
Valsts prezidents uzskata, ka pašvaldībām 
drošāk jāuzņemas iniciatīva un jābūt 
patstāvīgākām

Valsts svētkus jau 20 gadus kopā ar 
cēsniekiem atzīmēja viesi no sadraudzības 
pilsētas Ahimas
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Cēsu pašvaldības avīze  Nr. 11 (107), bezmaksas 2011. gada 1. decembris

IS
SN

16
91

-0
47

8

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Novembra nogalē Vācijas 
pilsētā Lemvederā  notika 
svinīgā ūdenī  nolaišanas un 
vārda došanas ceremonija 
patruļkuģim „ Cēsis”.  Kuģi 
pēc Latvijas aizsardzības 
ministrijas pasūtījuma būvē 
vācu  kuģubūves firma   „ 
Abeking&Rasmussen” sa-
darbībā   ar Rīgas kuģu 
būvētavu.

Svinīgajā ceremonijā 
piedalījās Latvijas vēstnieks 

Vācijā Ilgvars Kļava, Latvijas 
Jūras spēku komandieris jūras 
kapteinis  Rimants Štrimaitis, 
Cēsu sadraudzības pilsētas 
Ahimas mērs Uve Kelners, 
kuģu būvētavu pārstāvji. Taču 
galvenā persona šajā notikumā 
bija kuģa krustmāte Cēsu 
Vēstures un mākslas muzeja 
vadītāja Dace Tabūne.  Vārda 
došana kuģim ir ļoti svarīgs 
brīdis, tāpēc ceremonijā  tika 
ievērotas senas jūrnieku 
tradīcijas.  Kuģa krustmātei 
galvā bija jāliek cepure un viņa 
nedrīkstēja tērpties zaļās drānās 

un, protams, pret kuģi bija 
jāsasit šampanieša pudele.  Pēc 
viena šampanieša saplēšanas 
un vēl dažu iztukšošanas, kuģis 
kopā ar svinīgās ceremonijas 
dalībniekiem tika līgani 
iegremdēts ūdeni.

Pēc Aizsardzības ministrijas 
pasūtījuma paredzēts uzbūvēt 
piecus patruļkuģus. Pirmais 
bija „ Skrunda”, bet „Cēsis” 
otrais „ Abeking&Rasmussen” 
būvētais patruļkuģis. Trešo 
pēc vācu partneru tehnoloģijas 
izgatavos Rīgas kuģu būvētavā.  

Kuģa „Cēsis” konstrukcija ir 
visai oriģināla, tas izskatās 
kā liels katamarāns uz diviem 
pamatīgiem pontoniem.  
Kuģim ejot pa jūru, ūdenī 
iegrimst pontoni, bet ne pats 
kuģa korpuss. Tas nodrošina 
ļoti stabilu gaitu. Kā stāsta 
jūrnieki, pat ejot trīs metrus 
augstos viļņos, kafija no 
krūzītēm ārā nešļakstās. Kuģis 
„Cēsis” pilnībā tiks pabeigts un 
nogādāts Latvijā nākošā gada 
februārī.

Turpinājumu lasiet 8.lpp

Aivars Akmentiņš

Pēc Valsts Reģionālās 
attīstības aģentūras uzai-
cinājuma  Cēsu novada 
un Valmieras pašvaldību 
pārstāvji 24. un 25.novembrī 
Paternā (Valensijas reģions, 
Spānija) piedalījās seminārā 
un parakstīja vienošanos 
par turpmāko sadarbību 

ar citu valstu pārstāvjiem 
projekta “Starptautiskās 
sadarbības stratēģijas izstrāde 
pašvaldībās”. Cēsu novadu 
Paternā pārstāvēja novada 
domes deputāts Mārtiņš 
Malcenieks un pašvaldības 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja Dita Trapenciere.

Projekts paredz pieredzes 
apmaiņu starp  partneriem 

- Latviju, Saksijas-Anhaltes 
(Vācija) un Eszakas-Alfoldes 
(Ungārija) reģioniem, kā 
arī Paternas pašvaldību un 
Valensijas Kopienas fondu 
(Spānija) - par instrumentiem, 
kā veicināt uzņēmumu 
konkurētspēju un iesaisti 
starptautiskajā apritē, iz-
mantojot sadarbību starp 
pašvaldībām, uzņēmējiem, 

pētniecības un zinātnes 
institūcijām, augstākās 
un profesionālās izglītības 
iestādēm.

Kā pastāstīja D. Trapenciere, 
turpmākajos gados Eiropas 
Savienības finansējums infra- 
struktūras un pilsētu attīstības 
projektiem visdrīzāk sa-
mazināsies, tāpēc ievērojami 

palielināsies pašvaldību 
starptautiskas sadarbības 
projektu loma. Kopā ar vēl 
divām aktīvām Vidzemes 
pašvaldībām sadarbosimies ar 
citu valstu reģionu pārstāvjiem, 
uzņēmējiem, zinātniekiem, 
lai apgūtu partneru pieredzi, 
īpaši veiksmīgus risinājumus 
biznesā un īstenotu šīs idejas 
pie mums.

Dace Laiva 
Cēsu novada pašvaldības 
Ainavu arhitekte

Tuvojas ziemassvētku 
laiks, kad katrs vēlas sagaidīt 
kādu jauku pārsteigumu. 
Tradicionāli pilsēta tiek saposta 
svētku rotā un pati skaistākā ir 
Ziemassvētku eglīte.  Pirmajā 
adventē Cēsīs,  Rožu laukumā  
iededza izgreznoto svētku 
egli. Šogad tā ir īpaši grezna, 
saņemta kā dāvana pilsētai no 
cēsnieka Jāņa Zandes. Skaistā 
baltegle ar precīzo konisko 
vainagu augusi viņa ģimenes 
dārzā Gaujas ielā.

Paldies Jānim Zandem 
par dāvanu, kas būs galvenā 
Ziemassvētku rota Cēsīs un 
priecēs mūs līdz pat Jaunā gada 
sagaidīšanai!

Vienības laukumā uzstādītā 
svētku egle atvesta no Vaives 
pagasta mežiem, tuvākajās 
dienās arī tā tiks greznota 
svētkiem.

Gaišu Ziemassvētku gaidī-
šanas laiku!

Dāvana 
pilsētai – 
Ziemassvētku 
egle

Vienošanās par starptautisku sadarbību

Dots vārds kuģim “Cēsis” 

Attēlā: Patruļkuģis „ Cēsis”  nolaists ūdenī.
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PAŠVALDĪBĀ
Kas pašvaldības 
maciņā nākošgad?

Domes sēdēs novembrī

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Pašvaldību un valdības 
pārstāvju diskusija par nākošā 
gada budžetu ir visai saspringta. 
Strīds ir par to, cik procentu 
no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa nonāks pašvaldības 
budžetā. Valdība piedāvā 
80%, pašvaldības vēlas 84%. 
Vienošanās netika panākta 
arī 30.novembrī, pašvaldību 
vadītājiem tiekoties ar ministru 
prezidentu Valdi Dombrovski.  
Ņemot vērā to, ka pašvaldībām 
veicamo funkciju apjoms  
pieaug, prasības pēc atbilstoša 
finansējuma ir pamatota. 
Piemēram, nākošajā gadā sa-
mazināsies valsts finansējums 
sociālajai nodrošināšanai un, 
sākot no gada otrās puses, 
pašvaldībām būs jānodrošina 
garantētā iztikas minimuma un 
dzīvokļa pabalstu izmaksas. 
Diemžēl nākošajā gadā tiks 
samazināts valsts finansējums 
ceļu fondam, kas nozīmē, ka 
pilsētas ielu un Vaives pagasta 

ceļu uzturēšanai būs mazāk. 
Ja ziema būs tikpat sniegota 
kā pērn, godīgi jāatzīst, 
pagaidām nezinu, kā tiksim 
galā ar brauktuvju tīrīšanu. 
Saprotu arī to, ka iedzīvotājiem 
skaidrojums, ka ielas un ceļi ir 
neizbraucami, jo nav naudas, 
nebūs pieņemams.  Paredzot 
iespējamas korekcijas, esam 
sākuši novada budžeta izstrādi 
nākošajam gadam. Prioritātes, 
pēc deputātu vienprātīga 
atzinuma, ir tradicionālās 
– Eiropas Savienības fondu 
līdzfinansētie projekti, sociālā 
aizsardzība, izglītība, drošība.

