
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Gada nogalē Jurģus ir 
sagaidījuši Cēsu dzīvnieku 
patversmes suņi un kaķi. No 
vecajām telpām „ Lācīšos” 
četrkājainie draugi pārceļas 
uz jaunizveidoto patversmes 
ēku Krasta ielā. Bijušajā SIA 
„ Vinda” ēkā veikts remonts 
un patversmes darbiniekiem 
un iemītniekiem tagad būs 
labiekārtotas un krietni plašākas 
telpas. 

Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas komunāl-
inženiere Anita Bukeja 
pateicās celtniekiem, čaklajiem 
palīgiem, skolu audzēkņiem, 
ziedotājiem, visiem, ar kuru 
līdzdalību izdevies ar nelieliem  
līdzekļiem paveikt lielu un 
vajadzīgu darbu. Dzīvnieku 
aprūpētāja Marika Logina 
– Pušinska atzina, ka viņai, 
uzsākot darbu Krasta ielā, ir 
divējādas jūtas. Ir prieks par 
plašām, gaišām, siltām jaunās 
patversmes telpām un diemžēl 
arī pamatotas bažas, ka arī 
šajā ēkā  tās četrkājainajiem 
iemītniekiem drīz būs par 
šauru. Cilvēki pret saviem 
četrkājainajiem draugiem 
nereti izturas bezatbildīgi, kā 
pret rotaļlietu – paspēlējas un 
kad apnīk, izmet uz ielas vai, 
labākajā gadījumā, nodod pa-
tversmei. Par laimi, vairumam 

pamesto dzīvnieku izdodas 
atrast jaunus saimniekus, jo 
cilvēki zina, ka Cēsu dzīvnieku 
patversmē suņi un kaķi ir labi 
aprūpēti, atveseļoti.

Patversmes iemītniekiem ir   
brīvprātīgie  aprūpētāji, skolu 
audzēkņi. Cēsu 2.pamatskolas 
audzēknis Dāvids Stiebrs  
kopā ar skolas biedriem bija 
sarūpējis gan naudu dzīvnieku 

barībai, gan paklājiņus un 
rotaļlietas, lai četrkājainajiem 
draugiem jaunajā ēkā būtu ērti 
un priecīgi. Dāvids reizi nedēļā 
apmeklē dzīvnieku patversmi, 
rūpējas un spēlējas ar suņiem, 
kaķiem un iesaista arī savus 
skolas biedrus, lai palīdzētu 
dzīvniekiem.

Cēsu dzīvnieku patversme 
„Lācīšos”  tika atklāta 2002.

gadā. Katru gadu patversmē 
tiek ievietoti  un pēc tam savās 
vai jaunās mājās nokļūst  120 
-  160 suņu. Šī gada laikā   
patversmē ievietoti 122 suņi un 
195 kaķi.

 Cēsu novads noslēdzis 
sadarbības līgumus ar Pārgaujas 
un Amatas novadiem par 
klejojošu dzīvnieku izķeršanu 
un nogādāšanu patversmē.

St.Pēterburgas biznesa attīstības 
veicināšanas asociācijas vadība plāno 
atvērt pārstāvniecību Cēsīs

Aizvadīts vēlviens notikumiem bagāts gads

Lasiet 3. lpp Lasiet 4-5. lpp  
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Rosīgs un bagāts gads

Četrkājainajiem jurģi

Attēlā: Dāvids Stiebrs regulāri nāk uz dzīvnieku patversmi un tās iemītnieki viņu pazīst un gaida.

Juris Markovs 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra direktors 

Šis bija rosīgs, bagāts un 
nozīmīgs gads Cēsu Kultūras 
un Tūrisma aģentūrai. Gads, 
kurā lielu uzmanību veltījām 
sadarbības veidošanai ar Cēsu 
sabiedrību, skolām, Cēsu 
uzņēmējiem, neaizmirstot 
turpināt jau esošās sadarbības 
iestrādes ar kaimiņpilsētām 
un paplašinājām kontaktus arī 
ārpus Latvijas robežām. 

Uzskatu, ka mēs esam viens 
otru sadzirdējuši un spējam 
veidot vidi, kurā noteikti 
ir vieta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanai, 
kvalitatīvu kultūras pasākumu 
organizēšanai un dažādu 
paaudžu ideju, iespēju 
realizēšanai. 

Ir bijusi neaizmirstama 
vasara ar daudzveidīgu 
kultūras programmu, īpaši 
atmiņā palikuši Cēsnieku 
svētki, kurus veidojām 
kopā ar mūsu sabiedrību, ar 
cēsniekiem. Koncerts „Imkas 
sapņu grāmatas” Pils dārzā 
vēlreiz mums radīja pārliecību, 
cik ļoti talantīga ir mūsu jaunā 
paaudze. 

Tūrisma ziņā vēlos atzīmēt 
sadarbības veidošanos ar 
Cēsu tūrisma jomas uz-
ņēmējiem. Īpašas uzmanības 
vērts ir Latvijas dzelzceļa 
eksperimentālais vilciens, 
kas atveda uz Cēsīm vairākus 
simtus tūristu un piedāvājums 
tika sagatavots Cēsu Tūrisma 
attīstības un informācijas 
centram sadarbojoties ar 
uzņēmējiem.

Nākamajā gadā visiem 
gribu novēlēt būt pacietīgiem, 

neatlaidīgiem un stipriem, jo 
tikai kopā mēs  mūsu Cēsis 
varam celt jaunā kvalitātē ar 
jauniem piedāvājumiem, kas 
būs konkurētspējīga ar citām 
Latvijas pilsētām!

Pieejama un 
novatoriska māksla
Ruta Krastiņa  
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra nodaļas Cēsu 
Kultūras centrs vadītāja

Viens no būtiskiem nodaļas 
„Cēsu Kultūras centrs” 
uzdevumiem 2011.gadā bija 
veicināt profesionālās mākslas 
pieejamību Cēsu pilsētas un 
novada iedzīvotājiem. Liela 
uzmanība tika pievērsta 
kultūrizglītojošajām prog-
rammām, kuras nereti tika 

īstenotas sadarbībā ar dažādiem 
partneriem un piesaistot 
papildus finansējumu. Arī 
amatiermākslas procesi šajā 
gadā iezīmējās ar vairākām 
ievērojamām jubilejām un Cēsu 
novada radošo kolektīvu īpašu 
atsaucību un novatorismu.

2011. gada garumā „Cēsu 
Kultūras centrs” turpināja 
sadarbību ar valsts SIA 
„Latvijas Koncerti”. Veiksmīgas 
sadarbības spilgts piemērs ir 
īstenotie projekti – viens no 
trim pasaules slavenā dziedoņa 
A.Antoņenko un Latvijas Radio 
kora koncertiem Latvijā notika 
tieši Cēsīs. Neparasta veiksme 
Cēsu mūzikas gardēžiem 
šogad bija jaunās, talantīgās 
un starptautiski atzītās Laimas 
Jansones kokles meditācijas 
„Sidrabs” koncerts.

Turpinājumu lasiet 8.lpp

Gads nebūs vienkāršs un 
es ļoti ceru, ka mums būs 
stingrs mugurkauls un gudrība, 
lai pārmaiņās nepazustu un 
saglabātu uzticību savām 
vērtībām.

Laimīgu Jauno gadu, 
prieku, veselību un darbīgu 
noskaņojumu katrā kolektīvā, 
katrā mājā, katrā ģimenē! 

Gints Šķenders
Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs

Vispirms jau katram 
personīgi veselību un ģimenes 
sajūtu!

Uzņēmējiem un ikvienam, 
kurš vēlas par tādu kļūt, 
daudz jaunu ideju attīstībai. 
Latviešiem jau netrūkst 
labu  ideju,  mums nereti  trūkst 
pārliecības, ka spējam tās 
īstenot.  Tāpēc jaunajā gadā - 
pārliecību par sevi un saviem 
darbiem!

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Man vēlējums būs 
tradicionāls – veselību, 
saticību un labu humora izjūtu 
visiem Jaunajā gadā. Jo, ja būs 
veselība, saticība un humors, 
tad arī nopietnus pārbaudījumus 
spēsim smaidot pārvarēt!

Andris Mihaļovs
Cēsu novada pašvaldības 

izpilddirektors

Laimīgu 
jauno gadu!
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PAŠVALDĪBĀ
Skaitļu tiešā valoda

Domes sēdē decembrī

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Lai arī gada nogales 
noskaņas vedina uz apceri 
par dzīves vērtībām un mūsu 
vietu globālo pārmaiņu virpulī, 
pašvaldībā šis ir ļoti konkrēts, 
piezemēts laiks, jo jāizvērtē, kā 
ir pildīts šī gada  un jāizstrādā 
nākošā gada budžets. Un skaitļi 
runā tiešu valodu. 

