas centrs Dace Lielmane

Cēsu novada centrālā administrācija Maija Kļimoviča

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” Ilze Stieciņa

Cēsu Pilsētas vidusskola Ingars Babahins

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola Ieva Damroze

Jaunpiebalgas apvienības pārvalde Lāsma Skutāne

Pateicību par godprātīgu amata pienākumu izpildi saņēma:

Pateicību par ieguldījumu un sasniegumiem iestādes 
attīstībā saņēma:

Attēlā: Sudraba bruņinieka laureātei Lolitai Kokinai šis 
gads bija ražīgs. Vasarā viņas vadībā izveidota apvienotā 
novada Izglītības pārvalde. Viņa arī sekmīgi vadīja  
vakcinācijas procesu Cēsīs. Foto: Kārlis Pots.

Sirsnīga tradīcija

Novembris ir Latvijas valsts 
svētku mēnesis, kurā sakām 
paldies, ka mums ir sava 
valsts, kurā katram ir iespēja 
dot savu ieguldījumu Latvijas 
izaugsmē. Vaives pagastā 
jau 23. gadu valsts svētkos 
godināti kustības “Labo darbu 
krātuvītes” laureāti. Cilvēki, 
kuru nesavtīgais ieguldījums 
pagasta dzīves pilnveidošanā 
un bagātināšanā šogad 
pamanīts un novērtēts.

Šogad par “Labo darbu 
krātuvītes” laureātiem kļuva:

Jolanta un Uģis Sausiņi – 
par sadarbību tirdziņu organi-
zēšanā un ieguldīto darbu to 
norisē.

Dzintars un Irēna Egļi – par 
atsaucību un atbalstu Vaives 
tautas nama rīkoto pasākumu 
tapšanā.

Santa Sīmane – par radošu 
pieeju darbā ar bērniem un 
vecākiem, par inovatīvu 
komunikāciju ar bērnu vecā-
kiem, izmantojot jaunākās 
tehnoloģijas.

Agrita Rožlapa – par 
inovatīvu un radošu pieeju 
darbā ar bērniem un vecākiem, 
par Vaives pagasta tēla 
popularizēšanu, sacerot un 
publicējot pasakas.

Dace Volkmane – par 
pašiniciatīvu un resursu 
ieguldījumu Vaives pagasta 
norisēs un iedzīvotāju 
aktivizēšanā.

Antra Gabranova – par 
Valda Čukura gadadienas 
atceres pasākuma iniciēšanu.

Inga Andersone – par 
aktīvu iesaistīšanos Valda 
Čukura gadadienas pasākuma 
īstenošanā.

Viesturs Ūdris – par 
brīvprātīgo darbu, atjaunojot 
Rāmuļu pamatskolas pirms-
skolas grupas rotaļu laukuma 
konstrukciju ar saviem 
materiāliem.

Arnolds Andersons – 
par sniegto atbalstu skolas 
aktivitātēs, palīdzot ar trans-
portu un vīru spēku.

Ojārs Kriškalns – par sniegto 

atbalstu skolas aktivitātēs, 
palīdzot ar transportu un vīru 
spēku.

Edgars Sīlītis – par sniegto 
atbalstu skolas aktivitātēs, 
palīdzot ar transportu un vīru 
spēku.

Sandra Amantova-Krūmi-
ņa – par rūpīgu un atbildīgu 
darbu, veicot kurinātājas 
pienākumus, lai telpās gan 
bērniem, gan darbiniekiem 
būtu silti un patīkami. 

llze Bāliņa – par atsaucību 
skolas aktivitātēs un apzinīgu 
darbu skolas padomē.

Ieva Vintermane – par 
apzinīgi veiktu darbu grūtajos 
Covid-19 epidemioloģiskajos 
apstākļos, pedantiski ievērojot 
drošības norādes.

“Labo darbu krātuvīte” ir 
tradīcija Vaives pagastā, kas 
norisinās jau kopš 1998. gada, 
lai stiprinātu Vaives pagasta 
strādājošo, dzīvojošo personu 
piederību kopienai.

Attēlā: Vaives pagasta pārvaldes vadītājas Evijas Atvaras sniegto balvu saņem Dzintars 
Eglis par atbalstu Vaives tautas nama pasākumu tapšanā. Foto: Normuds Kažoks.



Cēsu Vēstis, 2021. gada 29. novembris 5

SVEICAM LABĀKOS
Labākās jaunbūves un atjaunotās ēkas

Tradicionālajā konkursā 
par gada labāko veikumu 
celtniecībā “Būve 2021” 
noskaidroti laureāti vairākās 
nominācijās.

Individuālo dzīvojamo 
māju grupa

Pirmā vieta objektam 
“Lauku viensēta” "Elpāres", 
Līgatnes pagastā. Būvprojekta 
vadītājs arhitekts Jānis Ploks.

Dalīta otrā / trešā vieta 
objektam “Vienģimenes 
dzīvojamās mājas pārbūve 
Vārnu ielā 11, Cēsīs”. 
Projektētājs IK “G78L”, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Guntars Sūniņš.

Dalīta otrā / trešā vieta 
objektam “Dzīvojamās mājas 
jaunbūve Vanagu ielā 4, Cēsīs”. 
Projektētājs “ENTASIS”, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Juris Pētersons.

Atzinības rakstu objek-
tam “Palīgēkas (kūts) 
rekonstrukcija”, “Stūķi”, 
Drabešu pag. Būvprojekta 
vadītāja arhitekte Andra Šmite.