Šogad notikušas būtiskas 
pārmaiņas izglītības jomā 
novadā. Cēsu profesionālo 
vidusskolu Izglītības un 
zinātnes ministrija nodevusi 
pašvaldības pārziņā, iespējams, 
ka būs jāpārņem arī Cēsu 
mūzikas vidusskola. Tāpēc 
uzsākam diskusiju par izglītības 
sistēmu novadā, nevis nākošajā, 
bet 2013.gadā. Lai būtu 
pietiekoši daudz laika izteikt 
un izvērtēt dažādus viedokļus 
un vienoties par novadam 

optimālāko modeli. Protams, 
ierastā lietu kārtība nereti šķiet 
tā labākā un nepieciešamība ko 
mainīt rada visai emocionālu 
reakciju, tāpēc pieļauju, ka 
diskusijas būs asas. Tomēr 
aicinu šoreiz  neturēties pie 
sava kaktiņa, sava stūrīša skatu 
leņķa, bet lūkoties plašāk, lai 
varētu  novada bērniem un arī 
Vidzemes jauniešiem  piedāvāt 
iespējami labāko izglītības 
modeli.

Novembrī aizvadīti 
mūsu valsts svētki . Svinību 
programma bija plaša un 
daudzveidīga. Paldies tās 
veidotājiem un visiem 
cēsniekiem, kas apmeklēja 
svētku pasākumus. Šogad jau 
divdesmito reizi 18.novembra 
svinībās Cēsīs piedalījās 
mūsu vācu draugi no Ahimas.  
Mūsu pilsētu sadarbība ir ļoti 
noturīga un auglīga. Tagad jau 
ir sācies klusais Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks un es novēlu 
katram  rast laiku mierīgām 
pārdomām par aizvadāmo 
gadu un rast patiesu prieku 
Ziemassvētkus sagaidot un 
aizvadot.

Agita Alksnīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
tehniskā sekretāre

Cēsu novada domes sēdē 
10.11.2011. pieņemti 28 
lēmumi:

• Apstiprināja Cēsu 
pilsētas Pastariņa pamatskolas 
nosaukuma maiņu un 
grozījumus skolas nolikumā 
– turpmāk skolas nosaukums 
ir Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskola. 

• Apstiprināja Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
nolikumu.

• Apstiprināja jaunus 
Cēsu novada domes saistošos 
noteikumus „Pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem”. Pēc šo 
noteikumu saskaņošanas 
VARAM un stāšanās 
spēkā licenci pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem izsniegs un 
pagarinās Cēsu novada 
pašvaldības policijā. 

• Noteica nomas maksu 
sporta organizācijām Cēsu 
novada pašvaldībai piede-
rošajās un apsaimniekošanā 
esošajās sporta bāzēs  sporta 
organizācijām  -  Ls 2,00 
(divi lati, 00 santīmi) t.sk. 
PVN, mēnesī, ievērojot 
organizācijas  sasniegtos 
sportiskos rezultātus, ieguldīto 
darbu sporta veidu attīstībā 
Cēsu novadā.

• Izdarīti grozījumi „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs”  
amatiermākslas kolektīvu 
vadītāju darba samaksas 
nolikumā un „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumos.

• Sakarā ar to, ka 
30.novembrī beidzas  Eiropas 
Sociālā fonda projekta „ Darba 
praktizēšanas pasākumu 
nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai”  stipendiātu darbs, 
lai nodrošinātu pašvaldības 
teritorijas sakopšanu,  tika 
izveidotas 4 jaunas amata 
vienības - labiekārtošanas 
darbu strādnieks.

• Atbalstīja iesniegšanai LR 
Zemkopības ministrijas Lauku  
atbalsta dienestā projektu 
„Vaives tautas nama siltināšana 
„Kaķukrogā”, Vaives pagastā, 
Cēsu novadā”.

• Apstiprināja zemes 
ierīcības projektu Vārnu ielā 
17, Cēsīs, Cēsu  novadā.

• Sakarā ar plānotajiem 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
rekonstrukcijas darbiem, lēma 
apvienot nekustamo īpašumu 
Raunas iela 1, Cēsīs un  
nekustamo īpašumu Raiņa iela 
33,  Cēsīs un likvidēt adresi 
Raiņa ielā 33, Cēsīs, Cēsu 
nov.

• Atbalstīja priekšlikumu 
noslēgt zemes nomas līgumu 
ar SIA „2 Locals”, par zemes 
gabala Rožu laukums, Cēsīs, 
Cēsu novadā slidotavas 

ar dabīgā ledus segumu 
ierīkošanai. Zemes gabala daļa 
tiek iznomāta no 01.12.2011. 
līdz 31.03.2012.

• Apstiprināja konkursa 
„Būve 2011.”  rezultātus.

Cēsu novada domes 
ārkārtas sēdē 17.11.2011. 
pieņemti 4 lēmumi:

• Izdarīti grozījumi Cēsu 
novada pašvaldības budžetā 
2011.gadam.

• Pieņemti saistošie 
noteikumi “Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
Cēsu novadā.” Saistošie 
noteikumi paredz papildināt 
precizējumus pielietoto 
terminu skaidrojumiem, kam 
var piešķirt atvieglojumus, 
kā arī noteikt jaunā redakcijā  
nodokļa atvieglojuma apmē-
rus. Paredz ieviest jaunas no-
dokļu maksātāju kategorijas, 
kam tiks dota iespēja saņemt 
nodokļu atvieglojumus. 
Saistošie noteikumi nosūtīti 
saskaņošanai VARAM, tiks 
publicēti decembra „ Cēsu 
Vēstu” izdevumā, un stāsies 
spēkā ar 2012.gada 1.janvāri. 

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties www.cesis.lv 
novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldībā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Decembra sākumā divdesmit gadu darbības jubileju atzīmēs 
Cēsu ūdenssaimniecības uzņēmums „ Vinda”. Kopš dibināšanas 
1991.gadā uzņēmums ir strauji audzis un mainījies, tagad droši var 
teikt, ka „ Vinda” ir viens no vismodernākajiem ūdenssaimniecības 
uzņēmumiem valstī.  SIA „ Vinda”  sniedz pakalpojumus ne vien 
Cēsu, bet arī Jāņmuižas iedzīvotājiem.

  Sveicam jubilejā!

“Vindai” – 20

Aivars Akmentiņš

Cēsu novada pašval-
dībā parakstīts līgums 
ar SIA „BELSS” par 
ūdenssaimniecības  rekon-
strukcijas projektu izstrādi 
Vaives pagasta Rīdzenes 
un Krīvu ciemos. Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētais projekts paredz 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu atjaunošanu, attīrīšanas 
iekārtu sakārtošanu. Paredzēta 
arī ūdens atdzelžotavas ēkas 
siltināšanu un ūdenstorņa 
rekonstrukciju Rīdzenē. Abu 
projektu kopējās izmaksas 
ir plānotas 460103,48 LVL. 
Projekta attiecināmās izmaksas 
ir 377134 LVL, no tām Eiropas 
reģionālā attīstības fonda 
finansējums ir 320563,9 LVL, 

pašvaldības finansējums 
56570,1 LVL. Pārējā kopējo 
izmaksu daļa (82969,48  LVL) 
ir pievienotās vērtības nodoklis, 
ko sedz pašvaldība.

SIA „BELSS”  tiesības 
izstrādāt Rīdzenes un Krīvu 
ciemu ūdenssaimniecības 
atjaunošanas projektus ieguva 
konkursa kārtībā. Uzņēmuma 
speciālistiem ir laba pieredze 
infrastruktūras objektu 
projektēšanā. Rīdzenes un 
Krīvu ciemu ūdenssaimniecī-
bas rekonstrukcija ir jāīsteno 
18 mēnešos, projektēšana 
jāpabeidz nākošā gada 
februārī.  

Rīdzenes un Krīvu ciemos 
modernizēs ūdens apgādi

Aivars Akmentiņš

Novembra sākumā tika 
pabeigta automašīnu stāvvietas 
pie Cēsu klīnikas pirmās kārtas 
izbūve. Laukums ir klāts ar 

šķembu segumu, izbūvēti 
piebraucamie ceļi, virsūdeņu 
kanalizācija, uzstādītas norādes 
zīmes un veikta apzaļumošana. 
Stāvlaukums paredzēts 43 
automašīnām un slimnīcas 
apmeklētājiem vairs nebūs 
jāraizējas par to, kur novietot 
savu spēkratu.

Līdz ar stāvlaukuma 
atvēršanu ir aizliegta 
automašīnu novietošana līdz 
šim ierastajā vietā pie klīnikas 
iebraucamā ceļa saliņas, 
kur ir uzstādītas atbilstošas 
aizlieguma zīmes.

Stāvlaukuma izbūves pirmās 
kārtas izmaksas ir 39 tūkstoši 
latu. Būvdarbus finansēja 
Cēsu klīnika un Cēsu novada 
pašvaldība. Darbus veica 
uzņēmums “ ND 38”. Būvdarbu 
otrajā kārtā, ko plānots veikt 
nākošajā gadā, paredzēta 
stāvlaukuma bruģēšana un 
labiekārtošana.