Piesardzīga optimisma un 
stingras finanšu disciplīnas 
politika ir attaisnojusies un 
aizejošajā gadā esam spējuši 
pildīt apņemšanās sociālajā 
jomā, izglītībā, komunālajā 
saimniecībā. Nepatīkams 
izņēmums ir nepabeigtie 
ielu rekonstrukcijas projekti, 
kas nākošajā gadā noteikti 
jāpabeidz. Ir prieks, ka 
interešu izglītībā pakāpeniski 
atgriežamies pirmskrīzes 
līmenī. Nākošajā gadā tiks 
palielināts finansējums Sporta 
skolas un Mākslas skolas 
programmām un, lai arī valsts 
finansējums interešu izglītībai 

samazinās, Cēsu novada jau-
niešiem būs plašākas iespējas 
izkopt savus mākslinieciskos 
un sportiskos talantus. 

   Novada pašvaldība ir 
pārņēmusi  Cēsu profesionālo 
vidusskolu un gada pēdējā 
domes sēdē pieņemts lēmums 
par mācību ražošanas korpusa 
būvniecību Valmieras ielā pie 
2.vidusskolas. Tas nozīmē, ka 
mācību telpas profesionālās 
vidusskolas audzēkņiem 
būs 2.vidusskolā. Pret šādu 
risinājumu ir iebildumi, 
jo Valmieras ielas tuvumā 
ir viens no lielākajiem 
pilsētas mikrorajoniem un ir 
saprotama vecāku vēlme, lai 
pamatskola būtu tuvāk mājām, 
2. vidusskolas telpās. Taču 
ir jārēķinās ar demogrāfisko 
situāciju, bērnu skaits samazi-
nās un turpmākajos gados 
Cēsīs pilnvērtīgi varēs strādāt 
ne vairāk kā trīs pamatskolas.  
Pirms dažām dienām Izglītības 
ministrs paziņoja, ka uz laiku 
iesaldē Eiropas savienības 
projektus profesionālās 
apmācības modernizācijā, taču 
ceru, ka visiem ir saprotams, 

ka mūsdienīga profesionālā 
vidusskola, kas sagatavo 
galdniekus, elektriķus, metāla 
apstrādes meistarus Cēsīs, ir 
nepieciešama.

Aizejošajā gadā mums bija 
ļoti aktīvi, brīžiem arī skaļi 
jāpierāda, ka Cēsu klīnika ir 
nepieciešama pacientiem un 
tai ir jāstrādā. Gada sākumā, 
tiekoties ar toreizējo Veselības 
ministru Juri Bārzdiņu teicu, 
ka mums ir skaidrs Cēsu 
slimnīcas attīstības plāns, ir 
augsti profesionāli mediķi, 
kas spēj nodrošināt kvalitatīvu 
veselības aprūpi, vienīgais, 
kas nav skaidrs - kāda būs 
valsts politika attiecībā uz 
lokālajām slimnīcām. Gads ir 
pagājis, skaidrības par to, kas 
būs turpmāk, nav joprojām. 
Taču Cēsu klīnikā turpinās 
apjomīgi rekonstrukcijas darbi, 
iegādāta mūsdienīga aparatūra, 
lai mediķi varētu pildīt savu 
misiju, veikt kvalitatīvus 
izmeklējumus, operatīvi 
palīdzēt saslimušajiem, traumas 
guvušajiem, glābt cilvēku 
dzīvības.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Novada domes deputāti ir 
akceptējuši  ieceri  nākošajā 
gadā Cēsu pilsētas svētku 
ietvaros rīkot Vidzemes dziesmu 
svētkus. Tajos piedalīsies ap 
piecdesmit koru kolektīvu un 
to kopkoris piešķirs pilsētas 
svētkiem latvisku, muzikāli 
krāšņu un spēcīgu skanējumu. 
Līdz ar to arī svētku viesu Cēsīs 
būs krietni vairāk.

Ir pieņemts lēmums par 
topošās akustiskās koncertzāles 
projekta  vadītāja amata 
vienības apstiprināšanu uz 
pusslodzi. Kāpēc koncertzālei, 
kas vēl nav uzcelta, jau 
jāapstiprina vadītājs? Pirmkārt, 
ir nepieciešams cilvēks, 
kas būvniecības nianses var 
vērtēt no profesionāla mūziķa 
pozīcijām. Otrkārt, jau tagad 
jāsāk domāt, plānot un organi-
zēt koncertzāles saturiskais 
piepildījums. Piemēram, ja mēs 
gribam jauno koncertzāli atklāt 
ar krāšņu koncertu ar pasaulē 
vadošu mūziķu piedalīšanos, 
tad mākslinieki jāsāk uzrunāt 
jau tagad, jo viņu turneju 
kalendārs ir ļoti noslogots.

Strādājot darba grupā kopā 

ar koncertzāles projekta autoru 
Juri Pogu, mūzikas skolu un 
kultūras nozares pārstāvjiem, 
esam veikuši izmaiņas 
projektā, rodot vietu vēl trim 
mēģinājumu telpām. Līdz ar 
to jaunajā ēkā varēs strādāt 
gan bērnu mūzikas skolas, gan 
mūzikas vidusskolas pedagogi 
un audzēkņi,  Vidzemes 
kamerorķestris, novada 
amatiermākslas kolektīvi.  
Cerams, ka šīs izmaiņas 
apstiprinās Kultūras ministrijā 
un Vides un  Reģionālās 
attīstības ministrijā.

Pamatā ir pabeigta Pils 
parka rekonstrukcija.  Vēl ir 
jānostiprina estrādes pacēlums 
un jāizbūvē lietus ūdeņu no-
vadīšanas sistēma un nākošajā 
vasarā parkā atkal varēs baudīt 
krāšņus kultūras notikumus un 
arī mierīgi atpūsties. Savukārt 
Ruckas muiža ir nodota 
Kultūras un Tūrisma aģentūras  
pārziņā un ir iecere tur veidot, 
kā tagad pieņemts teikt, radošo 
industriju centru.  Gada nogalē 
Cēsīs viesojās St.Pēterburgas  
delegācija un ir noslēgta 
vienošanās par sadarbību. 
Viena no iespējām ir pārrobežu 
sadarbības  projektu  izstrāde 
un īstenošana. Ruckas muižas 
atjaunošana varētu būt viens no 
šādiem projektiem.

Nākošā gada 
kultūras 
akcenti

Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes 
22.12.2011.sēdē pieņemti  46 
lēmumi.

• Pieņēma lēmumu par Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
attīstību, atbalstot Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
praktiskās apmācības kom-
pleksa būvniecību Valmieras 
ielā 19, Cēsīs.

• Nodeva  valdījumā 
lietošanā, pārvaldīšanā un 
apsaimniekošanā  pašvaldības 
aģentūrai „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” nekustamo 
īpašumu Piebalgas ielā 19, 
Cēsīs, Cēsu novadā, kas 
sabiedrībā atpazīstams kā 
Ruckas muiža, lai īpašumu 
sadarbībā ar „Kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšanas biedrību” 
izmantotu kultūras funkciju 
realizēšanai.

• Apstiprināja Cēsu 
Profesionālās vidusskolas, 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
un Cēsu pilsētas pansionāta 
maksas pakalpojumus 2012.
gadam.

• Atbalstīja  lēmumu  
pašvaldības aģentūrai “Sociālais 
dienests”  pieņemt no biedrības 
„Latvijas Pašvaldību savienība” 
dāvinājumu – ziedojumu – 250  
dāvanu kartes „Elektrības 
norēķinu karte – 53,70 
LVL” par kopējo summu Ls 
13 425,00  ar mērķi celt trūcīgo 
un citu mazaizsargāto ģimeņu 
ar bērniem sociālo labklājību, 
veicot sociālā atbalsta kampaņu 
laika periodā līdz 2013. 
gada 31. martam un nododot 

dāvanu kartes trūcīgajām 
un citām mazaizsargātajām 
ģimenēm ar bērniem, kas lieto 
AS „Latvenergo” piegādāto 
elektroenerģiju. 

• Pieņēma lēmumu 
par nekustamā  īpašuma   
nodokļa parāda, pamatparāda    
palielinājuma un  nokavējuma  
naudas dzēšanu SIA „CLH”; 
SIA  „Vācele” un SIA  
„Panorāma - AGD” sakarā ar 
šo sabiedrību likvidēšanu un 
nodokļu  parādiem  objektīvi  
neatgūstamiem.