Atzinības raksts objektiem 
“Dzīvojamā māja” Ķempju 
ielā 10 un Ķempju ielā 10A, 
Līgatnē. Būvprojekta vadītāja 
arhitekte Anda Kursiša, SIA 
“CMB”.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju grupa

Godalgotas vietas netika 

piešķirtas. Atzinības raksts 
objektam “Daudzdzīvokļu 
māja Siguldas ielā 3, Cēsīs.” 
Īpašnieks AS “Siguldas 
Būvmeistars”. Projektētājs 
“Arhitektes I.Kalveles birojs”, 
būvprojekta vadītāja arhitekte 
Ilze Kalvele.

Publisko ēku grupa
Pirmā vieta objektam 

“Saimniecības ēku pārbūve 
par komerciāla rakstura būvi 
Cēsīs Lenču ielā 6”. Īpašnieks 
EKNEKS. Projektētājs SIA 
“DUAL arhitekti”. Būvprojekta 
vadītāja arhitekte Dace Ūdre.

Otrā vieta objektam 
“Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikuma dienesta 
viesnīca Cēsīs, Valmieras 
ielā 19.”. Īpašnieks Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikums. Projektētājs 
PS SB PROJEKTS & 
BŪVPROJEKTS, būvprojekta 
vadītāja arhitekte Sarmīte 
Pāvilaite.

Trešā vieta objektam 
“Kafejnīca”, “Rasiņas”, 
Augšlīgatne. Projektētājs 
“Arhitekta Ābola birojs”, 
būvprojekta vadītājs arhitekts 
Ilgvars Ābols.

Atzinības raksts objektam 
“Priekuļu pētniecības centra 
laboratorijas ēkas energo-
efektivitātes paaugstināšana” 
Priekuļos Zinātnes ielā 2. 

Īpašnieks “Agroresursu 
un ekonomikas institūts”. 
Projektētājs “Projektēšanas 
birojs Austrumi”, būvprojekta 
vadītāja arhitekte Sandra 
Makstniece.

Atzinības raksts objektam 
“Kultūrvēsturiskās takas 
izgaismošana Pilsoņu ielā 
posmā no Līgatnes upītes 
tiltiņa līdz Dzemdību namam” 
Līgatnē, Pilsoņu ielā 2. 
Īpašnieks SIA “Restorānu 
inventāra noma”. Projektētājs 

SIA “ALPS ainavu darbnīca”, 
būvprojekta vadītāja arhitekte 
Mārīte Sprudzāne.

Ražošanas ēku grupa
Pirmā vieta objektam 

“Lauksaimniecības produkcijas 
pirmapstrādes ēkas un tehnikas 
novietne” Priekuļos, Izstādes 
ielā 2. Īpašnieks SIA “FIELD 
AND FOREST”. Projektētājs  
SIA “MARTA SAULE”, 
Būvprojekta vadītājs arhitekts 
Zintis Butāns.

Otrā vieta objektam 

“Vidzemes Tehnoloģiju 
un dizaina tehnikuma 
lauksaimniecības tehnikas, 
automobiļu diagnostikas un 
remontu ēkas jaunbūve”. 
Īpašnieks Vidzemes 
Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikums. Projektētājs SIA 
“BM-projekts”, būvprojekta 
vadītāja arhitekte Elita 
Stepanova.

Attēlā: Publisko ēku grupā augstāko novērtējumu saņēma objekts Lenču ielā 6 - saimnie-
ciskas ēkas pārbūve par komerciāla rakstura celtni. Foto: Aivars Akmentiņš.

Koptas sētas, daiļi dārzi!
Valsts svētkos sveicam 

arī tradicionālā konkursa 
par skaistāko Cēsu novada 
dārzu un sakoptāko teritoriju 
laureātus. Kā atzīst pašvaldības 
Ainavu arhitekte Signe Ķerpe, 
izvēlēties labākos nebija viegli, 
jo prasmīgu un izdomas bagātu 
dārzu kopēju mūsu novadā 
netrūkst. Šogad par konkursa 
laureātiem kļuva:

Privātmāju grupa
Pirmā vieta – Marijas iela 

5, īpašniece Olga Stališāne. 
Jauns īpašums, bet jau ar savu 
noskaņu un arī garšu. Lieliska 
ideja – tomātu audzēšana pie 
mājas sienas. Teritorijā atvēlēta 
vieta arī siltumnīcai un mazam 
sakņu, garšaugu dārziņam.

Otrā vieta – Briežu iela 
11, īpašniece Ilga Samsone. 
Ilgi kopts dārzs ar skaistiem 
stādījumiem, kur katram 
augam pārdomāta vieta.

Daudzdzīvokļu māju 
grupa

Bērzaines iela 19 – patīkami 
pārsteidza apstādījumi iekš-
pagalmā un rūpīgi sakoptā 
teritorija.

Atzinības rakstu saņēma 
Valmieras 15 nama iemītnieki.

Pašvaldības teritoriju 
grupa

Pirmā vieta Vidzemes 
koncertzāles “Cēsis” ēkas 
apkārtnei.

Skaistākā lauku sēta
Pirmā vieta “Kalna 

Kampas”, saimnieks Ģirts 
Pētersons.

Otrā vieta “Gala Kampas” 
saimnieks Mārtiņš Slēziņš. 
Pirms pāris gadiem “Kampu” 
māju pagalmos zaļoja latvāņu 
audzes, tagad prieks skatīties 
uz koptu un gaumīgi iekārtotu 
teritoriju.

Trešā vieta “Rūķīši”, 
saimnieks Ernests Ikaunieks. 
Var apbrīnot sētas iemītnieku 
darbīgumu un izdomu – ziedu 
pulkstenis, apgleznotas durvis, 
kariete un daudz kas cits.