Izbūvēts stāvlaukums 
pie slimnīcas
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AKTUĀLI
Policija 
informē
Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas 
Administratīvo lietu vecākā 
inspektore

Cēsu novada Pašvaldības 
policijas darbinieki novembrī 
brīdinājuši 65 fiziskas un 
juridiskas personas, kurām nav 
noslēgti vai atjaunoti atkritumu 
apsaimniekošanas līgumi 
ar SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju”, kā to nosaka 
Cēsu novada domes saistošie 
noteikumi. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai apsaimniekotājs 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā ir atbildīgs par 
atkritumu savākšanu un 
izvešanu no viņa īpašuma 
teritorijas, viņam jāiekļaujas 
pašvaldības organizēto 
atkritumu apsaimniekošanas 
pasākumu realizēšanā gan ar 
savu darbību, gan maksu par 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
Par to atbildība paredzēta 
pēc Latvijas Administratīvo 
pārkāpuma kodeksa 75.panta 
otrās daļas, uzliekot naudas 
sodu fiziskajām personām 
no Ls 50 līdz Ls 500, 
bet juridiskām personām no Ls 
300 līdz Ls 1000. Pēc policijas 
izteiktajiem brīdinājumiem 
pārkāpumi tiek novērsti. 

Tiek turpināta teritoriju 
apsekošana un to īpašnieku 
noskaidrošana Cēsīs, kuri 
neveic teritorijas sakārtošanu. 
Pēc policijas brīdinājumiem 
īpašnieki teritorijas sakopj. 

Novembrī Pašvaldības 
policijas darbinieki brīdinājuši 
29 fiziskas un juridiskas 
personas par to, ka pie ēkām 
un dzīvojamām mājām 
11.novembrī un 18.novembrī 
netika izvietots Latvijas valsts 
karogs.

Pašvaldības policijas 
dežūrdaļā novembrī saņemti 
139 izsaukumi. Saņemti 27 
iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām.

Sastādīti 6 administratīvā 
pārkāpuma protokoli - par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietās vai atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā 
reibuma stāvoklī, kas aizskar 
cilvēka cieņu.

 Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 12 personas 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
tādā alkohola reibumā, ka nav 
spējīgi patstāvīgi pārvietoties 
un 4 personas nogādātas 
ārstniecības iestādē. 

Aizturētas un nogādātas 
Valsts policijā par citiem 
likumpārkāpumiem 13 
personas.

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Pirmdien, 28.novembrī 
darba vizītē Cēsīs ieradās 
Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Cēsu novada 
pašvaldībā prezidents tikās ar 
novada domes priekšsēdētāju 
Gintu Šķenderu, priekšsēdētāja 
vietnieku Jāni Rozenbergu un 
domes deputātiem. 

Sarunas ievadā G. Šķenders 
pauda satraukumu par nākošā 
gada budžetu.  Latvijas 
Pašvaldību savienības un 
valdības pārstāvju sarunās 
neizdodas vienoties par 
pašvaldībām pieņemamu 
finansējuma sadali un bažas 
ir par to, vai pietiks līdzekļu 
sociālās aprūpes nodrošināša-
nai novados. Nebūtu pieļaujama 
arī ceļu uzturēšanai paredzētā 
finansējuma samazināšana, 
jo laukos ceļi jau tā ir bēdīgā 
stāvoklī. Cēsu novadā kritisks 
ir Rāmuļu ceļa stāvoklis, taču 
jau gadiem neizdodas panākt tā 
rekonstrukcijas uzsākšanu.

Plašāka diskusija izvērtās 
par profesionālo izglītību Cēsu 
novadā. G. Šķenders pastāstīja, 
ka pašvaldība no Izglītības un 
zinātnes ministrijas pārņēmusi 
Cēsu profesionālo vidusskolu, 
kurā jaunieši apgūst darba 
tirgū pieprasītus galdnieka, 
elektriķa, metāla apstrādātāja 
amatus. Šoruden Cēsīs darbību 
uzsākusi arī Rīgas Tehniskās 
universitātes filiāle. Deputāts 
Imants Timermanis akcentēja 
to, ka tehniskās izglītības centrs 
Cēsīs tiek veidots, lai sekmētu 
ekonomisko aktivitāti Vidzemē. 
Deputāts Artis Rasmanis  
norādīja, ka pašvaldības 
izstrādā plānus, meklē novadu 

attīstības iespējas, bet vienota 
valstiska redzējuma par 
Tautsaimniecības attīstības 
virzieniem Latvijā joprojām 
nav. Prezidents atzina, ka 
pašvaldībām gan izglītības, gan  
citos jautājumos drošāk pašām 
jāuzņemas iniciatīva, negaidot 
norādes no valsts pārvaldes. 
Valsts attīstībā stiprām 
pašvaldībām ir lielāka loma 
nekā centrālai varai. Sarunā 
ar deputātiem tika vērtēta 
arī demogrāfiskā situācija 
Latvijā. Uz deputāta Mārtiņa 
Malcenieka ieteikumu stimulēt 
valstī dzimstību, palielinot 
pabalstu par bērna piedzim-
šanu, atbalstot daudzbērnu 

ģimenes, valsts prezidents 
A. Bērziņš atbildēja, ka, 
viņaprāt, starp demogrāfiju un 
finansējumu par bērniem nav 
tiešas saiknes un demogrāfiskās 
situācijas uzlabošanai svarīga 
ir ekonomiskā stabilitāte.

Prezidents tikās arī ar  Cēsu 
Valsts ģimnāzijas audzēkņiem 
un aicināja jauniešus apgūt 
zināšanas ne tikai Latvijā, bet 
arī citās valstīs, vienlaikus pēc 
tam atgriežoties savā dzimtajā 
novadā un valstī.

Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) Instruktoru skolā 
prezidentu svinīgi sveica 
instruktori, un viņš tika 

iepazīstināts ar  NBS personāl-
sastāva izglītības sistēmu 
Latvijā, kuras galvenais mērķis 
ir nodrošināt NBS vienotajiem 
standartiem atbilstošu pro-
fesionālu instruktoru izglītību. 

Vizītes ietvaros Valsts 
prezidents A. Bērziņš apmek-
lēja Bērnu un jaunatnes zināt-
nes centru Z(in)oo, uzņēmumu 
„Vinnis”  un Jaunajā pilī tikās 
ar Cēsu novada uzņēmējiem. 
Sarunā tika skarti valsts nodokļu 
politikas, banku krīzes, platību 
maksājumu lauksaimniekiem 
un citi jautājumi. Vizīti Cēsīs 
Valsts prezidents noslēdza 
ar Pastariņa sākumskolas 
apmeklējumu. 

Pašvaldībām jābūt 
stiprām un patstāvīgām

Attēlā: Valsts prezidents Andris Bērziņš, prezidenta kancelejas vadītājs Gundars Daudze, preses 
padomniece Līga Krapāne un uzņēmēji Juris Holsts, Aleksandrs Raubiško un Juris Kozlovskis 
tikšanās laikā Cēsu Jaunajā pilī.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Mārtiņdienā, 10.novembrī 
SIA „ 8 CBR”  darbinieki 
pabeidza Lenčupītes tilta 
atjaunošanu Pārgaujas ielā. 
Pārvads ceļa posmam no 
Raiskuma kroga uz Romulu 
ilgus gadus bija kritiskā stā-
voklī un nedrošs braukšanai. 
Atjaunotā tilta pieņemšanas 
dokumentus parakstīja 
būvdarbu pasūtītāji Cēsu un 
Pārgaujas novada pašvaldību 
pārstāvji – Cēsu novada 
pašvaldības izpilddirektors 
Andris Mihaļovs un  Pārgaujas 
novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Imants Kalniņš. 

A. Mihaļovs pateicās SIA 
„8 CBR” darbu vadītājam 

Dainim Cunskim un visiem 
celtniekiem par labi paveiktu 
darbu. Viņš uzsvēra, ka 
Lenčupītes tilts ir labs 
piemērs tam, kā divu novadu 
pašvaldības sadarbojoties 
var ātri paveikt praktisku un 
abu novadu iedzīvotājiem 
vajadzīgu darbu. Jāpiezīmē, 
ka „ 8 CBR”  amatnieki 
šovasar Cēsīs kvalitatīvi 
veica arī Zaķu ielas pārvada 
rekonstrukciju. 

  Lenčupītes tilta remonts 
tika uzsākts septembrī un 
tā atjaunošanu finansēja 
Cēsu un Pārgaujas novadu 
pašvaldības. Darbu izmaksas 
ir 20 tūkstoši latu, no kuriem 
15 tūkstošus finansēja Cēsu, 
bet 5 tūkstošus Pārgaujas 
novada pašvaldība.