• Ņemot vērā, ka SIA 
„SUBNET” objektīvu iemeslu 
dēļ nav iespējis izstrādāt un 
iesniegt Cēsu novada Būvvaldē 
akceptēšanai būvprojektu, 
nolēma pagarināt  zemes gabala 
Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, apbūves 
laika grafika izpildi līdz 2013.
gada 30.jūnijam.  

• Atbalstīja lēmumu nodot 
lietošanā par maksu (nomā) 
līdz 2019.gada 31.decembrim 
Rīgas Tehniskajai universitātei 
administratīvās ēkas Raunas 
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu 
– nedzīvojamas biroja telpas 
ar kopējo platību 74,7 m2 ar 
mērķi atvērt RTU Cēsu filiāli 
un nodrošināt tās darbību.

• Saskaņā ar LR Valsts 
ieņēmumu dienesta lēmumu 
pašvaldības aģentūra „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
ar 2011. gada 1. decembri ir 
izslēgta no VID ar pievienotās 
vērtības nodokli apliekamo 
personu reģistra, tāpēc tika 
pieņemti Cēsu novada domes 
Saistošie noteikumu Nr. 29 
„Grozījumi Cēsu novada 
domes 30.09.2010. Saistošajos 
noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” maksas 
pakalpojumi” apstiprināšanu” 

, kuri nosaka, ka aģentūras 
maksas pakalpojumu 
cenās netiks iekļauts PVN. 
Noteikumi stāsies spēkā pēc 
to publicēšanas „ Cēsu Vēstu” 
2012.gada janvāra izdevumā. 

• Lai uzlabotu darba orga-
nizāciju, novērstu atsevišķu 
pašvaldības kompetencē 
esošo jautājumu pārklāšanos, 
pieņēma lēmumu par Cēsu 
novada pašvaldības struktūras 
reorganizāciju, apvienojot 
Juridisko un Administratīvo 
nodaļu vienā  nodaļā – 
Administratīvi juridiskajā. 

• Pieņēma lēmumu par 
zemes gabalu Egļu ielā 12, un 
Egļu ielā 16, un Raunas iela 1 
Cēsīs, Cēsu novadā, platību un 
apgrūtinājumiem.

• Apstiprināja grozījumus 
2011.gada Cēsu novada 
pašvaldības budžetā. 

• Atbasltīja lēmumu iesniegt 
Satiksmes ministrijā projekta 
pieteikumu „Cēsu pilsētas 
tranzītielas – Gaujas ielas – 
rekonstrukcija”.

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.

Statistika:

2011.gadā notikušas 27 
domes sēdes, t.sk. 10 ārkārtas, 
pieņemti 645 lēmumi,30 
Saistošie noteikumi. Notikušas 
17 Izglītības, kultūras un 
sporta komitejas, 19 Finanšu 
komitejas, 17 Tautsaimniecības 
komitejas un 14 Sociālo lietu 
komitejas sēdes.

Aina Tarasova  
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestādes 
metodiķe 

21.decembrī  Cēsu pilsētas 
3.pirmsskolas izglītības 
iestādes 5 – 6 gadīgie bērni kopā 
ar mūzikas skolotājām Māru 
Smerotkinu un Aiju Pēlmani 
apciemoja Cēsu pilsētas 

pansionātu. Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā tika sarū-
pēti   apsveikumi katram 
pansionāta iemītniekam. Bērni  
darināja Ziemassvētku eņģeli 
un svētku apsveikumu,  kopā 
ar vecākiem  tapa  bārkstaina   
konfekte.  Pasākumā  skanēja 
dziesmas, dzejoļi un  vēlējumi  
Ziemassvētkos. Dāvājot  prieku 
otram, bērna sirsniņa piepildās 
ar  mīlestību! 

Dāvināšanas prieks
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AKTUĀLI
Policija 
informē

Sanktpēterburgas un Cēsu 
pārstāvji sadarbosies

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

Centrālā Baltijas jūras 
reģiona Interreg IVA pārrobežu 
sadarbības programmas 
ietvaros Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Sociālais 
dienests” ir iesaistījusies kā 
projekta partneris projektā 
„INNOCARE”.

Galvenais projekta 
„INNOCARE” mērķis ir ar 
inovatīvām mājas aprūpes 
metodēm un līdzekļiem uzlabot 
mājās dzīvojošu sirmgalvju 
dzīves kvalitāte un drošība. 
Projekta uzdevumi ir:

1. Uzlabot vietējo 
pašvaldību sociālā pakalpojuma 
„mājas aprūpe” kvalitāti, 
izmantojot inovatīvi tehniskos 
risinājumus;

2. Uzlabot sociālo 
darbinieku, aprūpētāju un 
aprūpējamā ģimenes locekļu 
zināšanas par aprūpi mājās;

3. Izstrādāt un ieviest 

atbalsta sistēmu sociālajiem 
darbiniekiem, aprūpētājiem 
un aprūpējamā ģimenes 
locekļiem.

4. Izveidot sadarbības tīklu 
starp sociālajiem darbiniekiem 
Igaunijā, Latvijā un Zviedrijā.

Projekta vadošais partneris ir 
Tallinas Universitātes Rakveres 
koledža, kas vada arī projekta 
pētniecisko daļu. Kopā ar Cēsu 
novada p/a „Sociālais dienests” 
projektā līdzdarbojas Rakveres 
pilsētas pašvaldība (Igaunija), 
Rietumviru koledža (Igaunija), 
Latvijas Universitātes P. 
Stradiņa medicīnas koledža, 
Apes novada pašvaldība, kā arī 
Nakas pašvaldība (Zviedrija).

Projekts ilgst no 2011. 
gada novembra līdz 2013. 
gada decembrim. Projekta 
„INNOCARE” kopējās 
izmaksas ir 44 692 eiro; 80,9% 
no šiem līdzekļiem finansē 
Eiropas Savienība.

Labāka mājas aprūpe

Ziemassvētkos Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” darbinieki 
un Cēsu novada domes deputāti 
apciemoja pensionārus, kuri 
sasnieguši 80 un vairāk gadu un 
cilvēkus ar 1.grupas invaliditāti, 
lai pasniegtu nelielas dāvaniņas 
Ziemassvētku noskaņai. 

Dāvanu paciņas sarūpējis 
„Sociālais dienests”. Gan 
ar laba vēlējumiem, gan 
ar dāvanām šogad plānots 
iepriecināt pavisam kopā 925 
cēsniekus un Vaives pagasta 
iedzīvotājus.

Dāvanas 
novada 
senioriem

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists teksts un foto

No 20. līdz 22. decembrim 
Cēsīs viesojās St.Pēterburgas 
un Ļeņigradas apgabala vadības 
un uzņēmēju delegācija. Viesi 
tikās ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu 
un domes deputātiem, 
apmeklēja uzņēmumus “1188”, 
“Recro”, “Cēsu alus”, “Tīrības 
nams” biznesa inkubatoru 
“Magnuss”, izglītības iestādes. 
Trešdien, 21.decembrī Cēsu 
Jaunajā pilī tika parakstīta 
vienošanās par Cēsu novada un 
Ļeņigradas apgabala Gatčinas 
rajona sadarbību.

Vienošanās paredz veicināt 
sadarbību biznesā, ietverot arī 
kopīgu investīciju projektu 
īstenošanu. Tāpat ir paredzēta 
sadarbība tūrisma attīstībā, 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšanā, izglītībā, veselības 
aprūpē, sportā. Iecerēta arī 
sadarbība pārrobežu projektu 
īstenošanā.

Pēc vienošanās parakstī-
šanas viesu delegācijas 
vadītājs St.Pēterburgas Ārlietu 
komitejas priekšsēdētāja 
padomnieks Boriss Koptins 
pateicās cēsniekiem par 
interesanto un ļoti piesātināto 
vizīti. Viņš atzina, ka ir 
pārsteigs par mūsu novada 

straujo attīstību, kā arī atzīmēja 
ekonomisko aktivitāti un 
mūsdienīgo biznesa vidi. B. 
Koptins ir arī St.Pēterburgas 
biznesa attīstības veicināšanas 
asociācijas viceprezidents. Aso-
ciācija veido pārstāvniecību 
tīklu arī ārzemēs un viņš 
izteica apņemšanos asociācijas 
Latvijas pārstāvniecību izvietot 
Cēsīs. Arī G. Šķenders uzsvēra 

to, ka parakstītā vienošanās 
rada labas iespējas dažādiem 
abpusēji izdevīgiem biznesa 
projektiem. To, ka uzņēmējiem 
ir liela interese par sadarbību 
biznesā, kopīgiem investīciju 
projektiem ar lielās kaimiņvalsts 
partneriem, apliecina arī tas, ka 
uz tikšanos ar St.Pēterburgas 
delegāciju bija atnākuši vairāk 
nekā divdesmit Cēsu un tuvējo 

novadu uzņēmēji. „ Mēs esam 
spēruši pirmo soli, iepazinušies, 
parakstījuši vienošanos par 
sadarbību. Turpmākais atkarīgs 
no mums pašiem, bet iespējas 
tiešām ir labas un ļoti ceru, 
ka mūsu uzņēmēji tās spēs 
izmantot”, noslēgumā piebilda 
G. Šķenders.  