Uzņēmumu grupa
SIA “Santas Rezidence” 

Gaujas ielā 88. Pārdomāti, 
skaisti, kopti apstādījumi. 

Skaistākie gaisa dārzi
Šoreiz izceļamas divas 

kristiešu draudzes. Palasta 
iela 9/9a – Cēsu Romas 
katoļu draudze, kas šogad 
ļoti izdaiļoja Palasta ielu. 
Un Gaujas iela 20, kristiešu 
draudze “Prieka vēsts”.

Nominācijā - Vērtīgākais 
skatītājs atzinību saņēma 
Andra Seredina. Viņa pamanīja 
un pieteica abas Kampu mājas.

Savas speciālbalvas 
pasniedza arī atkritumu 
apsaimniekotājs ZAAO. 
Marijas ielas 5. un “Kalna 
Kampu” saimniekiem.

Briežu ielā 11 skatu priecē ilgi kopts dārzs ar skaistiem stādījumiem, kur katram augam 
pārdomāta vieta.

“Rūķīšu” māju saimnieki  
izveidojuši ziedu pulksteni.

Bērzaines ielas 19 daudzdzīvokļu nama pagalms patīkami 
pārsteidz ar rūpīgi sakoptu teritoriju. Foto: Signe Ķerpe.
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Mājokļa pabalsts
iedzīvotājiem

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
pieņem pieteikumus mājokļa 
pabalsta piešķiršanai. Priekš-
nosacījums atbalsta saņemšanai 
ir mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšana.

Mājokļa pabalsta apmēru 
aprēķina, ņemot vērā šādus 
izdevumus:

• par dzīvojamās telpas 
lietošanu (īres maksa, izdevumi 
par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām);

• par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas 
lietošanu (siltumenerģija 
apkures un karstā ūdens 
nodrošināšanai, elektro-
enerģija, ūdens, dabasgāze, 
kanalizācijas vai asenizācijas 
nodrošināšana, sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana), ja 
tie nav ietverti īres maksā vai 
nepieciešamajos izdevumos 
par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām;

• ar telekomunikāciju 
pakalpojumiem un internetu 
saistītos izdevumus, kā arī 
izdevumus par ūdens skaitītāju 

uzstādīšanu un verifikāciju.
Atbalsta apmēru 

aprēķina kā starpību 
starp garantētā minimālā 
ienākuma (GMI) sliekšņu 
summu mājsaimniecībai un 
faktiskajiem izdevumiem un 
mājsaimniecības kopējiem 
ienākumiem, izmantojot 
formulu.

Kās jādara, lai saņemtu 
mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa 
pabalstu, viena no 
mājsaimniecības personām 
vēršas pašvaldības sociālajā 
dienestā, uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un 
iesniedz:

• Personu apliecinošu 
dokumentu (uzrāda)

• Dokumentus mājokļa 
pabalsta aprēķināšanai, kas 
apliecina ar mājokļa lietošanu 
saistītos pēdējo trīs mēnešu 
izdevumus (komunālo 
maksājumu rēķini, veikto 
maksājumu kvīts, kurināmā 
iegādes kvīts u.c.)

• Mājokļa lietošanas tiesību 
apliecinošu dokumentu (piem., 

īres līgums)
• Mājsaimniecībā dzīvo-

jošo personu ienākumus 
apliecinošus dokumentus 
(konta pārskatus, darba devēja 
izziņas par darba samaksu u.c.)

• Citus dokumentus, ja 
tas nepieciešams lēmuma 
pieņemšanai par sociālās 
palīdzības piešķiršanu.

Mājokļa pabalstu var 
pieprasīt mājsaimniecība, kas 
dzīvo īpašumā esošā vai īrētā 
mājoklī un tur deklarējusi 
savu dzīves vietu. Ja mājoklis 
tiek īrēts, jābūt noslēgtam 
īres līgumam par nekustamā 
īpašuma lietošanu.

Mājokļa pabalstu nepiešķir, 
ja stājies spēkā tiesas 
spriedums par izlikšanu no 
mājokļa, izņemot gadījumu, 
ja mājsaimniecība iesniedz 
apliecinājumu no ēkas 
īpašnieka, apsaimniekotāja 
vai zvērināta tiesu izpildītāja 
par tiesas sprieduma izpildes 
atlikšanu uz noteiktu laiku.

Cēsu novada pašvaldība 
reizi gadā veic norēķinu 
salīdzināšanu, lai pārliecinātos 
par to, vai savstarpējie norēķini 
grāmatvedības uzskaitē tiek 
atspoguļoti korekti. 

Kas ir salīdzināšanas akts? 
Tas ir dokumentārs apsti-

prinājums savstarpējo norēķinu 
summām. Sadaļā “Debets” 
norādīta maksājamā summa 
(parāds), ja klients nav veicis 
maksājumu vai maksājums nav 
veikts pilnā apmērā. Sadaļā 
“Kredīts” norādīta pārmaksa, 
kas radusies, ja klients veicis 
lielāku maksājumu, nekā 
aprēķināts.

Kā rīkoties?
Kad klients saņēmis 

salīdzināšanas aktu un piekrīt 
saņemtajai informācijai, tad 10 
(desmit) dienu laikā pēc akta 
saņemšanas to paraksta, norādot 
arī paraksta atšifrējumu, un 
nogādā izglītības iestādē 
vai Cēsu novada pašvaldībā 
(Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu 
nov.), vai ieskenētu nosūta uz 
e-pastu – norekini@cesis.lv.

Akts tiek uzskatīts par 
apstiprinātu un nav jāiesniedz, 

ja aktā norādītā summa tiek 
apmaksāta 10 dienu laikā.