Atjaunots tilts pāri Lenčupītei

Attēlā: Brauciet droši pār tiltu, draugi…
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VALSTS SVĒTKOS

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Aizvadīti novembra Valsts 
svētki, kurā cēsniekiem un 
novada viesiem tika piedāvāts 
plašs pasākumu klāsts. 
Lāčplēša dienā bija gan 
diskusija par varonību, gan 
iespēja noskatīties jauniešu 
veidotu filmu „Cēsnieku stāsts 
par Varonību” un arī Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders pie Skolnieku 
rotas pieminekļa , uzrunājot 
daudzus jo daudzus lāpu 
gājiena dalībniekus, runāja 
par ikdienas varonību, kas ir 
pa spēkam katram no mums, 
ja uzņemamies atbildību par 
saviem tuvajiem, līdzcilvē-
kiem, novadu un arī valsti.

Valsts svētkus Vaives 
pagastā atzīmēja 17.novembra 
vakarā un kā allaž sirsnīgi 
noritēja kustības ”Labo darbu 
krātuvīte” laureātu apbalvošana. 
Savukārt Cēsīs 18.novembra 
svinības sākās ar Ekumēnisko 
svētku dievkalpojumu Cēsu 
Sv. Jāņa baznīcā, kam sekoja 
ziedu nolikšana pie Uzvaras 
pieminekļa. Ziedus un svecītes 
pie pieminekļa nolika Cēsu 

novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Jānis Rozenbergs, 

Cēsu sadraudzības pilsētas 
Ahimas mērs Uve Kellers, 

novada domes deputāti, 
cēsnieki. Svinīgajā sarīkojumā 

bija skatāms Cēsu Valsts 
ģimnāzijas audzēkņu un 
skolotājas Ineses Lāces sarūpēts 
koncertuzvedums „ Rūpēs par 
Latviju” .

 Viesi no Ahimas

Kā ierasts, valsts svētkos 
kopā ar cēsniekiem bija mūsu 
draugi Vācijā - Ahimas pilsētas 
delegācija. Jāatzīmē, ka Ahimas 
goda mērs Kristofs Rippihs 
18.novembra svinībās Cēsīs 
piedalās kopš 1991.gada un šī 
jau bija divdesmitā reize, kad 
viņš svētkos ir kopā ar mums. 

Ahimas delegācijā šogad 
bija arī mākslinieki un 
tūrisma nozares pārstāvji, 
kuri vienojās par turpmāko 
sadarbību ar saviem Cēsu 
kolēģiem. Ahimas mērs U. 
Kellers sarunā ar Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
J. Rozenbergu informēja, ka 
nākošajā gadā jūlijā Ahimā 
notiks pilsētas svētki un to 
ietvaros paredzēts atzīmēt 
20.gadadienu, kopš parakstīts 
Cēsu un Ahimas sadarbības 
līgums. Svētkos tiks atklāta 
Cēsu mākslinieku izstāde, 
uzstāsies mūsu amatiermākslas 
kolektīvi, kuriem paredzēta 
plaša programma.

Atskats uz Valsts svētkiem novadā

Attēlā: Valsts svētku svinību ievadā Ahimas mērs Uve Kellners un Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs nolika ziedus 
pie Uzvaras pieminekļa Vienības laukumā.

Valsts svētku sarīkojums 
Vaives pagastā notika 17. 
novembra vakarā. Kā ierasts 
emocionāls mirklis bija kustības 
“Labo darbu krātuvīte“ laureātu 
apbalvošana. Raksturīgi, ka 
šajā konkursā balvas saņem 
nevis žūrijas, bet tieši pagasta 
iedzīvotāju atzinību guvušie 
vaivēnieši.

 Balvas pasniedza:

 Irīnai Sproģei – par radošu 
pieeju telpu un informatīvo 
uzrakstu noformēšanā 
un gatavošanā Rāmuļu 
pamatskolā. 

 Zigmundam Eizenbergam 
– par nesavtību, brīvā laika un 
darba ieguldījumu, izgatavojot 
suvenīrus un koka rotaļlietas 
Rāmuļu pirmsskolas grupu 
bērniem. 

 Andrim Zvaigznem – par 
prasmi komunicēt ar bērniem, 
veidojot tiem uzticamu un 
drošu vidi ceļā uz skolu un 
mājām. 

 Dzintrai Ceplei – par sirds 
aicinājuma diktēto aizrautību, 
sagatavojot skolēnu deju 
kolektīvu „Madara” dalībai Cēsu 
novada koncertprogrammā „...
un redz visu pasauli dimantos 
mirdzam”, pagasta un skolas 
rīkotos pasākumos

Aijai un Jurim Pušpuriem – 
par sirds dāsnumu un nesavtīgu 
palīdzību Līvu pamatskolai. 

Evitai Maizītei – par 

atsaucību un nesavtīgu 
palīdzību Līvu pamatskolai. 

Annai Kosovai – par 
profesionālo meistarību 
Origami mākslas apgūšanā 
un savu zināšanu nodošanu 
bērniem. 

 Elitai Tomsonei – par brīvā 
laika un radošo ieguldījumu, 
meklējot jaunos talantus, 
palīdzot skolēniem sagatavoties 
koncertiem, konkursiem un 
pasākumiem. 

 Ritmai Luņinai – par 
atbalstu un palīdzību 
teritorijas un rotaļu laukuma 
labiekārtošanas darbos Līvu 
pamatskolā.

 Rudītei Petrovai – par 
atbalstu un sirdsdegsmi, rosinot 
pagasta pensionārus aktīvai 
sabiedriskai dzīvei. 

Ramona Ķuze Gontare 
(„Mājas pārvaldnieks” 
valdes priekšsēdētāja) 
– par izpratni daudzdzīvokļu 
mājas apsaimniekošanas 
nepieciešamībai un drosmei 
pirmajiem sākt kopīgu 
saimniekošanu. 

Jānim Basevičam – par 
atsaucību un sadarbību ar 
pašvaldību. 

 SIA „ERITA ST” – par 
inovatīvu un rezultatīvu pieeju 
latvāņu izplatības apkarošanā 
Vaives pagastā.

 Antrai Gabranovai– 

par pacietīgu un ilggadīgu 
sadarbību ar Norvēģijas 
labdarības organizācijām, 
kā rezultātā Vaives pagasta 
iedzīvotāji saņem regulāru  
materiālo atbalstu. 

Marijai Dzalbei - par 
pacietīgu un ilggadīgu 
sadarbību ar Norvēģijas 
labdarības organizācijām, 
kā rezultātā Vaives pagasta 
iedzīvotāji saņem regulāru  
materiālo atbalstu. 

Lolitai Kudeiko – par 
ieguldīto darbu vides sakopšanā 
lielā platībā. 

Elīnai Sīlītei – par brīvā laika 
ieguldījumu, iekasējot samaksu 
par atkritumu apsaimniekošanu 
un skaidrojot iedzīvotājiem 
mājas apsaimniekošanas 
nepieciešamību. 

Arvīdam Samam – par 
cēlsirdīgu, ilgstošu gādību, 
aprūpējot dzīvesbiedri un 
palīdzot apkārtējiem mājas 
iedzīvotājiem. 

Zitai Peipiņai – par brīvā 
laika, pacietības un zināšanu 
ieguldījumu, veicot mājas 
apsaimniekošanas biedrības 
kasieres pienākumus un 
apsaimniekošanas  principu 
skaidrošanu iedzīvotājiem. 

Aijai Bernātei – par 
mīlestību un sirds siltumu, 
kas ieadīts cimdos un zeķēs 
Ziemassvētku dāvanās pagasta 
vecļaudīm

Valts svētkos balvas un 
atzinības saņēma tradicionālā 
konkursa “Būve 2011” 
laureāti.

Konkursa komisija nolēma:

1. Individuālo dzīvojamo 
māju grupā godalgotas 
vietas nepiešķirt, pasniegt 
atzinības rakstu  īpašumam 
Ata Kronvalda iela 11A, Cēsis, 
īpašnieks Osvalds Freimanis. 
Būvprojekta vadītājs arhitekts 
Jānis Ķeviņš; 

2. Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju grupā: 

1.vietu piešķirt 
daudzdzīvokļu dzīvojamai  
mājai Kovārņu ielā 31, 
Cēsīs, par mājas fasādes 
vienkāršoto  renovāciju, mājas 
vecākā  Natālija Raiskuma. 
Apsaimniekotājs SIA „CDzP’’, 
valdes priekšsēdētājs Ģirts 
Beikmanis. Būvprojekta autors 
AS „SCO CENTRS”, atbildīgā 
projektētāja Aina Jaunzeme; 

2. vietu piešķirt 
daudzdzīvokļu dzīvojamai  
mājai Bērzaines ielā 36, Cēsīs, 
par mājas fasādes vienkāršoto  
renovāciju un vienkāršoto 
iekšējo inženiertīklu 
rekonstrukciju, mājas vecākais 
Jānis Tumovs, mājas pilnvarotā 
persona Jānis Ādolfs Raiska. 
Apsaimniekotājs SIA „CDzP”, 
valdes priekšsēdētājs Ģirts 
Beikmanis. Projektētājs SIA 
„Būvprojekts”, būvprojekta 
vadītāja M.Šmite.