Attēlā: St. Pēterburgas delegācija apmeklēja bērnu zinātnes centru Z(in)oo un ar bērnišķīgu 
aizrautību iemēģināja zinātnes centra eksponātus.

Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas 
Administratīvo lietu vecākā 
inspektore 

Decembrī pēc Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
brīdinājuma vairākos īpašumos 
novērsti novada saistošo 
noteikumu pārkāpumi, 
kas nosaka, ka nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai 
valdītājam jānodrošina, lai 
pie nama galvenās ieejas 
būtu piestiprināta mājas 
numura zīme un pie fasādes 
piestiprināts karoga turētājs 
vai uzstādīts brīvi stāvošs 
karoga masts. Cēsu pilsētā 
apsekojot izvietotās reklāmas 
un izkārtnes, tika konstatēti 
5 pārkāpumi, kur nav veikta 
saskaņošana ar Cēsu novada 
pašvaldību. 

Pašvaldības policijas de-
žūrdaļā decembrī saņemti 
158 izsaukumi. Saņemti 22 
iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām;

Sastādīti 9 administratīvā 
pārkāpuma protokoli - par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietās vai atrašanos 
sabiedriskās vietās tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu; 1- par sīko huligānismu, 
kas nosūtīts izskatīšanai 
un lēmuma pieņemšanai 
uz tiesu; 2- par atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumu 
pārkāpšanu, kas nosūtīti 
izskatīšanai Administratīvai 
komisijai.

Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 11 personas 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
tādā alkohola reibumā, ka nav 
spējīgi patstāvīgi pārvietoties 
un 2 personas nogādātas 
ārstniecības iestādē. Aizturētas 
un nogādātas Valsts policijā par 
citiem likumpārkāpumiem 20 
personas.

Linda Grundmane 
Projekta koordinatore

Pēc  10 mēnešu rosīga 
darba filmējot, montējot, 
fotografējot, meklējot, rakstot, 
mācoties, intervējot, sniedzot  
intervijas… ir noslēdzies 
jauniešu iniciatīvas projekts 
„Cēsis-Kino-Identitāte”. 

2010.gada 1.novembrī 
projekts iesniegts Jaunatnes 
Starptautisko programmu 
aģentūrā un, šā gada 1.februārī 
uzsākts, nu  nonācis finiša 
taisnē. Projekta laikā piesaistīti 
44 jaunieši vecumā no 15 līdz 
30 gadiem.

Projekta komandā darbojās 
un pasākumus, aktivitātes 
organizēja – Linda Grundmane, 
Monta Cielava, Rasma Torne, 
Krista Saliete, Lauris Iesalnieks, 
Una Dorša un Aivars Odziņš.

Lielākie darbi projektā bija - 
pētīt, kuras filmas vai epizodes 
tām ir uzņemtas bijušajā Cēsu 
rajonā, kā arī apzināt šīs vietas 
dzīvē – iemūžinot fotogrāfijās 
un daļu  nosūtot uz portālu 

„Letonika.lv”, konkursu 
„Latvijas kultūrvides takas”, 
kur elektroniski ir pieejams 
viens no projekta darbiem – 
„Kino karte”. Visas aktivitātes, 
tai skaitā mūsu guvumus, 
ieteikumus, pasākumu sce-
nārijus esam apkopojuši 
metodiskajā materiālā peda-
gogiem.

Bet pats nozīmīgākais 
darbs bija pie īsfilmas „Ceļš” 
tapšanas, kas stāsta par Latvijas 
karoga rašanās vēsturi, cilvēku 
izvēli grūtā brīdī un mīlestību 
pret dzimteni trijās paaudzēs. 
Janvārī filma nonāks Cēsu 
novada un tuvākās apkārtnes 
skolās, kā arī būs pieejama 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
novadpētniecības nodaļā un 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā.

Projektu finansēja Eiropas 
Komisijas Izglītības un kultūras 
Ģenerāldirektorāts programmas 
“Jaunatne darbībā” ietvaros.

Projekts tapa sadarbībā 
ar Cēsu Pieaugušo izglītības 
centru.

Noslēdzies  projekts 
„Cēsis –Kino - Identitāte”



4 Cēsu Vēstis, 2011 gada  29. decembris

GADA NOTIKUMU ATSKATS

Janvāris
 Cēsu novada pašvaldības 

”Sociālajā dienestā”  jaunais 
gads iesākās ar lielu klientu 
skaita un darba apjoma 
pieaugumu. Lai klientiem 
nevajadzētu ilgstoši stāvēt 
rindā, tiek izveidota pierakstu 
sistēma. Cilvēku skaits, kam 
nepieciešama sociālā palīdzība, 
turpina augt, taču sociālās 
palīdzības organizatoru skaits 
nepalielinās. 

Ar lekciju ciklu, sniega 
barikādēm, kas četru metru 
augstumā slējās Cēsu Pils 
laukumā, ar mūziķa Valda 
Atāla koncertu Cēsīs noslēdzās 
barikāžu 20. gadadienas 
atcerei veltītais pasākumu 
cikls „Pretošanās kā māksla un 
māksla kā pretošanās”. 

Janvārī Cēsu Jaunajā pilī 
atklāta labiekārtota konferenču 
zāle pils trešajā stāvā un jauna 
izstāžu zāle - galerija pils bēniņu 
telpās. Telpu atjaunošana notika 
Cēsu novada pašvaldības 
īstenotā projekta „Cēsu pils 
kompleksa revitalizācija 
tūrisma attīstībai” ietvaros. 
Būvniecības un restaurācijas 
process „Skonto Būve” 
būvdarbu vadītāja, novadnieka 
Modra Seļakova vadībā 
noritējis pacietīgi, ar augstu 
profesionālo ieinteresētību un 
izpratni par kultūrvēsturisko 
objektu.

 Cēsu klīniku apmeklēja 
Veselības ministrs Juris 
Bārzdiņš, jo atkal bija 
aktualizējies jautājums par 
slimnīcas turpmāko darbību. 
Sarunā ar ministru Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders uzsvēra 
– „ Mums ir skaidra attīstības 
programma, izstrādāts slim-
nīcas rekonstrukcijas projekts, 
pieredzējuši, prasmīgi mediķi. 
Bet ir jāizbeidz ieilgusī 
neziņa un minējumi par to, vai 
slimnīca Cēsīs būs un kāds būs 
tās statuss!” Ministrs  solīja, ka 
slimnīca  Cēsīs noteikti būs.

Februāris
Februāra sākumā vizītē 

Cēsīs bija ieradies Turcijas 
Republikas Lielās Nacionālās 
asamblejas priekšsēdētājs 
Mehmets Ali Šahins ar 
delegāciju. Augstais viesis 
piedalījās svinīgajā ziedu 
nolikšanas ceremonijā Turku 
kapos.  Mehmets Ali Šahins 
pateicās cēsniekiem par 
apglabāto turku karagūstekņu 
piemiņas saglabāšanu.

Cēsu sanatorijas internāt-
pamatskolai – rehabilitācijas 
centram (Meža skolai) uzsākts 
projekts ar Zviedriju dzīves 
kvalitātes uzlabošanai astmas 
un alerģijas pacientiem. 

Jāatzīmē, ka Meža skola 
ir vienīgā skola valstī, kurā 
mācās un ārstējas bērni ar 
šādām saslimšanām.  Skola 

veic ne tikai ar astmu un citām 
plaušu saslimšanām slimo 
bērnu mācīšanu un ārstēšanu, 
bet arī sabiedrības informēšanu 
un izglītošanu. 

Marts
Pēc Cēsu novada 

pašvaldības iniciatīvas uzsākts 
vēl viens mēģinājums atrisināt 
atskurbtuvju problēmu. 
Cēsīs bieži ir situācijas, kad 
pašvaldības policijas darbinieki 
nevar pildīt savus ikdienas 
pienākumus un patrulēt ielās 
tikai tāpēc, ka viņi izvadā pa 
mājām pārlieku sareibušus 
pilsoņus, kurus nav kur likt. 
Valsts policijas īslaicīgās 
aizturēšanas izolatoros 
sagurušos pretī neņem, 
atskurbtuves nav, bet cilvēku 
atstāt salā guļam uz ielas taču 
arī nevar!  Nav saprotami 
atbildīgo ministriju pārstāvju 
centieni panākt, ka atskurbtuvju 
izbūve un uzturēšana notiek uz 
pašvaldību pieticīgo budžetu 
rēķina. Sabiedriskās kārtības 
uzturēšana tomēr ir Iekšlietu 
ministrijas atbildība.