Ja apstiprināt parāda summu, 
lūgums veikt samaksu kādā 
no Cēsu novada pašvaldības 
norēķinu kontiem.

Gadījumā, ja parāda 
summu nevarat samaksāt 
vienā maksājumā, lūgums 
iesniegt iesniegumu par parāda 
atmaksas grafiku uz e-pastu 
norekini@cesis.lv. Paldies 
klientiem, kuri jau noslēguši 
vienošanos par parāda atmaksu 
un godprātīgi veic maksājumus.

Ja salīdzināšanas aktā 
norādīta pārmaksa, un 
pakalpojums izglītības iestādē, 
kur izveidojusies pārmaksa, 
vairs netiks saņemts, lūgums 
iesniegt iesniegumu par 
pārmaksas atmaksu.

Ja klients uzskata, ka 
viņa maksājamā summa vai 
pārmaksa uz konkrēto datumu 
atšķiras no aktā norādītās, 
nepieciešams sazināties ar 
Cēsu novada pašvaldības 
grāmatvedi, zvanot pa 
tālruni 64161813 vai nosūtot 
informāciju uz e-pastu  
norekini@cesis.lv.

Informācija pašvaldības 
klientiem

Jauni speciālisti, plašāki pakalpojumi
Neraugoties uz sarežģīto 

epidemioloģisko situāciju 
valstī, 2021. gada laikā Cēsu 
klīnika spējusi paplašināt 
iedzīvotājiem svarīgu 
medicīnisko pakalpojumu 
piedāvājumu, kā arī piesaistīt 
14 jaunus speciālistus. Kopumā 
ambulatorās konsultācijas un 
izmeklējumi pieejami vairāk 
nekā 30 specialitātēs.

“Darbinieki ir svarīgākais 
resurss un pamats jebkurai 
ārstniecības iestādei. Bez 
speciālistiem nevar nodrošināt 
medicīnisko pakalpojumu 
pieejamību iedzīvotājiem. 
Tāpēc mums ir liels prieks, 
ka šajā gadā darbu klīnikā 
sākuši tik daudz jauni kolēģi: 
pieci ārsti, četras māsas, 
ārstnieciskās pēdu aprūpes 
speciālists, mākslas terapeits, 
arī trīs māsu palīgi. Jauno 
kolēģu vidū ir gan jauni ārsti, 
gan Latvijā jau plaši pazīstami 
un cienīti augstas raudzes 
speciālisti, pie kuriem daļa no 
mūsu darbiniekiem savulaik 
mācījušies. Piemēram, ārste 
gastroenteroloģe, endoskopiste 
Linda Sosāre. Pie pašreizējā 
vispārējā ārstniecības personu 
deficīta tā ir ļoti liela vērtība 
novada iedzīvotājiem,” 
uzsver Cēsu klīnikas valdes 
priekšsēdētāja Ingūna Liepa. 

Liels ieguvums un 
pievienotā vērtība ir gada 
sākumā nostiprinātais 
endokrinoloģiskais dienests. 
Līdz tam Cēsu klīnikā 
jau bija pieejamas ārstes 

endokrinoloģes Jurgitas 
Gailites konsultācijas bērniem, 
savukārt janvārī komandai 
pievienojās endokrinoloģe 
Lelde Krūzmane, sākot 
nodrošināt jaunu pakalpo-
jumu  – ambulatorās 
konsultācijas pieaugušajiem. 
Līdz ar ārstnieciskās pēdu 
aprūpes speciālistes Ivetas 
Teteres darbību un diabēta 
apmācības kabinetu radīta 
iespēja sniegt kompleksu 
palīdzību cukura diabēta 
pacientiem.

Pateicoties ārstes gastro-
enteroloģes, endoskopistes 
Lindas Sosāres un 
reanimatologa anesteziologa 
Vitālija Dekšņa ienākšanai 
klīnikas kolektīvā, būtiski 
papildināts endoskopiju 
dienests, kas saistīts arī ar 
palīdzību onkoloģiskiem 
pacientiem. Endoskopijas ir 
nozare, kur visā Latvijā kritiski 
trūkst speciālistu. Cēsu klīnikā 
šobrīd endoskopijas veic trīs 
sertificēti, pieredzējuši ārsti.

Rehabilitācijas nodaļai 
pievienojusies mākslas 
terapeite Elza Strazdiņa, 
kura strādā gan ar bērniem, 
gan pieaugušajiem. Vizuāli 
plastiskās mākslas terapija 
ir viena no četrām mākslu 
terapijas specialitātēm līdzās 
mūzikas, deju un kustību, 
drāmas terapijai, kurā izmanto 
radošo procesu terapeitiskiem 
nolūkiem. Mākslas terapija 
palīdz cilvēkiem ar dažāda 
veida garīgās veselības 

problēmām – depresiju, 
trauksmi, veģetatīvo distoniju, 
bērniem ar Dauna sindromu 
vai autismu. Tā izmantojama 
kā rehabilitācijas procesa 
sastāvdaļa pēc dažāda veida 
traumām un saslimšanām, 
piemēram, insulta. 

“Covid-19 pandēmija 
pierāda, ka speciālistu 
trūkumam var būt nopietnas 
sekas. Piemēram, daudzu 
plānveida pakalpojumu 
pieejamību Latvijā nācās 
ierobežot tāpēc, ka trūkst 
reanimatologu anesteziologu. 
Šoruden šo speciālistu resurss 
primāri tika novirzīts darbam 
ar Covid-19 pacientiem un 
palīdzības sniegšanai citos 
akūtos gadījumos. Plānots, ka 

tuvākajā laikā Cēsu klīnikā 
darbu sāks jauns ārsts, pēdējā 
gada rezidents reanimatoloģijā 
anestezioloģijā”, skaidro 
Ingūna Liepa un piebilst: 
“diemžēl ir specialitātes, kuras 
arī pie mums apdraudētas 
speciālistu trūkuma dēļ. Tās 
ir neiroloģija, ginekoloģija un 
traumatoloģija. Jo, kamēr citās 
specialitātēs situāciju izdevies 
uzlabot, šajās jomās rindā uz 
pakalpojumu jāgaida ilgāk.”