3. Publisko ēku grupā:

1.vietu piešķirt Valmieras 
ielā 7, Cēsīs, objekts- 

Daudzdzīvokļu mājas 
rekonstrukcija, izbūvējot 
ārsta prakses  telpas 1.stāvā, 
īpašnieks SIA „Cēsu bērnu 
un pusaudžu  reproduktīvās 
veselības centrs”, vadītāja Ilze 
Kornete. Projektētājs SIA „SB 
projekts”, būvprojekta vadītāja 
arhitekte Sarmīte Bumbiere; 

 2. vietu piešķirt Lenču ielā 36, 
Cēsīs, objekts – Tirdzniecības 
telpu rekonstrukcija, īpašnieks 
SIA „BEĀTUS”, valdes 
priekšsēdētājs Uldis Kvants. 
Būvprojekta vadītājs arhitekts 
Imants Bumbiers;

3.vietu piešķirt Gaujas 
ielā 23, Cēsīs, objekts – 
Cēsu audzināšanas iestādes 
nepilngadīgajiem dzīvojamā 
un administratīvā korpusa 
renovācija, īpašnieks 
LR Tieslietu ministrija, 
pasūtītājs LR Ieslodzījumu 
vietu  pārvalde, lietotājs LR 
Ieslodzījumu vietu  pārvalde 
Cēsu audzināšanas iestāde 
nepilngadīgajiem, priekšnieks 
pulkvežleitnants Andris 
Bašķis.  Ģenerālprojektētājs 
AS „TARI”, projektētājs SIA 
„Diānas Zalānes projektu 
birojs”, būvprojekta vadītāja 
arhitekte Diāna Zalāne;

4. Ražošanas ēku grupā 
godalgotas vietas nepiešķirt, 
pasniegt atzinības rakstu 
īpašumam Cīrulīšu ielā 68, 
Cēsīs, objekts - Ražošanas 
telpu rekonstrukcija, nomnieks 
SIA „Venden” , izpilddirektors 
Gatis Kamarūts. Projektētājs 
SIA „Arho” , būvprojekta 
vadītājs Viesturs Briedis.

„ Būve 2011”  laureāti Vaives pagasta “Labo darbu krātuvītē” 
pagasta iedzīvotāju atzinību guvušie
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DAŽĀDI

18. novembra svinīgajā 
sarīkojumā Cēsu 2. pamatskolā 
tika apbalvoti labākie 
pašvaldības iestāžu darbinieki.

Tie ir: Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas matemātikas 
skolotāja, direktora vietniece 
audzināšanas darbā Sanita 
BAIJERE. Cēsu Valsts 
ģimnāzijas skolotāja Ina 
GAIĶE. Cēsu 2.vidusskolas 
pedagoga palīgs Lienīte 
ROGOĻEVA. Cēsu 
2.pamatskolas skolotāja 
Sandra PUŠPURE. Cēsu 
1.pamatskolas mūzikas 
skolotāja Ilva LĪNE. Cēsu 
sanatorijas internātpamatskola-
rehabilitācijas centra skolotāja 
Inese AIDE. Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolas  
skolotāja Iveta DAIGA. Cēsu 
pilsētas pamatskolas meiteņu 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotāja Vineta STĪPNIECE. 
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājas 
vietniece saimnieciskajā darbā 
Spodra SMEROTKINA. Cēsu 
pilsētas 4.pirmsskolas izglītības 
iestādes veļas pārzine Elita 
MAŠNAVSKA. Cēsu pilsētas 
5.pirmsskolas izglītības 

iestādes pirmsskolas izglītības 
skolotāja Anita JANKOVIČA. 
Cēsu speciālā pirmsskolas 
izglītības iestādes skolotāja 

palīgs Daina EIZENGRAUDA. 
Cēsu Bērnu un jauniešu 
centra direktora vietnieks 
informācijas tehnoloģiju jomā 

Andrejs RAMPĀNS. Cēsu 
novada  pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” galvenā 
grāmatvede Ligija KALNIŅA. 

Pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
finanšu nodaļas  vadītāja Iveta 
FREIBERGA. Cēsu Centrālās 
bibliotēkas informācijas centra 
vadītājs Mārtiņš RIJNIEKS. 
Cēsu pilsētas Sporta skolas 
trenere Janīna KALNIŅA. 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
pedagogs Ēro RASS. SIA  „Cēsu 
Klīnika” ārste-anestezioloģe 
Ieva GAIGALA. Vaives 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Valda ZAĻAISKALNA. 
Līvu pamatskolas skolotāja 
Inga VOITKEVIČA. Rāmuļu 
pamatskolas pedagogs, 
bibliotekāre Irīda KĀRKLIŅA. 
Cēsu novada pašvaldības 
finanšu nodaļas ekonomiste 
Aija RIEKSTIŅA. Cēsu 
Profesionālā vidusskolas 
skolotāja Dace ENDELE. 
SIA „Vinda” tehniskās daļas 
inženieris Gatis DRUVA-
DRUVASKALNS. Cēsu 
pilsētas pansionāta sētniece-
dārzniece Inta AMBAINE. 
Jauniešu domes pārstāve 
Monta CIELAVA. Patērētāju 
interešu aizstāvības biedrības 
„ AIZSTĀVIS” darbiniece Rita 
MALNAČA.

“Gada darbinieks 2011” laureāti

Attēlā: Kolēģi sveic Cēsu pilsētas pamatskolas meiteņu mājturības skolotāju Vinetu Stīpnieci. 
Foto: Aivars Akmentiņš.

Ance Saulīte 
Cēsu novada  
pašvaldības aģentūra 
„Sociālais dienests” 
Projektu vadītāja – 
attīstības speciāliste

Eiropas sociālo darbinieku 
dienas aizsākumi meklējami 
jau pirms 15 gadiem, kad 
Starptautiskā Sociālo 
darbinieku federācija sāka 
popularizēt tolaik jauno sociālā 
darbinieka profesiju. Šogad šie 
profesijas svētki tika atzīmēti 
8. novembrī.

Sociālajam darbam ir svarī-
ga loma sabiedrības labklājības 
veicināšanā, jo tiek aizstāvētas 
un pārstāvētas dažādu sociālo 

grupu intereses un tiesības. 
Sociālais darbinieks palīdz 
cilvēkiem uzlabot savu dzīves 
vidi, kā arī spēju iekļauties 
sabiedrībā, atgūstot savu sociālo 
statusu. Profesionāls sociālais 
darbs ir vērsts uz problēmu 
risināšanu un pārmaiņām. 
Sociālā darbinieka uzdevums 
nav viegls, sevišķi ekonomiski 
sarežģītos apstākļos, kad 
jāpalīdz iedzīvotājiem rast 
izeju no krīzes situācijām.

8. novembrī Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais 
dienests” Sociālo darbinieku 
dienu iesāka ar Cēsu novada 
sociālo darbinieku svinīgu 
tikšanos. Atzinību un laba 
vēlējumus sava novada 
speciālistiem izteica aģentūras 

direktore Iveta Sietiņsone, 
kā arī Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders. 
Svinīgajā sarīkojumā Cēsu 
novada pašvaldības atzinību 
par godprātīgu un apzinīgu 
darba pienākumu pildīšanu 
saņēma speciāliste dzīvokļu 
jautājumos Maija Klimoviča un 
sociālās palīdzības organizatore 
Dagmāra Saulīte. Izglītības un 
zinātnes ministrijas pateicību 
par nozīmīgu ieguldījumu 
sociālā riska ģimeņu bērnu 
integrēšanā sabiedrībā 
saņēma sociālās palīdzības 
organizatore Inga Vīksna. 
Labklājības ministrijas atzinību 
par ilggadīgu, nesavtīgu 
ieguldījumu Cēsu novada 
iedzīvotāju sociālo problēmu 

Attēlā: Sociālā dienesta direktore Iveta Sietiņsone par ilggadīgu, nesavtīgu 
ieguldījumu Cēsu novada iedzīvotāju sociālo problēmu risināšanā apbalvo 
sociālo darbinieci Rudīti Petrovu. Foto: Aivars Akmentiņš.

Sociālo darbinieku profesionālie svētki

2010. gada 1. aprīlī Cēsu 
internātpamatskolā – reha-
bilitācijas centrā ar Eiropas 
Reģionālās attīstības 
fonda atbalstu tika uzsākta 
projekta „Cēsu sanatorijas 
internātpamatskolas aprī-
kojuma un infrastruktūras 
uzlabošana” īstenošana, 
kura ietvaros tika uzlabota 
mācību un sadzīves vide 
izglītojamiem ar somatiskām 
saslimšanām, bronhiālo astmu 
un citām nespecifiskām plaušu 
saslimšanām, kā arī veicināta 
viņu garīgās un fiziskās 
veselības uzlabošana.