Martā Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra „Soci-
ālais dienests” parakstīja 
līgumu ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūru par projekta 
„Invalīdu habilitācijas - dienas 
centrs” realizāciju. Projekta 
kopējās izmaksas sasniedza 
Ls 72921,48, t.sk., Eiropas 
Sociālā fonda finansējums Ls 
72921,48.

Martā notika pirmais 
Cēsu jauniešu forums, kas 
piesaistīja daudzu jauniešu, 
skolotāju un  pašvaldības 
pārstāvju uzmanību. Zīmīgākie 
secinājumi – lai jaunietis 
atgrieztos Cēsīs, ir vairāk 
jādod iespēju jauniešu 
iniciatīvām pašvaldības līmenī, 
kas veicinātu arī jauniešu 
uzņēmējdarbību, jo tieši darba 
vietu trūkums liedz iespēju 
atgriezties.

Pieminot 1949. gada 
deportācijas, Cēsīs 25.martā 
notika atceres pasākums ar 
svētbrīdi Cēsu Pils laukumā pie 
piemiņas plāksnes komunistis-
kā genocīda upuriem.

Marta vidū Cēsu pansionātā 
bija skaisti svētki, pansionāta 
iemītniece Alma Vilmane 
atzīmēja ļoti cienījamu jubileju 
- viņai apritēja 105 gadi!

Aprīlis
Aprīlī ekspluatācijā tika 

nodota renovētā sociālā 
dzīvojamā māja Caunas ielā 8. 
Jaunos iemītniekus sagaidīja 
28 skaistas, gaišas istabas 
un koplietošanas telpas. 
Renovācija ilga no 2010. gada 
10. decembra un noslēdzās 
2011. gada 31. martā.

Bibliotēku naktī Cēsu 
Centrālā bibliotēka bija atvērta 
līdz pusnaktij un aicināja 
cēsniekus apmeklēt un izbaudīt 

daudzveidīgu pasākumu 
programmu gan pieaugušajiem, 
gan bērniem.  Cēsniekiem 
patīk! Par to liecina kuplais 
apmeklētāju skaits – šogad 
ap 200. Šīs nakts motto bija: 
„Latvieši ir visur un var 
visu!”.

Aprīļa nogalē Cēsu 
2.vidusskolā atklāja māmiņu 
istabu. Tā ir mājīga telpa, 
kur jaunās māmiņas, kuras  
vidusskolā mācās vakara vai 
dienas programmās mācību laikā 
var atstāt savu mazuļus auklītes 
uzraudzībā. Ir arī izbūvēta 
speciāla uzbrauktuve un telpa, 
kur novietot ratiņus.  Rotaļu 
istaba skolā ir nepieciešama 
desmit mazuļiem.

Ēka Jāņa Poruka ielā 8 ilgu 
laiku bija pamests un laika 
nogurdināts grausts, kura 
atjaunošanai ticēja retais. 
Tomēr 27. aprīlī vērtas durvis 
atjaunotai, gaišai un elegantai 
mājai, kur tapis Bērnu zinātnes 
centrs. Tas ikvienam cēsniekam 
un viesim ir pieejams jau sākot 
no vasaras beigām. 

Cēsu novadā viesojas seni 
Vaives pagasta iedzīvotāju 
draugi Emīls Bjerke un Elsa 
Sjersena no Norvēģijas pilsētas 
Gressvikas. Pirmo reizi uz 
Vaivi E.Bjerke atbrauca pirms 
14 gadiem un nu jau viņš pie 
mums ir viesojies vairāk nekā 
70 reizes, vienmēr atvedot 
norvēģu sarūpētas dāvanas 
Vaives bērniem un veciem 
ļaudīm. Šoreiz dāvinājums 
bija sportisks – formas tērpi 
un apmaksāts brauciens uz 
sacensībām florbolā.

30.aprīlī visā Latvijā 
norisinājās Lielā talka. Arī 
Cēsu novadā gan lieli, gan mazi 
talku aizvadīja labā un darbīgā 
noskaņojumā. Savāca pamatīgu 
atkritumu kalnu, padarot 
novadu tīrāku un sakoptāku.   
Lielās talkas koordinatore 
Cēsu novadā Inta Ādamsone 
pastāstīja, ka saulainajā 
sestdienā krietni pastrādāja 
apmēram tūkstotis talcinieku. 
Drazu bija par trešdaļu mazāk 
nekā pērn. Tātad novads ar 
katru gadu kļūst tīrāks. 

Maijs
 Maija vidū Cēsīs valdīja īsti 

ģimeniskas noskaņas. Šogad 
Ģimenes dienā Cēsīs piedalījās 
94 ģimenes, kuras devās 
pastaigā pa Latvijā vienīgo 
bērnu tiesību un pienākumu 
taku, piedaloties dažnedažādās 
ģimeni saliedējošās aktivitātēs.

Ģimenes dienā godināja 
Cēsu krustbērnu. Šogad  par 
to kļuva Alise Varsberga, 
kura Cēsu klīnikā piedzima 
5.janvārī. 

Cēsu pilsētas svētki, kas 
norisinājās maija nogalē un 
tika veidoti balstoties uz 
cēsnieku idejām un iniciatīvu, 
Cēsīs pulcināja aptuveni 6 000 
apmeklētājus. 

Cēsu novada pašvaldības 
ēkā Raunas ielā 4. tika svinīgi 
atvērts Rīgas Tehniskās 
universitātes Informācijas 
centrs un reflektantu 
uzņemšanas punkts. Interesenti 
tajā varēja  konsultēties 
par studiju iespējām RTU, 
uzņemšanas noteikumiem, 
stipendijām. 

Jūnijs
20.jūnijā Cēsu novada 

domes priekšsēdētājs Gints 

Šķenders un akciju sabiedrības 
UPB prezidents Uldis Pīlēns 
parakstīja apjomīgu līgumu 
par Cēsu Kultūras centra 
rekonstrukcijas būvdarbu 
veikšanu. Līgums simboliski 
tika parakstīts vecā Kultūras 
centra Ērģeļu zālē un līguma 
summa ir Ls 7 887 939 (ar 

PVN). Ceļš no konkursa 
izsludināšanas brīža līdz līguma 
parakstīšanai  ilga vairāk nekā 
gadu.

Līgo dienā Cēsīs priecīgs 
notikums – Maija parkā 
melno gulbju pārim Odīlijai 
un Zigfrīdam tieši 23.jūnijā 
izšķīlās šī gada mazuļi – seši 
jaunie gulbīši. Lepno vecāku 
rūpīgi pieskatīti un sargāti 
mazuļi  peld Maija parka dīķī 
un priecē parka apmeklētājus. 

Pieminot Cēsu kauju 
92.gadadienu un godinot 
kritušos varoņus, Amatas, 
Priekuļu, Pārgaujas un Cēsu 
novados notika atceres 
pasākumi un ziedu nolikšana 
brīvības cīnītāju piemiņas 

vietās.

Vaives pagasta Rīdzenē 
izveidots aktīvās atpūtas 
parks. Parkā ir rotaļu laukums 
mazajiem bērniem,  skeitparks 
ar augstām rampām, futbola un 
basketbola laukumi. Vakaros 
aktīvās atpūtas parks būs 
apgaismots. Tas izveidots 
vietā, kur agrāk bija divas 
vecas barakas un auga latvāņi. 
Pavasarī Cēsu novada skolēni, 
kuri vēlējās strādāt vasarā, 
varēja pieteikties novada 
pašvaldībā.  Sākotnēji bija 

paredzēts, ka tiks nodrošinātas 
48 pašvaldības apmaksātas 
skolēnu darba vietas.  Taču 
pateicoties piešķirtajam papil-
dus finansējumam 2700 latu 
apjomā, 87 skolēniem bija 
iespēja strādāt pašvaldības 
apmaksātās darba vietās.  

Jūlijs
1. jūlijā durvis vēra invalīdu 

habilitācijas – dienas centrs, 
kas tapis ar Eiropas Sociālā 
fonda līdzfinansējumu. Jaunajā 
dienas centrā tiek piedāvāti 
profesionāli pakalpojumi  
cilvēkiem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 
no 18 līdz 35 gadu vecumam 
un bērniem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, 
kuru vecāki strādā.

Cēsu novada pašvaldība 
saņēma vērtīgu pasūtījumu 
-  Somijas firmas „Avant”  
traktorus un agregātus. Tehnika 
paredzēta pilsētas ietvju un citu 
teritoriju kopšanai un tīrīšanai.  