Darbam Cēsu klīnikā  
piesaistīti 12 rezidenti, 
un tas ir ļoti labs rādītājs. 
Sadarbojamies ar augstskolām, 
nodrošinot prakses iespējas 
gan topošajiem ārstiem, gan 
māsām.

Divi ārsti – kardioloģe 

Madara Ventiņa un ķirurgs 
Ruslans Kovaļenko – šogad 
pabeiguši rezidentūru un 
ieguvuši sertifikātus savās 
specialitātēs. Līdz ar sertifikāta 
iegūšanu kardioloģei Madarai 
Ventiņai pavērās iespēja 
nodrošināt labāku pieejamību 
kardioloģiskajai palīdzībai 
ambulatori un saīsināt rindas 
uz eho kardiogrāfiskiem 
izmeklējumiem. 

Cēsu klīnika ierindota 
augstākā līmeņa lokālo 
slimnīcu grupā. Ik gadu Cēsu 
klīnikā veselību atgūst ap 
5000 pacientu, tiek veiktas ap 
3800 ķirurģiskas operācijas 
un ap 100 000 pacientu saņem 
ambulatoros pakalpojumus.
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DAŽĀDI
Kusties un priecājies

Šoruden titula “Cēsnieks – 
2016” laureāte, izcilā sportiste 
un ilggadējā sporta skolotāja 
Helēna Sermole svinēja 90 
gadu jubileju. Kā smejoties 
bilst pati aizvien možā un 
darbīgā gaviļniece: “Tas cipars 
izskatās briesmīgi, bet pašai 
pamanīt to gadu nastu nav bijis 
laika, dienas ir aizņemtas. Man 
patīk jaunā paaudze, visu mūžu 
esmu strādājusi ar bērniem, un 
tas palīdz justies garā jaunai!”

Helēna pati atzīst, ka viņu 
raksturo trīs lietas – darbs, 
daba un ģimene, draugi.

Darbs. 
Sportisko sasniegumu 

pamatā bijis fiziskais rūdījums, 
kas bērnībā gūts lauku 
darbos. Vairākkārtēja Latvijas 
čempione slēpošanā, Sporta 
meistare, neskaitāmu godalgu 
ieguvēja veterānu mačos. 
“Panākumu pamatā ir darbs un 
raksturs. Ja es esmu ko iesākusi 
un redzu, ka sanāk, vienmēr 
cenšos izdarīt maksimāli labi, 
gan sportā, gan skolā, gan darbā. 
Varu būt pateicīga, ka mana 
bērnība pagāja laukos, lielā 
daudzbērnu ģimenē. Nemitīgos 

darbos un spēlēs, tas nodrošina 
kārtīgu fizisko sagatavotību. 
Tagad lasu par dopinga 
skandāliem, medikamentiem, 
ko lieto sportisti, un brīnos. 

Man vienīgais dopings sporta 
nometnēs bija glāze krējuma 
no rīta!”

Sporta pedagoga darbam 
Helēna veltījusi gandrīz 60 

gadus. Prasīga, neatlaidīga un 
saprotoša skolotāja, kura ne 
vienai vien cēsnieku jaunajai 
paaudzei ieaudzinājusi 
noturīgu vēlmi sportot.

Daba. 
Helēnai Sermolei patīk 

ceļot. Pilsētu tūrisms viņu 
nesaista, bet par piedzīvoto 
kalnu pārgājienos stāsta ar 
sajūsmu. Starp citu brīsniņu 
pirms nopietnās jubilejas 
viņa aizšāva uz Šveici 
apciemot mazmeitu. Devās 
kalnos, pamāja miglā tītajam 
Monblānam, bijis, ko redzēt un 
priecāties.

Ģimene, draugi. 
Ar īpašu aizkustinājumu 

Helēna runā par savām 
mazmeitām Kristīni un 
Lieni. Lai arī abas dzīvo 
un strādā ārzemēs, sazinās 
bieži. Mazmeitu iedrošināta, 
viņa prasmīga lietotāja 
līmenī apguvusi arī jaunās 
tehnoloģijas, lai zibenīgi varētu 
nosūtīt ziņas par jaunumiem 
viņas darbīgajā ikdienā.

Helēnas recepte ilgam un 
darbīgam mūžam ir bezgala 
vienkārša – kusties, neguli un 
priecājies par dzīvi! Lai katram 
izdodas to piepildīt.

Attēlā: Helēna Sermole, šovasar apciemojot mazmeitu Kristīni Šveicē.  
Foto no ģimenes arhīva.

Agnese Gaidelione
Dabai draudzīga  
dzīvesveida vēstnese

Arī svētkos varam būt 
videi draudzīgi un izmantot 
mūsdienu piedāvātās iespējas 
iepriecināt. Lūk, pieci veidi, 
kā sagādāt un baudīt videi 
draudzīgu prieku:

1. Iepriecini ar e-dāvanu 
karti 

Aizvien vairāk uzņēmumu 
piedāvā e-dāvanu kartes. Tās 
var pasniegt gan elektroniski, 
piemēram, nosūtot saņēmējam 
e-pastā, gan papīra formātā 
izdrukāt un pasniegt klātienē. 
Arī izlietošana ir tikpat 
ērta. Tādejādi saņēmējs var 
izvēlēties sev aktuālo e-dāvanu 
kartes vērtībā.