Mērķa sasniegšanai projekta 
ieviešanas gaitā 20 mēnešu 
laikā Cēsu internātpamatskolā 
– rehabilitācijas centrā ir veikti 
remontdarbi garderobē, skola ir 
iegādājusies 19-vietīgu speciāli 
aprīkotu (2 ratiņkrēslu vietas) 

autotransportu izglītojamo un 
pedagogu pārvadāšanai, kā 
arī veikta lifta no pagrabstāva 
līdz 3.stāvam izbūve, papildus 
ierīkojot āra pacēlāju vides 
pieejamības nodrošināšanai.

Projekta ietvaros paveiktais 
sniedz gandarījumu kā skolas 
personālam, tā audzēkņiem. 
Būvdarbi ir veikti kvalitatīvi 
un iegādātais autotransports 
savas funkcijas pilda godam. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 105 329 LVL, no tām 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda finansējums 98 392 
LVL un skolas finansējums 6 
937 LVL.

Mežaskolā uzlaboti mācību 
un sadzīves apstākļi

risināšanā saņēma sociālā 
darbiniece Rudīte Petrova un 
atbalsta nodaļas pilngadīgām 
personām vadītājas vietniece 
Astrīda Eglīte.

Vēlāk Priekuļos sava amata 
svētkus Cēsu novada sociālā 
darba speciālisti atzīmēja 
kopā ar bijušā Cēsu rajona 
administratīvajā teritorijā 
esošo Amatas, Pārgaujas, 
Vecpiebalgas, Raunas, Priekuļu 
un Jaunpiebalgas novadu 

kolēģiem. Svētku pasākumā 
viesojās arī pārstāvēto novadu 
vadītāji, kuri, vēlot izturību 
un dzīvesprieku, sociālajiem 
darbiniekiem pateicās par 
ieguldīto darbu novadu 
labklājības veicināšanā. 
Tiekoties speciālisti atskatījās 
uz padarīto un diskutēja par 
aktuālākajām problēmām 
sociālajā jomā, savukārt, 
noslēgumā pasākuma viesus 
iepriecināja sirsnīgs koncerts.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, VAKANCES

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
konkursa kārtībā darbam 
projekta ietvaros aicina darbā:

sociālos darbiniekus 

Prasības:

• otrā līmeņa profesionālā 
augstākā izglītība sociālā 
darbinieka specialitātē, 

• pieredze sociālajā darba 
un pieredze atbalsta grupu 
vadīšanā; 

• labas iemaņas darbā ar 
datoru un biroja tehniku; 

• spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus savas kompetences 
ietvaros; 

• ļoti labas komunikācijas 

un sadarbības prasmes; 

• prasme risināt 
konfliktsituācijas un motivēt 
klientus pārmaiņām; 

• autovadītāja apliecība tiks 
uzskatīta par priekšrocību.

 
sociālos rehabilitētājus 

Prasības:

• pirmā līmeņa augstākā 
izglītība - sociālais 
rehabilitētājs; 

• atbilstoša darba pieredze 
tiks uzskatīta par priekšrocību; 

• spēja patstāvīgi pieņemt 
lēmumus savas kompetences 
ietvaros; 

• ļoti labas komunikācijas 
un sadarbības prasmes.

psihologus

Prasības:

• atbilstoša izglītība 
psiholoģijā;

• praktiskā darba pieredze;

• teicamas komunikācijas 
prasmes;

• augsta darba precizitāte un 
atbildības sajūta.

Projektu vadītājus/
koordinatorus

Prasības:

• veikt projekta vadītāja 
pienākumus, nodrošināt 
sekmīgu projekta realizāciju; 

• kontrolēt darba uzdevumu 
izpildi, ievērot projekta 
īstenošanas termiņus un 
budžeta izlietojumu atbilstoši 
tāmei; 

• nodrošināt nepieciešamo 
projekta atskaišu savlaicīgu 
sagatavošanu un iesniegšanu; 

• nepieciešama pieredze 
projektu vadīšanā.

Tāpat konkursa kārtībā 
nepilnām darba slodzēm 
projekta ietvaros aicinam 
darbā:

• fizioterapeitu; 

• narkologu; 

• juristu; 

• logopēdu; 

• speciālistu HIV/
AIDS atkarību profilakses 
jautājumos.

Piedāvājam darbu dinamiskā 
organizācijā un profesionālā 
kolektīvā ar konkurētspējīgu 
atalgojumu.

Motivētu pieteikuma 
vēstuli, profesionālo aprakstu 
(CV) un izglītību apliecinošu 
dokumentu kopija jāiesniedz 
līdz š.g. 10.decembrim 
personīgi Sociālajā dienestā 
7.kabinetā (Bērzaines iela 
16/18, Cēsis, Cēsu novads, LV 
– 4101) vai nosūtot pa pastu 
ar norādi amatam uz kuru 
pretendējat. 

Vairāk informācijas pa 
tālruni 64127898.

Sociālais dienests aicina darbā

„Grozījumi Cēsu novada 
domes 01.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada 
pašvaldības nolikums”

Izdarīt Cēsu novada domes 
01.07.2009. saistošajos 
noteikumos Nr.1 „ Cēsu novada 
pašvaldības nolikums” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 14.8.punktu 
šādā redakcijā:

„4.18. Cēsu Profesionālā 
vidusskola”. 

2. Punktu 13.2.4. izteikt šādā 
redakcijā:

„13.2.4. Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskola”. 

„Grozījumi Cēsu novada 
domes 30.09.2010. saistošajos 
noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi”

Izdarīt Cēsu novada 
domes 30.09.2010. sais-
tošajos noteikumos Nr. 39 
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt 1.11. punktu šādā 
redakcijā: 

„1.11. Nomas maksu par 
citu Aģentūras valdījumā 
esošo telpu un teritorijas 
iznomāšanu:

1.11.1. Telpām (ar platību 
līdz 40m2) Ls 10.00/h

1.11.2. Telpām (lielākām par 
40m2) Ls 20.00/h”

2. Papildināt ar 1.22. punktu 

un izteikt šādā redakcijā:
„1.22. Dāvanu karte (Cēsu 

viduslaiku pils apmeklējums 
(līdz 6 personām) gida 
pavadībā) Ls 25.00.”

3. Noteikt, ka lēmumā 
apstiprināto maksas 
pakalpojumu, kuri saskaņā 
ar likumu „Par pievienotās 
vērtības nodokli”  ir apliekami 
ar pievienotās vērtības nodokli, 
cenas ietver pievienotās 
vērtības nodokli.

Cēsu novada domes saistošie 
noteikumi  Nr.23

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.25

Dace Čerkesova 
Cēsu novada 
Vaives pagasta 
lauku attīstības 
speciāliste

Lauku atbalsta dienests 
informē klientus par ne- 
pieciešamību mainīt AS 
„Latvijas Krājbanka” kontus. 

Pamatojoties uz Finanšu 
un kapitāla tirgus komisijas 
padomes lēmumu apturēt AS 
“Latvijas Krājbanka” finanšu 
pakalpojumu sniegšanu, 
Valsts kase līdz turpmākam 
paziņojumam nepieņems 
un neizpildīs maksājumu 
rīkojumus, kuros kā maksāju-
ma saņēmēja konts būs 
norādīts AS “Latvijas 
Krājbanka” konta numurs. 

Tādejādi no 22.novembra 
Lauku atbalsta dienests (LAD) 
neveic atbalsta maksājumus uz 
to klientu kontiem, kuri atvērti 
AS „Latvijas krājbanka”. 

Lai netiktu aizkavēta 2011.
gada tiešo maksājumu avansu 
saņemšana, LAD aicina 

klientus sniegt informāciju par 
mainīto bankas kontu. 

Klientiem jāizpilda fiziskas 
vai juridiskas personas 
reģistrācijas veidlapa, 
atzīmējot, ka tiek veiktas 
izmaiņas klienta datos. Bez 
tam pie jaunā konta jānorāda, 
vai tas būs pamatkonts, uz 
kuru LAD turpmāk pārskaitīs 
atbalsta maksājumus. 

Veidlapas klienta datu 
maiņai pieejamas LAD mājas 
lapas www.lad.gov.lv sadaļā 
LAD klientu reģistrācija un 
Vaives pagasta pārvaldē.

Aizpildītu un parakstītu 
iesniegumu jāiesniedz 
tuvākajā LAD reģionālajā 
lauksamniecības pārvaldē 
(RLP) vai jānosūta pa pastu.  