Cēsu novada 2011. gada 

Attēlā: Cēsu melno gulbju pāris sarūpēja skaistu Jāņu dāvanu 
svētkos dodoties pirmajā peldē ar sešiem mazuļiem.

Attēlā: Cēsu kauju piemiņas pasākumā Vienības laukumā 
pirmo reizi cēsniekus priecēja Ernesta Glika Alūksnes Valsts 
ģimnāzijas audzēkņu pūtēju orķestra defilē programma.



Cēsu Vēstis, 2011. gada  29. decembris 5

GADA NOTIKUMU ATSKATS
notikumu atskats
Iegādāti divi traktori un 
agregāti – tīrāmās slotas, lapu 
un gružu savācējs, piekabe, 
sniega lāpstas, pļaušanas 
mašīna, sniega pūtējs, pacēlājs. 
Modernā tehnika izmaksāja 
nepilnus 100 tūkstošus latu.

Jūlijā tirgus un stacijas 
tuvumā smilšu autostāvvietas 
teritorijā uzstādīta un sākusi 
darboties publiskā maksas 
tualete.  Tualete izmaksāja 
nepilnus astoņus tūkstošus 
latu, vēl apmēram tikpat 
izmaksāja visu nepieciešamo 
komunikāciju izbūve un 
pieslēgšana. Uzturēšanas 
izmaksas vairāk nekā 400 latus 
mēnesī. Šie izdevumi tiek segti 
no pašvaldības budžeta

Jūlija pēdējā nedēļā  Līvu 
pamatskolā  notika atpūtas 
nometne trīsdesmit Cēsu 
novada bērniem. Nometni 
organizē Vaives pagasta 
draugi no Norvēģijas pilsētas 
Gressvikas.  Nometnes darbībā 
piedalās Emīls Bjerke, kurš 
jau vairāk nekā četrpadsmit 
gadus  Norvēģijā piesaista 
finansējumu Vaives pagasta 
skolēnu, mazturīgu ģimeņu un 
veco ļaužu atbalstam.  

  Augusts
Cēsu Jaunajā pilī svinīgā 

atmosfērā tika parakstīti 
sadarbības līgumi starp Cēsu, 
Amatas un Azerbaidžānas 
pašvaldībām. Cēsu novada 
pašvaldība veidos ciešākas 
saites ar M.A. Rasulazade 
(Baku) pašvaldību, bet Amatas 
novads sadarbosies ar Ismailli 
pašvaldību.  Līgumi paredz: 
veicināt pieredzes apmaiņu, 
lai uzlabotu ekonomikas, 
sociālās un ekoloģiskās 
attīstības programmu saga-
tavošanu un ieviešanu; 

īstenot kopējus projektus, 
paaugstinot pašvaldību eko-
nomisko potenciālu; iepa-
zīstināt ar azerbaidžāņu un 
latviešu tradīcijām, kultūras 
mantojumu.

Augusta sākumā Izstāžu 
namā tika apbalvoti labākie 
novada teritoriju un gaisa dārzu 

kopēji. Konkursa komisijas 
dalībnieki atzina, ka cēsnieku 
rūpība un izdoma, izdaiļojot 
privātu un sabiedrisku ēku 
apkārtni, ir pārsteidzoša.

Cēsu novada domes 
18.augusta sēdē deputāti 
diskutēja par Cēsu klīnikas 
turpmāko darbību. Veselības 
ministrija  Cēsu un arī citām 
lokālajām slimnīcām otrajā 
pusgadā samazinājusi valsts 
finansējumu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
sniegšanai.   Augustā premjers 
Valdis Dombrovskis un Ve-
selības ministrs Juris Bārzdiņš  
Cēsīs tika iepazīstināti  ar reālo 
situāciju slimnīcā un atzina, ka 
finansējums ir nepietiekams. 
Abas amatpersonas tikās ar 
mediķu un iedzīvotāju piketa 
dalībniekiem, taču konkrētas 
atbildes uz tiešiem jautājumiem 
par finansējuma nodrošināšanu 
neatliekamās medicīniskās 
palīdzības sniegšanai nedeva. 

Septembris
Jaunajā mācību gadā Cēsu 

novada skolās mācības uzsāka 
2698 audzēkņi un tas ir mazāk 
nekā pērn. Skolēnu skaits 
samazinājies gandrīz visās 
izglītības iestādēs, vienīgi Cēsu 
1.pamatskolā ir par 21 audzēkni 
vairāk nekā pagājušajā mācību 
gadā.

Septembrī noslēgušies 
apjomīgi renovācijas darbi 3. 
bērnudārzā. Kā pastāstīja  Cēsu 
novada pašvaldības Nekustamā 
īpašuma nodaļas būvinženieris 
Juris Amans, abiem bērnudārza 
korpusiem ir nomainīti 
jumti. Horizontālo vietā 
tagad ir mūsu klimatiskajiem 
apstākļiem atbilstošāki slīpie 
jumti ar skārda segumu. 
Tādējādi ēkas kļuvušas vizuāli 
pievilcīgākas, uzlabojusies 

to energoefektivitāte un 
krietni pagarināts ēkas mūžs. 
Izbūvēta  jumta lietus ūdens 
savākšanas un novadīšanas 
sistēma, bēniņos uzstādīta 
ugunsdrošības signalizācija 
un zibens novedēji, veikti citi 
darbi.

Rāmuļu pamatskolas 

kolektīvam par veikto darbu 
vides izglītībā  jau otro gadu 
pēc kārtas piešķirts Zaļais 
diploms un Latvijas Ekoskolas 
nosaukums. Pie skolas arī šajā 
mācību gadā plīvos Zaļais 
karogs

Noslēgumam tuvojas Jāņa 
Poruka ielas un Gaujas ielas 
posmā no Cīrulīšu ielas līdz 
Pētera ielai atjaunošana. Šo 
ielu rekonstrukciju veica 
Cēsu uzņēmums „Ceļinieks 
01”, un darbi tika veikti 
paredzētajos termiņos. Diem-
žēl sadārdzinājuma un garo 
birokrātisko procedūru dēļ 
šogad neizdevās atsākt un 
pabeigt Līgatnes, Vaives, 
Saules, Akmens un Festivāla 
ielu rekonstrukciju. 

Oktobris
Sākot no 1.okobra savu 

darbību atsāka Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” (Dienests) 
nakts patversme.

Nakts patversmē klientus 
uzņem katru dienu laikā 
no plkst. 18.00 līdz 19.30, 
savukārt, tā jāatstāj nākošajā 
rītā līdz pulksten 08.00.

Cēsu novada domes 
sēdē 20.oktobrī deputāti 
pieņēma lēmumu  „ Par Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
pārņemšanu”.    Vienošanās ar 
Izglītības un Zinātnes ministriju 
paredz, ka šogad finansējums 
skolai tiks nodrošināts budžetā 
paredzētājā apmērā. Turpmāk 
valsts nodrošinās pedagogu 
darba apmaksu un segs mācību 
procesa nodrošināšanas 
izmaksas, jo profesionālajās 
vidusskolās tās ir augstākas 
nekā vispārizglītojošās 
vidusskolās

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
sadarbībā ar Latvijas Sarkano 
Krustu uzsāka ES pārtikas 
paku izsniegšanu Cēsu novada 
iedzīvotājiem, kuri nonākuši 
krīzes situācijā. 

Skolēnu brīvdienās 26. 
oktobrī Cēsīs norisinājās 2. 
Cēsu jauniešu forums, kurā 
pulcējās jaunieši no gandrīz 
visām Cēsu novada skolām. 
Foruma mērķis bija informēt 
jauniešus par aktivitātēm, 
kurās ir iespējams iesaistīties, 
aktualitātēm, kas notikušas, 

kā arī apspriest topošo Cēsu 
novada jaunatnes politikas 
stratēģiju.

No 19. līdz 25.oktobrim 
Latvijā norisinājās Labo darbu 
nedēļa. Aktīvi labo darbu 
nedēļas norisēs iesaistījās ar 
Cēsu skolu audzēkņi. Cēsu 
Valsts ģimnāzijas 9.b  klases 
audzēkņi  savāca lapas no Lejas 
kapu apkārtnes. Cēsu pilsētas 
sīkdzīvnieku patversmes 
iemītniekiem palīdzēja    Cēsu 
Valsts ģimnāzijas 11.a un 10.d  
klašu audzēkņi.   Pastariņa 
skolas 6.klases audzēkne Anita 
Gulbe un Cēsu 2.pamatskolas 
5.a   klases audzēknis Dāvids 
Stiebrs palīdzēja sakopt telpas 
jaunajā patversmes ēkā. 