2. Sakomplektē un nosūti 
pa tiešo baudītājam!

Saliec dāvanu kādā no 
interneta veikaliem un 
piezīmēs norādi, ka vēlies 
atlasītos labumus nosūtīt pa 
tiešo adresātam.

3. Kad saiņo, tad videi 
draudzīgi!

Dod priekšroku papīra, 
avīzes, kartona vai auduma 
iepakojumam, kas būs 
pārstrādājams vai lietojams 
atkārtoti. Ja vēlies baudītāju 
iepriecināt ar īpašām rindām, 

tad pievieno tam apsveikuma 
kartīti, ko uzraksti ar roku. 
Vislabāk uzdāvini pašu 
gatavotu apsveikuma kartīti.

4. Gatavo dāvanu loteriju!
Aizvien vairāk ģimenes 

izvēlas sagatavot loteriju, 
kuras rezultātā katrs kļūst par 
kāda radinieka slepeno rūķi, 
kuram sarūpē īpašu dāvanu 
par noteiktu summu un arī 
pats saņem vienu dāvanu. 
Tādējādi vari īpaši papētīt 
apdāvināmā aktualitātes un 
piepildīt kādu sapni un tas ir 
draudzīgāk Tavam maciņam. 
Pieaugušajiem, tas ir ļoti 
optimāli, jo bērnus jau tāpat 
apdāvina ārpus loterijas.

5. Dāvini piedzīvojumu!
 Ir jauki uzdāvināt praktisku 

iespēju darboties un piedzīvot, 
izbaudīt prieku. Recepte 
kopā ar visām vajadzīgajām 
sastāvdaļām ir īstā lieta, kas 
to nodrošina. Uzdāvini iespēju 
uzburt ko jauku virtuvē, 
sakomplektējot sastāvdaļas 
tik, cik nepieciešams, un 
klāt pievienojot recepti, 
kā pagatavot. Piemēram, 
dzērvenes pūdercukurā, 
karsto šokolādes dzērienu 
ar mazajiem zefīriņiem vai 
mandeles, kas karamelizētas 
piparkūku garšvielā.

Videi draudzīgs prieks Būvēs atkritumu 
pārstrādes rūpnīcu

Novembra sākumā SIA 
“ZAAO”, pilnsabiedrība 
SIA “MRK Serviss” un SIA 
“AIMASA” noslēdza līgumu, 
kas paredz projektēšanu 
un būvdarbus projektam 
“Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
“Daibe” izveide”.

Projekta realizēšana pare-
dzēta līdz 2023. gada 1. 
novembrim. Līguma summa 
bez pievienotās vērtības 
nodokļa ir 9 340 000 EUR.

ZAAO valdes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis: “Aktīvi 
piedalāmies atkritumu pār-
strādes veicināšanā, lai 
sasniegtu valsts atkritumu 
apsaimniekošanas plānā 
izvirzītos mērķus. Šis projekts 
ir būtisks solis šķirošanas 
sistēmas attīstībai, piedāvājot 
iedzīvotājiem iespēju dalīti 
vākt bioloģiskos atkritumus.”

Bioloģiski noārdāmo 
atkritumu pārstrādes rūpnīcas 
izveide paredz bioloģiski 
noārdāmo atkritumu 
apglabāšanas daudzuma 
samazināšanu, līdz ar to 
paaugstinot atkritumu 
izmantošanas efektivitāti.

Rūpnīcā plānots pārstrādāt 

bioloģiski noārdāmos 
atkritumus, kas rodas no 
sadzīves atkritumiem, 
dalīti vāktu dārzu un parku 
atkritumiem, dalīti vāktiem 
pārtikas atkritumiem.

BNA pārstrādei paredzēts 
izmantot divpakāpju 
bioloģiskās fermentācijas 
procesu, kas apvieno anaerobās 
pārstrādes un aerobās 
pārstrādes (kompostēšanas) 
tehnoloģiju. Plānotā BNA 
pārstrādes iekārtu kompleksa 
jauda 20 854 tonnas gadā.

Pārstrādes procesā iegūs 
kompostu un blakus produktu, 
biogāzi, ko paredzēts 
izmantot siltumenerģijas un 
elektroenerģijas ražošanai.

Projekts īstenots noslēgtās 
vienošanās ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
gaitā par Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta 
Nr.5.2.1.2/20/A/008 “Biolo-
ģiski noārdāmo atkritumu 
pārstrādes rūpnīcas 
“Daibe” izveide”.  ES KF 
līdzfinansējums ir 85% no 
attiecināmajiem izdevumiem, 
kas ir 5 706 401,20 EUR.

Paldies 
brīvprātīgajiem!

Nodarbinātības valsts 
aģentūra aicina Latvijas 
iedzīvotājus un organizācijas 
pieteikt labākos brīvprātīgā 
darba veicējus un 
organizētājus, kuri laika posmā 
no 2020. gada 1. novembra 
līdz 2021. gada 15. decembrim 
aktīvi darbojās sabiedrības 
labā, kā arī brīvprātīgajiem 
draudzīgākās pašvaldības.

Izvirzīt godināšanai 
“Gada brīvprātīgais 2021” 
brīvprātīgā darba veicējus 
vai organizētājus var 
jebkurš Latvijas iedzīvotājs, 
nevalstiskā organizācija, 
valsts vai pašvaldības iestāde. 
Pieteikums iesniedzams 
elektroniska dokumenta formā 
ar elektronisko parakstu 
parakstītu, nosūtot uz e-pasta 
adresi pasts@nva.gov.lv vai 
papīra dokumenta formā ar 
roku parakstītu, nosūtot pa 
pastu uz adresi K. Valdemāra 
iela 38 k-1, Rīga, LV-1010 līdz 
2021. gada 15. decembrim.