LAD Klientu apkalpošana 
daļas līdz nedēļas beigām 
strādās pagarinātu darba 
laiku līdz 19.00, lai tās būtu 
pieejamas klientiem arī 
pēc darba dienas beigām. 
Informācija par reģionālo 
pārvalžu atrašanās vietām 
pieejama LAD mājas lapas 
sadaļā

Svarīga informācija 
Lauku atbalsta dienesta 
klientiem Pašvaldības aģentūra 

„Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” aicina pievienoties 
savai komandai nodaļas „Cēsu 
kultūras centrs” vadītāju uz 
noteiktu laiku

Mēs piedāvājam iespēju 
strādāt dinamiskā, radošā 
un kultūrvēsturiskā vidē ar 
atraktīvu kolektīvu, īstenojot 
drosmīgas un jaunas idejas 
Cēsu kultūrvides veidošanā. 

Prasības pretendentam (-ei):

-          augstākā izglītība 
humanitārajās zinātnēs;

-          mārketinga un finanšu 
plānošanas pamatzināšanas;

-          vismaz 2 svešvalodu 
zināšanas;

-          pieredze kultūras 
projektu vadībā, kultūras 
pasākumu organizēšanā un 
režijas veidošanā ne mazāk kā 
3 gadi. Pieredze starptautisku 
kultūras projektu vadībā tiks 
uzskatīta par priekšrocību;

-          iemaņas darbā ar 
datoru un biroja programmatūru 
(Word, Excel, PowerPoint);

-          teicamas komunikācijas 
spējas.

Piedāvājam:

- iespējas realizēt radošas 

idejas;

- draudzīgu un radošu 
kolektīvu;

- darbu kultūrvēsturiskā 
vidē;

- darba algu Ls 350 
pārbaudes laikā, pēc pārbaudes 
laika Ls 700.

Gaidīsim Jūsu CV, 
motivācijas vēstuli un 
aprakstu par tuvākajos 3 gados 
veicamajiem galvenajiem 
uzdevumiem Cēsu kultūrvides 
uzlabošanai (viena A4 lapa) 
līdz 2011. gada 19. decembrim 
(ieskaitot) Pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs ” birojā: 
Cēsīs, Cēsu novadā, Baznīcas 
laukumā 1 vai elektroniski: 
cesis@cesis.lv.

„Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” 
aicina darbā Cēsu novada domes sēdē 

apstiprināta Cēsu vecāku dome 
šādā sastāvā:

Iveta Žurevska   - Cēsu 2. 
pamatskolas vecāku pārstāve,

Gvido Sabulis- Cēsu Valsts 
ģimnāzijas vecāku pārstāvis,

Guntars Norbuts -   Cēsu 
Valsts ģimnāzijas  vecāku 
pārstāvis, 

Sigita Klētniece -    Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas vecāku pārstāve,

Aigars Penezis -   Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijas vecāku pārstāvis,

Aivis Dombrovskis - Cēsu 1. 
pamatskolas vecāku pārstāvis,

Mariss Zariņš - Cēsu 2. 
vidusskolas vecāku pārstāvis,

Indra Kļaviņa - Cēsu pilsētas 
pamatskolas vecāku pārstāve, 

Guna Berga- Cēsu pilsētas 
pamatskolas vecāku pārstāve,

Ivars Auziņš - Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolas vecāku 
pārstāvis, 

Ilze Stārastiņa- Cēsu 
i n t e r n ā t p a m a t s k o l a s - r e -
habilitācijas centra vecāku 
pārstāve.

Apstiprina  
Vecāku domi
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PASĀKUMI DECEMBRĪ
Kultūras norises decembrī

Datums Diena Laiks Pasākums Vieta Dalībnieki

1.12.11 ceturtdiena 19.30-21.00 LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem Piebalgas 18 Dārznieks/Cēsis-Barons

2.12.11 piektdiena
15.00-19.00

20.00-21.30

LJBL basketbols meitenēm 1.div.

Cēsu novada čemp. florbolā

Piebalgas 18

Pūces 2a

Cēsu PSS - Daugavpils

GS Skārdniecība- Union Stars

3.12.11 sestdiena
11.00-19.00

12.00-14.00

LJBL basketbols zēniem 2.div.

LČ basketbolā seniorēm 40+

Piebalgas 18

Pūces 2a

Cēsu PSS –Limbaži/Salacgrīva

Cēsis – Jūrmala

4.12.11 svētdiena

13.00-15.00

16.00-17.30

10.00-16.00

LČ volejbolā vīriešiem Nacionālajā līgā

LČ basketbolā dāmām 35+ 

Cēsu novada čemp. florbolā

Piebalgas 18

Piebalgas 18

Pūces 2a

Cēsis – Jēkabpils SC

Cēsis - Tukums 

sabraukums

8.12.11 ceturtdiena 19.30-21.00 LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem Piebalgas 18 Dārznieks/Cēsis- Jelgavas LLU

9.12.11 piektdiena 20.00-21.30 Cēsu novada čemp. florbolā Pūces 2a U Stars-Cēsu energoceltnieks

10.12.11 sestdiena

11.00-17.30

18.00-20.00
LJBL basketbols meitenēm 1.div

LSBL čempionāts basketbolā dāmām

Piebalgas 18

Piebalgas 18

Cēsu PSS – Rīga/Rīdzene

Cēsis – TTT Rīga

11.12.11 svētdiena
10.00-16.00

18.00-20.30

Cēsu novada čemp. florbolā

LČ florbolā vīriešiem- virslīga

Pūces 2a

Piebalgas 18

sabraukums

Lekrings – FK Bauska

12.12.11 pirmdiena 20.00-21.30 LSBL čempionāts basketbolā dāmām Piebalgas 18 Cēsis – TTT/Juniores

18.12.11 svētdiena 18.00-21.00 LČ florbolā vīriešiem- virslīga Piebalgas 18 Lekrings – Rubene

22.12.11 ceturtdiena 19.30-21.00 LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem Piebalgas 18 Dārznieks/Cēsis – VEF kadeti

29.12.11 ceturtdiena 19.30-21.00 LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem Piebalgas 18 Dārznieks/Cēsis - Gulbene

Koncerti un pasākumi

01.12. 17:30 Vēstures lekcija 
“ Borchardt fotogrāfu dzimta 
no Cēsīm”, Jaunajā pilī 
03.12. 19:00 Atis un 
Jānis Auzāni jaunā 
koncertprogrammā 
“Rokasspiediena attālumā”, 
CATA Kultūras namā

04.12. 12:00 Folkloras skola 
ģimenēm, Jaunajā Pilī

09.12. 18:30 Radošo darbu 
konkursa noslēgums ”Laime ir 
dzīvot”, Vaives tautas namā

10.12. 18:00 Ziemassvētku 
koncerts ‘’Ar eņģeļa 
pieskārienu’’, Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā

14.12. 13:00 Izstādes 
„Veronika Rihterova 
– pagodinājums PET pudelei. 
Radošā reciklācija Čehijas 
Republikā” atklāšana, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

14.12.17:30 Cēsu 
1.pamatskolas koncerts, 
Izstāžu namā

15.12. 18:00 Mirdzas Kerliņas 
grāmatas „Pasakas no Dieva 
azotes” atvēršanas svētki, 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 

Baltajā zālē

15.12. 19:00 Ziemassvētku 
koncertprogramma “Balto 
lāču Ziemas pasaka”, CATA 
Kultūras namā

16.12. 17:30 Mākslas lekcija 
Latviešu simbolisms, Izstāžu 
namā

17.12. 14:00 Vaives pagasta 
pensionāru Ziemassvētku 
pasākums, Vaives tautas namā

17.12. 16:00-18:00 Radošs 
pasākums ģimenēm „Meklējot 
draugu”, Rožu laukumā

17.12. 16:00 Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas 
Ziemassvētku koncerts, Cēsu 
Sv. Jāņa baznīcā

18.12. 14:00 Folkloras skola 
ģimenēm, Pils dārzā

23.12. 18:30 Muzikāla deju 
izrāde ”Lai sapnis par īstenību 
kļūst!”, CATA Kultūras namā

27.12. 16:00 Kora „Ābele” 
koncerts, Izstāžu namā

30.12.  Pils kora 
Ziemassvētku koncerts, 
Jaunajā Pilī

31.12. 23:30 Jaungada 

sagaidīšana. Salūts. Vienības 
laukumā

Izstādes

Līdz 07.12. A.Gabranovas 
foto sajūtas „Rudens raibumā, 
ziemas baltumā...”, Vaives 
pagasta pārvaldē

Līdz 09.12. Foto projekts 
„Afganistānas bērni”, 
KafēRīga

Līdz 10.12. Cēsu mākslinieku 
rudens izstāde, Jaunajā Pilī

Līdz 12.12. Izstāde 
„Sarmītes Radiņas DZEJAS 
FOTOGRĀFIJAS”, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā 