Darba vizītē Cēsīs ieradās 
ASV vēstniece Latvijā Džudita 
Gārbere. Viņa apmeklēja 
Nacionālo Bruņoto spēku 
Instruktoru skolu, iepazinās ar 
Biznesa inkubatora „ Magnus” 
darbību. 

Novembris
Mārtiņdienā SIA „ 8 CBR”  

darbinieki pabeidza Lenčupītes 
tilta atjaunošanu Pārgaujas 
ielā. Pārvads ceļa posmam no 
Raiskuma kroga uz Romulu 
ilgus gadus bija kritiskā stāvoklī 
un nedrošs braukšanai. Tilta 
atjaunošanu finansēja Cēsu un 
Pārgaujas novadu pašvaldības.

Pabeigta automašīnu 
stāvvietas izbūve pie 
Cēsu klīnikas pirmā kārta. 
Stāvlaukums paredzēts 43 
automašīnām un slimnīcas 
apmeklētājiem vairs nebūs 
jāraizējas par to, kur novietot 
savu spēkratu.

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

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.

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” 
sadarbībā   ar Rīgas kuģu 
būvētavu.

Novembra nogalē darba 
vizītē Cēsīs ieradās Valsts 
prezidents Andris Bērziņš. 
Cēsu novada pašvaldībā 
prezidents tikās ar domes 
deputātiem, apmeklēja novada 
izglītības iestādes un diskutēja 
ar uzņēmējiem.

Cēsu novada pašvaldībā 
parakstīts līgums ar SIA „ 
BELSS” par ūdenssaimniecības  
rekonstrukcijas projektu izstrā-
di 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. 

Decembris
Decembra sākumā divdes- 

mit gadu darbības jubileju 
atzīmēja Cēsu ūdenssaimniecī-
bas uzņēmums “Vinda”. 
Kopš dibināšanas 1991.
gadā uzņēmums ir strauji 
audzis un mainījies, tagad 
droši var teikt, ka „ Vinda” ir 
viens no vismodernākajiem 
ūdenssaimniecības uzņē-
mumiem valstī.  SIA „Vinda”  
sniedz pakalpojumus ne 
vien Cēsu, bet arī Jāņmuižas 
iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbinieki 
kopā ar Cēsu novada pašvaldības 
deputātiem iepriecināja kopumā 
925 pensionārus un 1.grupas 
invalīdus ar sagatavotām 
Ziemassvētku paciņām.

Decembrī Cēsīs viesojās 
St.Pēterburgas un Ļeņigradas 
apgabala vadības un uzņēmēju 
delegācija.  Cēsu Jaunajā pilī 
tika parakstīta vienošanās par 
Cēsu novada un Ļeņigradas 
apgabala Gatčinas rajona 
sadarbību.   Vienošanās paredz 
veicināt sadarbību biznesā, 
ietverot arī kopīgu investīciju 
projektu īstenošanu. Tāpat ir 
paredzēta sadarbība tūrisma 
attīstībā, kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanā, 
izglītībā, veselības aprūpē, 
sportā. Iecerēta arī sadarbība 
pārrobežu projektu īstenošanā.

Gada nogalē Cēsu novada 
dzīvnieku patversmes 
iemītnieki pārcēlās uz jaunām 
labiekārtotām telpām Krasta 
ielā. Šogad  patversmē ievietoti 
122 suņi un 195 kaķi no 
Cēsu, Amatas un Pārgaujas 
novadiem.

Attēlā: Cēsu slimnīcas mediķi, lai aizstāvētu savas 
tiesības sniegt veselības aprūpi iedzīvotājiem, sagaidot 
premjeru Valdi Dombrovski un bijušo Veselības 
ministru Juri Bārzdiņu, rīkoja piketu.

Attēlā: Novembrī notika svinīgā vārda došanas ceremonija 
patruļkuģim “Cēsis”.
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I Vispārīgie jautājumi

1.1. Saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā piemērojami 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(turpmāk tekstā-nodokļa) 
atvieglojumi atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām par Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā 
esošo nekustamo īpašumu – zemi 
un ēkām. 

1.2. Nodokļa maksātāju 
atbilstību šo saistošo noteikumu 
nosacījumiem izvērtē Cēsu novada 
domes Finanšu komiteja un 
lēmumu par nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu pieņem Cēsu novada 
dome (turpmāk - Dome) vai 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas nodokļu inspektors, 
šajos noteikumos  noteiktajos 
gadījumos. 

1.3. Nodokļa maksātājam 
(par vienu atvieglojuma veidu) 
motivēts iesniegums un šajos 
saistošajos noteikumos noteiktie  
dokumenti jāiesniedz Cēsu novada 
pašvaldībā.

1.4. Domes lēmumu par 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
vai motivētu atteikumu Cēsu 
novada pašvaldība nosūta pa pastu 
viena mēneša laikā pēc iesnieguma 
un visu nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas.

II  Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijas, 
kuras var saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus, 
un nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma apmērs

2.1. Zemes īpašnieki, kuru 
zemes gabali atrodas Rauņa upes 
liegumā, Dāvida avotu liegumā, 
Gaujas senielejas liegumā , ja tie 
netiek izmantoti saimnieciskajai 
darbībai – 25% apmērā no zemes 
nodokļa summas.

2.2.  Zemes īpašnieki, kuru 
zemes gabali atrodas Rauņa upes 
liegumā, Dāvida avotu liegumā, 
Gaujas senielejas liegumā , ja tie 
netiek izmantoti saimnieciskajai 
darbībai un tajos ir veikti ar Cēsu 
novada pašvaldību saskaņoti  
ieguldījumi (iepriekšējā taksācijas 
gadā ne mazāk kā 100 Ls) teritorijas 
labiekārtošanā – 50% apmērā no 
zemes nodokļa summas.

2.3. Zemes īpašnieki, kuru 
zemes gabali atrodas Cēsu 
dabas un kultūrvēsturiskā parka 
teritorijā, kuros ir neierobežota 
apmeklētāju kustība, ir ieguldīti 
(iepriekšējā taksācijas gadā ne 
mazāk kā 100 Ls) līdzekļi īpašuma 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanā, atjaunošanā vai 
rekonstrukcijā – 70 % apmērā no 
zemes nodokļa summas.

2.4.  Zemes īpašnieki, kuru 
zemes gabali atrodas Cēsu pilsētā 
un  ietver daļas no upīšu gravām 
un kuri Cēsu pilsētas teritorijas 
plānojumā ir paredzēti tikai 
apbūvei („B”, „D” un „C” zonā 
(izņemot zemes gabalus, kuriem ir 
noteikts neapgūtās apbūves zemes 
lietošanas mērķis), saskaņā ar 
sarakstu pielikumā). Atvieglojums 
piemērojams, ja zemes gabals 
tiek uzturēts atbilstoši Cēsu 
novada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par teritorijas 
uzturēšanu - 25% apmērā no 
zemes nodokļa summas (Pielikums 
Nr.1).

2.5.  Zemes īpašnieki, kuru 
zemes ( virs 2,5 ha) lietošanas 
mērķis ir individuālā dzīvojamo 
māju apbūve, un tas robežojas 
ar cita novada pašvaldības 
īpašumu(iem), un kuram Cēsu 
novada pašvaldība nav varējusi 
nodrošināt ūdens, kanalizācijas 

tīklu un ielu izbūvi, un ja esošajam 
zemes īpašniekam uz attiecīgo 
zemes gabalu īpašuma tiesības ir 
atjaunotas vai mantotas no šāda 
īpašnieka – 25% apmērā no zemes 
nodokļa summas.

2.6.  Juridiskas personas, kuras 
veic komercdarbību, un ja šīs 
personas iepriekšējā taksācijas 
gadā no saviem finanšu līdzekļiem 
investējušas infrastruktūras (ar to 
saprotot ielu braucamās daļas un 
ietves izbūvi un rekonstrukciju, 
papildus automašīnu stāvvietu 
un stāvlaukumu izbūvi un 
tml.) sakārtošanā Cēsu novada 
pašvaldības pieguļošās teritorijās, 
kuras robežojas ar juridiskās 
personas īpašumu  samazināt 
nodokli par šī īpašuma zemi var 
šādā apmērā:

2.6.1. 25% apmērā uz vienu 
gadu, ja ieguldījums ir no 
1000-3000 Ls, bet ne vairāk kā 
ieguldījuma apmērs;

2.6.2.  50% apmērā uz vienu 
gadu, ja ieguldījums ir virs 
3000-5000 Ls, bet ne vairāk kā 
ieguldījuma apmērs;

2.6.3.  70% apmērā uz vienu 
gadu, ja ieguldījums ir virs  
5000-10000 Ls, bet ne vairāk kā 
ieguldījuma apmērs;

2.6.4  90 % apmērā uz trīs 
gadiem, ja ieguldījums ir  virs 
10 000 Ls , bet ne vairāk kā 
ieguldījuma apmērs.