Brīvprātīgo godināšanas 
mērķis ir pateikt paldies tiem 
iedzīvotājiem, organizācijām 
un pašvaldībām, kas savu laiku 
ziedoja brīvprātīgajam darbam 
sabiedrības labā.
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VĒSTURE, KULTŪRA, BIZNESS
Baudīt un vērtēt

Attēlā: Pērnās novada mākslas balvas saņēmējs, tēlnieks Matiass Jansons, šogad skatītāju 
vērtējumam piedāvā ironisku provokāciju “Silikona stāsts”. Foto: Aivars Akmentiņš

Cēsu Izstāžu namā atklāta 
vizuālās  mākslas konkursa 
“Cēsu novada mākslas Balva 
2021” darbu izstāde. Pērn 
sāktās tradīcijas 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.

Pērn skatītāji un konkursa 
žūrija varēja baudīt un arī 
vērtēt 48 novada mākslinieku 
darbus. Šogad pieteicās 26 
mākslinieki: Ritums Ivanovs, 
Ivars Aizkalns, Matiass 
Jansons, Christopher Flesh, 
Anna More, Signe Vanadziņa, 
Elīza Vanadziņa, Eero Rass, 
Emma Rass, Kristaps Priede, 
Ērika Māldere, Aigars 
Lenkevičs, Jānis Galdiņš, 
Vilnis Kļaviņš, Dzintra Vilks, 
Alise Ķīnasta, Ināra Brence, 

Kristīne Rozenberga, Inguna 
Briede, Ilma Strazdiņa, Ligija 
Vroņevska, Liene Biezā, Elza 
Timermane, Inga Miezīte, Juris 
Bindemanis un Inese Ezertēva.

Izstādes noslēgumā gada 
balvai pieteiktos darbus vērtēs 

profesionāla žūrija. Ar Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu 
māksliniekiem, konkursa 
dalībniekiem paredzēts 
finansiāls balvu fonds: viena 
selta, divas sudraba un viena 
skatītāju balva.

Aicinām ikvienu iesais-
tīties – atnākt uz izstādi un 
nobalsot par interesantāko 
mākslas darbu!

Izstāde būs skatāma līdz 
30. decembrim. Ieeja tikai ar 
Covid-19 sertifikātiem.

Pārmaiņas un dažādība
Novembra nogalē 

norisinājās tradicionālais Cēsu 
novada uzņēmēju forums. 
Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas Cēsu novads kļuvis 
daudzkārt plašāks, aptverot 
daudz lielāku uzņēmēju loku. 

Foruma vadmotīvs šoreiz 
bija pārmaiņas un dažādība, 
kas skar ikvienu sabiedrības 
locekli neatkarīgi no viņa 
nodarbošanās. Par to runāja 
dažādu jomu eksperti, kā 
ierasts, notika arī novada 
uzņēmēju paneļdiskusijas. 
Foruma noslēgumā pasniegtas 
Cēsu novada uzņēmēju gada 
balvas. 

Nominācijā “Cēsu novada 
izaugsme 2021” balvu saņēma 
SIA “VPV”.

Tas ir ražošanas uzņēmums, 
kas pierādījis savu izaugsmi, 
pērn palielinot savu gada 
apgrozījumu vairāk nekā 
trīs reizes. Uzņēmums ražo 
koksnes granulas, tā ražotne 

“Gaismas” atrodas Raiskuma 
pagastā.

Nominācijā “Cēsu novada 
eksportētājs 2021” balvu 
saņēma SIA “LODE”.

Uzņēmums ir vadošais 
keramisko būvmateriālu 
ražotājs Baltijā. Uzņēmuma 
pirmā ražotne Liepas pagasta 
Lodē savu darbu sāka pagājušā 
gadsimta piecdesmitajos gados. 
Uzņēmums ražo kvalitatīvu 
keramisko būvniecības 
materiālu – ķieģeļus, 
apdares elementus, bruģi 
un celtniecības blokus. SIA 
“LODE” māla ieguves karjers 
ir viena no bagātīgākajām māla 
ieguves vietām pasaulē.

Nominācijā “Cēsu novada 
vēstnesis 2021” balvu saņēma 
SIA “ZEIT HOTEL”.

Uzņēmums pārvērtis bijušo 
fabrikas ēku par viesmīlīgāko 
vietu Līgatnē, piedāvājot 
apmeklēt pasākumus un atpūtas 
iespējas. Uzņēmums izveidojis 

mājīgo un viesmīlīgo viesnīcu 
“ZEIT”, saglabājot tās interjerā 
industriālo vēstures elpu. 

Nominācijā “Cēsu novada 
inovācija 2021” balvu saņēma 
SIA “QTech”.

Uzņēmuma “Qticket” 
IT risinājumi automatizē, 
paplašina un modernizē esošās 
pierakstu un rindu sistēmas, 
sniedzot uzņēmuma klientiem 
iespēju ātri un vienkārši 
pierakstīties uz vizīti attālināti, 
izmantojot tīmekļa lapu un 
mobilo lietotni. 

Nominācijā “Cēsu novada 
jaunietis - uzņēmējs 2021” 
balvu saņēma Madara Bauere.

Viņa ir jauna uzņēmēja 
no Vecpiebalgas, kura savu 
biznesa ideju sāka pagājušajā 
gadā. Madara Bauere 
izveidojusi bērnu gudro 
apģērbu zīmolu “Audz”, kas ir 
viegli pārveidojams un tādējādi 
ilgāk nēsājams.