Līdz 18.12. Izstāde „Cēsis 
pastkartēs”. G.Šķendera 
pastkaršu kolekcija. Cēsu 
Vēstures un Mākslas muzejā

Līdz 31.12. Jaunieguvumu 
izstāde, Cēsu Vēstures un 
Mākslas muzejā

Līdz 31.12. Izstāde ’’Tēls, 
attēls, atspulgs’’. Madara 
Gulbis. Gleznas . Bārbala 
Gulbe. Stikls. Izstāžu namā

01.12.-30.12. Literatūras 
izstāde veltīta Ziemassvētku 

gaidīšanas laikam, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā 

01.12. - 30.12. Literatūras 
izstāde veltīta novadniekam 
rakstniekam, literatūrkritiķim, 
skolotājam Kārlim Dziļlejam 
– 120”, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā  

05.12.- 30.12. Literatūras 
izstāde „Ziemassvētku sajūta, 
atsaucies!”, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

22.12. - 23.12. Jauno grāmatu 
izstāde, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

08.12. - 30.12. V.Čukura 
gleznu un skolēnu zīmējumu 
konkursa darbu izstāde, Vaives 
pagasta pārvaldē

09.12 - 31.12. Izstāde 
’’Gadalaiki zīda 
pavedienos’’(Lienīte Rence). 
Izstāžu namā

14.12.-16.01. Izstāde 
„Veronika Rihterova 
– pagodinājums PET pudelei. 
Radošā reciklācija Čehijas 
Republikā” un bērnu vizuālās 
mākslas konkursam iesniegto 
darbu izstāde, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

01.12.- 30.12. Gleznu 
izstāde, Kultūras biedrībā 
„Harmonija”(apskatāma 
P.O.T. no 10:00-14:00)

Kino

09.12. 18:00 Dokumentāla 
filma ’’Spēle ar Beigām’’. 
Režisore Līga Gaisa. Izstāžu 
namā

Bērniem un skolēniem

03.12. 13:00 Muzikāls 
Ziemassvētku stāsts 
„Ziemassvētki kaķīša 
dzirnavās”, CATA Kultūras 
namā

09.12. 14:30 Liliputu Cirks 
plašā izklaides programmā 
„Prieka planēta”, CATA 
Kultūras namā

17.12. 13:00 Muzikālais 
projekts bērniem” 
Ziemassvētki Brīnumskapī”, 
CATA Kultūras namā

22.12. 11:00 14:00 16:00 
Ziemassvētku izrāde “Šreka 
Ziemassvētki”, CATA Kultūras 
namā

26.12. 12:00 Ziemassvētku 
eglīte ģimenēm ar bērniem, 
Jaunajā pilī

Sports decembrī
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Jaunā kuģa komandieris būs 
Aleksejs Jevstigņejevs, kurš 
tagad pilda kuģa  „Skrunda”  
komandiera vietnieka 
pienākumus.  Viņš pastāstīja, 
ka kuģa komandā ir astoņi 
cilvēki un būs divas komandas. 
Galvenie kuģa uzdevumi būs 
piedalīšanās glābšanas darbos 
un starptautiskās mācībās. Pēc 
kuģa aprīkojuma pilnveidoša-
nas tas varēs piedalīties arī jūras 
robežas patrulēšanā. Aleksejs 
atzīst, ka būt par komandieri 
kuģim „ Cēsis”  ir liels gods 
un arī atbildība, jo kuģis un 
komanda nesīs Cēsu vārdu 
dažādu Baltijas un Ziemeļu 
jūras valstu ostās.  Kuģa 

komanda noteikti apmeklēs 
mūsu pilsētu un arī cēsnieki 
būs gaidīti viesi uz kuģa 
“Cēsis”. Savukārt  D. Tabūne 
ir apņēmusies iepazīstināt 
komandas puišus ar Latvijas 
kuģniecības vēsturi.

Svinīgās vārda došanas 

ceremonijas dalībniekiem 
bija iespēja arī apskatīt  
„Abeking&Rasmussen”  kuģu 
būvētavu. Tas nav lielākais, 
taču viens no labākajiem 
un stabilākajiem nozares 
uzņēmumiem Vācijā. Kā 
pastāstīja kuģu būvētavas 
projektu vadītājs Tomass Hāke, 
uzņēmumā būvē militāros, 

zvejas un transporta  kuģus, 
kā arī elegantas un dārgas 
jahtas. Tieši pēdējos gados 
pieprasījums pēc  augstas 
klases jahtām palielinās. Cik 
tāda maksā? Vienkāršoti rēķinot 
– viens metrs, viens miljons. 
Kuģu būvētavā top divas 70 – 
80 metru garas jahtas privātiem 
pasūtītājiem.

Dots vārds kuģim „ Cēsis” 

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Apzinot Cēsu interesantās 
vietas ar savdabīgu kultūras 
un vēstures mantojumu, Cēsu 
kultūrvēsturisko tūrisma 
maršrutu konkursā izvērtēšanai 
tika iesniegti 6 pieteikumi.

Izvērtēšanas komisija, 
kuras sastāvā bija p/a „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
projektu vadītāja Ilona Asare, 
nodaļas „Tūrisma informācijas 
un attīstības centrs” vadītāja 

Andra Magone un nodaļas 
„Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs” vadītāja Dace 
Tabūne, vērtēšanas procesā 
ņēma vērā idejas oriģinalitāti, 
informācijas bagātību par 
izvēlētājiem objektiem, maršru-
ta kartogrāfisko attēlojumu, 
foto un video materiālu 
daudzveidību.

Godalgoto 1.vietu ieņem 
maršruts „Cēsu vecpilsētas 
māju stāsti”. Iniciatīvas grupas 
dalībnieki Ilze Žagare, Kristīne 
Timermane-Malēja, Dita 
Trapenciere ieguldījuši daudz 
darba, lai savāktu nozīmīgu 
informāciju ne tikai no brīvi 
pieejamiem materiāliem, bet arī 

aptaujājot Cēsu iedzīvotājus. 
Stāsti satur vēsturisku 
informāciju un uzrunā katru 
klausītāju. Ar Tallink atbalstu, 
konkursa uzvarētāji dosies 
jūras ceļojumā ar kuģi uz 
Stokholmu.

Žūrijas uzmanību un 
sajūsmu par oriģinalitāti 
izpelnījās arī Mairitas Kaņepes 
un Ineses Majores izstrādātā 
atraktīvā ekskursija „Cēsis 
– Latvijas Holivuda”. Maršruts 
veidots par vietām, kur Cēsīs 
uzņemtas zināmas un skatītāju 
iemīļotas filmas „Sprīdītis”, 
„Purva bridējs”, „Vecā jūrnieka 
ligzda”, „Limuzīns Jāņu nakts 
krāsā” u.c. Ekskursija paredz 

atsevišķu filmu spilgtāko 
epizožu izspēlēšanu.

Iesniegto maršrutu vidū 
bija arī tematiskā taka ”Pa 
tēlnieku Jansonu dzimtas 
mājām”, kājnieku maršruts 
„Kas leģendām pa pēdām”, 
interesants pastaigu maršruts pa 
Gaujas piekrasti un arī vairāki 
tradicionāli piedāvājumi, kas 
saistās ar Cēsu pieminekļu 
apskati.

Dalībnieku apbalvošana 
notika 18.novembrī Cēsu 
Jaunajā pilī kopā ar Ginta 
Šķendera izstādes „Cēsis 
pastkartēs” atklāšanu. Balvas 
sarūpētas ar A/S Cēsu Alus, 
Tallink, Ozolkalna, apgāda 

Zvaigzne ABC atbalstu.

Godalgotie maršruti, kopīgi 
sadarbojoties autoriem un 
Tūrisma informācijas centra 
speciālistiem, tiks pilnveidoti, 
apstrādāti un piedāvāti Cēsu 
viesiem.

P/a „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” izsaka patei-
cību konkursa dalībniekiem: 
Annai Kupčei, brīvprātīgo 
darba grupai „Zaļā tauta”, 
Kristapam Guščam, Artūram 
Mednim, Mairitai Kaņepei, 
Inesei Majorei un Vecpilsētas 
interešu grupai par atsaucību 
un drosmi radošu ideju 
ģenerēšanā.

Idejām bagāts konkurss

Attēlā: Kuģa “Cēsis” krustmāte Dace Tabūne 
un komandieris Aleksejs Jevstigņējevs.

Attēlā: Tagad kuģis Cēsu vārdu nesīs dažādās 
Baltijas un Ziemeļu jūras ostās.

Attēlā: Arī kuģa zvanu rotā uzraksts Cēsis.

Attēlā: Dace Tabūne palaiž katapultu, lai saplēstu tradicionālo kuģa iesvētīšanas šampanieti.