Nominācijā “Cēsu novada 

pārsteigums 2021” balvu 
saņēma SIA “Terra Opemele”.

Uzņēmums izveidojis 
apģērbu, aksesuāru un dizaina 
zīmolu “APLUSB.DESIGN”, 
kura darbnīca atrodas Cēsīs, 
koprades mājā “Skola6”.

Nominācijā “Cēsu novada 
radošums 2021” balvu saņēma 
SIA “Skudras Metropole”.

Tas ir uzņēmums, kura radošā 
ideja un unikālais piedāvājums 
spēj pārsteigt pasauli. Radošā 
apvienība “Skudras metropole” 
sadarbībā ar dizaina risinājumu 
uzņēmumu “Don't Panic” radīja 
unikālu pāri Amatas upei trosēs 
iekārtu “Spoguļnamiņu”, kurā 
iespējams arī nakšņot izbaudot 
tuvību ar dabu.

Cēsu uzņēmēju kluba 
specbalvu “Ilgdzīvotājs 
biznesā 2021” saņēma ZS 
“KALNA KUNČI”.

Šo Priekuļu pagasta 
zemnieku saimniecību Juris 
Kurzemnieks dibināja 1992. 
gadā. Saimniecības darbības 
jomas ir lauksaimniecība un 
kokapstrāde.

Cēsu uzņēmēju forumu 
organizē Cēsu novada 
pašvaldība, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības 
kamera, koprades māja 
“SKOLA6” un Cēsu digitālais 
centrs.

Tikšanos ar skatītājiem 
2. decembrī plkst. 19.00 
piedzīvos Cēsu teātra jaunākais 
veikums, kamerizrāde 
“Kompanjoni”, ko režisore 
Edīte Siļķēna iestudējusi pēc 
Mihaila Režčikova lugas 
motīviem. Iestudējuma pamatā 
ir stāsts, kas caur apcerīgu 
ironiju vedinās skatītājus 
domāt par attiecībām starp 
sirdsapziņu, godaprātu un 
naudu, par to, cik daudz katrs 
no mums gatavs rīkoties 
pretēji savām morālajām 
vērtībām materiālā labuma 
vārdā. Otrā “Kompanjonu” 
izrāde notiks 4. decembrī plkst. 
16.00 koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē.

11. decembrī plkst. 19.00 
koncertzāles “Cēsis” Lielajā 
zālē pēc ilgāka laika atkal 
izrādīs Mihaila Sebastiana 
romantisko komēdiju 
“Nezināmā zvaigzne”, kas 
jau izpelnījusies skatītāju 
atzinību. Šī būs atkalsatikšanās 
ar kādu Rumānijas mazpilsētu 
pagājušajā gadsimtā, kurā 
dzelzceļa stacija reizēm mēdz 
būt visrosīgākā vieta. Un, ja 
kādu dienu šai mazpilsētas 
stacijā ierodas kāda nezināma 
dāma, kura veidota no nedaudz 
smaržu, daudz slinkuma un 
zināmas devas fantāzijas… 
var sākties daudz pārpratumu, 
aprunāšanas, humora, kaislīgas 
satikšanās un sāpīgas šķiršanās.

Apmeklējot pasākumu, 
obligāti jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments, biļete 
un derīgs Covid -19 sertifikāts.

Teātra 
izrādes 
decembrī

Lai uzlabotu Cēsu pils 
pieejamību cilvēkiem ar 
kustību ierobežojumiem, 
izveidots virtuāls pils apskates 
maršruts. To veido 20 augstas 
izšķirtspējas 360 grādu 
panorāmas, kas sniedz iespēju  
virtuāli paviesoties visās 
apmeklētājiem pieejamajās 
pils daļās, arī torņu iekštelpās. 
Virtuālo tūri bagātina tekstuāli, 
audiovizuāli izziņas resursi, kas 
ļauj iepazīt pils nozīmīgākās 
arhitektoniskās vērtības un 

atklāt pārsteidzošus stāstus 
par šķietami maznozīmīgām 
detaļām. Digitālais rīks 
pie-ejams Cēsu pils 
apmeklētāju centrā uzstādītā 
skārienekrānā un vietnē  
cesupils.lv/360ture. Projekts 
īstenots ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda mērķprogrammas 
“KultūrELPA” finansiālu 
atbalstu. Tehnisko risinājumu 
izstrādājis uzņēmums “Ocean 
Multimedia”.

Nepieciešamība pēc šāda 

resursa radusies, jo ne visiem 
apmeklētājiem pieejamas 
visas Cēsu pils apskates 
telpas. Stāvas vītņu kāpnes, 
šauras ejas un nelīdzeni grīdu 
segumi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem var radīt absolūti 
nepārvaramus šķēršļus. 

“Uzbrauktuvju un 
pacēlāju ierīkošana kultūras 
pieminekļos parasti saistīta 
ar destruktīvām darbībām,” 
saka Cēsu Kultūras un tūrisma 
centra Viduslaiku pils nodaļas 

vadītājs Gundars Kalniņš. 
“Ņemot vērā Cēsu pils izcilo 
kultūrvēsturisko nozīmību 
nacionālā un arī starptautiskā 
mērogā, šādu pārveidojumu 
veikšana no arhitektūras 
pieminekļu aizsardzības 
viedokļa nav pieļaujama. Tādēļ 
ejam citu ceļu – izmantojam 
iespējas, ko mums sniedz 
digitālās tehnoloģijas.”

Virtuāla tūre pilī