2.7.  Fiziskas un juridiskas 
personas, kuru īpašums atrodas 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa „Cēsu pilsētas 
vēsturiskais centrs” teritorijā 
vai īpašums iekļauts  “Valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu 
sarakstā” vai vietējas nozīmes 
kultūrvēsturisko objektu sarakstā,  
un kuras ir ieguldījušas vienā vai 
vairākos no tālāk norādītajiem 
objektiem savus līdzekļus 
iepriekšējā taksācijas gadā 
apskatāmajā īpašumā vai tam 
pieguļošajā teritorijā:

2.7.1. infrastruktūrā, (ar to 
saprotot ārējos maģistrālos un 
pievadu inženiertīklus, ielu 
braucamās daļas un ietvju izbūvi 
un rekonstrukciju, papildus 
automašīnu stāvvietu un 
stāvlaukumu izbūvi un tml.),

2.7.2. jaunbūvē (neattiecas uz 
Cēsu pilsētas Kultūrvēsturisko 
objektu sarakstā esošajiem 
īpašumiem), 

2.7.3. rekonstrukcijā (ar to 
saprotot būves vai tās daļas pārbūvi, 
mainot tās daļas apjomu un mainot 
vai saglabājot funkciju),

2.7.4. restaurācijā (ar to 
saprotot būves vēsturiskā veidola 
atjaunošanu, pamatojoties uz 
vēsturiskās informācijas zinātnieku 
izpēti), 

2.7.5. renovācijā (ar to saprotot 
būves daļas remontu (kapitālo 
remontu), lai atjaunotu būvi 
vai tās daļu, nomainot nesošos 
elementus vai konstrukcijas, kā arī  
mērķtiecīgu tehnisko uzlabojumu 
ieviešanu būvē (piemēram: 
maģistrālo iekšējo inženiertīklu 
(ūdensvads, kanalizācija, apkure, 
vēdināšana, elektroapgāde) 
ierīkošanu vai remontu), 

2.7.6. ēkas fasādes renovācijā 
vai vienkāršotā renovācijā (ar 
to saprotot ēkas fasādes apdares 
remontu un logu bloku nomaiņu, 
ēkas fasāžu un jumta siltināšanu, 
jumta seguma nomaiņu).

Nodokļa atvieglojumu par 
konkrēto īpašumu var piešķirt šādā 
apmērā:

– 25% apmērā , ja ieguldījumu 
apjoms īpašumā ir veikts no 1 
000 – 3 000 Ls , bet ne vairāk kā 
ieguldījumu apmērs;

– 50% apmērā, ja ieguldījumu 
apjoms īpašumā ir veikts no 3 
000 – 10 000 Ls, bet ne vairāk kā 
ieguldījumu apmērs;

– 70% apmērā, ja ieguldījumu 
apjoms īpašumā ir veikts no 10 
000 – 25 000 Ls, bet ne vairāk kā 
ieguldījumu apmērs;

– 90% apmērā uz trīs gadiem, 
ja ieguldījumu apjoms īpašumā ir 
veikts no 25 000 – 50 000 Ls, bet 
ne vairāk kā ieguldījumu apmērs.

2.8. Juridiskas personas, kuras 
savu saimniecisko darbību veic 
Cēsu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu telpās, sporta kompleksos 
un pirmsskolas izglītības iestādēs, 
veicot izglītības iestāžu audzēkņu 
komplekso ēdināšanu –  90% 
apmērā no nodokļa summas par 
nomā esošajām izglītības iestāžu 
telpām.

2.9. Nestrādājoši, vientuļi 
pensionāri, ja nekustamais 
īpašums ir vienīgā deklarētā dzīves 
vieta, kuru pensija nepārsniedz 
iesnieguma reģistrēšanas dienā 
valstī noteikto iztikas minimuma 
patēriņa grozu vienam iedzīvotājam 
mēnesī par individuālo dzīvojamo 
māju vai dzīvokli bez zemes vai tās 
domājamās daļas – 90% apmērā no 
nodokļa summas, ja īpašums netiek 
izmantots saimnieciskajā darbībā 
un iznomāts citām personām. 
Vientuļi pensionāri šo noteikumu 
izpratnē ir personas, kurām nav 
laulātā, pilngadīgu bērnu un citu 
apgādnieku un nav noslēgts uztura 
līgums.

2.10. Nestrādājoši, vientuļi  I un 
II grupas invalīdi, ja nekustamais 
īpašums ir vienīgā deklarētā  dzīves 
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 
iesnieguma reģistrēšanas dienā 
valstī noteikto iztikas minimuma 
patēriņa grozu vienam iedzīvotājam 
par individuālo dzīvojamo māju 
vai dzīvokli bez zemes vai tās 
domājamās daļas – 90% apmērā 
no nodokļa summas, ja īpašums 
netiek iznomāts un izmantots 
saimnieciskajā darbībā. Vientuļi I 
un II grupas invalīdi šo noteikumu 
izpratnē ir personas , kurām nav 
laulātā, pilngadīgu bērnu un citu 
apgādnieku un nav noslēgts uztura 
līgums.

2.11.  Nestrādājoši I un II 
grupas invalīdi, ja nekustamais 
īpašums ir vienīgā deklarētā  dzīves 
vieta, kuriem pensija nepārsniedz 
iesnieguma reģistrēšanas 
dienā valstī noteikto iztikas 
minimuma patēriņa grozu vienam 
iedzīvotājam par individuālo 
dzīvojamo māju vai dzīvokli bez 
zemes vai tās domājamās daļas – 
25% apmērā no nodokļa summas, 
ja netiek iznomāts un izmantots 
saimnieciskajā darbībā.

2.12. Nodokļa maksātāji, kura 
mājsaimniecībā ir I un II grupas 
invalīds un ienākumi mēnesī uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 
iesnieguma reģistrēšanas dienā 
valstī noteikto iztikas minimuma 
patēriņa grozu vienam iedzīvotājam 
par dzīvojamo māju vai dzīvokli 
bez zemes vai tās domājamās 
daļas –  25% apmērā no nodokļa 
summas, ja netiek iznomāts un 
izmantots saimnieciskajā darbībā.

2.13. Daudzbērnu ģimene, 
kura īrē Cēsu novada pašvaldības 
dzīvokli vai tās īpašumā ir 
dzīvojamā māja vai dzīvoklis, 
kur ģimene ir deklarējusi savu 
pamata dzīves vietu un faktiski 
dzīvo (izņemot bērnus, kuri mācās 

pilna laika augstākajās, vispārējās, 
profesionālās vai speciālās 
izglītības iestādēs) – 50% apmērā 
no nodokļa summas. Daudzbērnu 
ģimene šo noteikumu izpratnē 
ir ģimene, kurai iesnieguma 
iesniegšanas brīdī ir trīs vai vairāk 
nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžu 
ģimenē ievietoti un aizbildniecībā 
esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri 
turpina vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai.

2.14. Nodokļa maksātājs, kura 
mājsaimniecībā ir daudzbērnu 
ģimene, kurš īrē pašvaldību 
dzīvokli vai tā īpašumā ir 
dzīvojamā māja vai dzīvoklis, 
kur ģimene ir deklarējusi savu 
pamata dzīves vietu un faktiski 
dzīvo (izņemot bērni, kas mācās 
pilna laika augstākās, vispārējās, 
profesionālās vai speciālās 
izglītības iestādēs)  – 50% apmērā 
no nodokļa summas. Daudzbērnu 
ģimene šo noteikumu izpratnē 
ir ģimene, kurai iesnieguma 
iesniegšanas brīdī ir trīs vai vairāk 
nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžu 
ģimenē ievietoti un aizbildniecībā 
esoši bērni, tai skaitā bērni, kuri 
turpina vispārējās, profesionālās, 
augstākās vai speciālās izglītības 
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai.

2.15. Fiziskas un juridiskas 
personas, kuru īpašumā ir ēkas, 
kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu 
nami (ēku galvenais lietošanas 
veids- kods- 1211), ja tajās tiek 
sniegts viesnīcu vai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojums – 25% 
apmērā no ēkas nodokļa summas.

2.16. Juridiskas personas, kuru 
īpašumā ir ēkas, kuru statuss 
ir rūpnieciskās ražošanas ēkas 
(ēku galvenais lietošanas veids- 
kods- 1251), ja tajās notiek 
pamatražošana – 25% apmērā 
no ēkas nodokļa summas pie 
noteikuma, ka uz taksācijas gada 
30.jūniju izpildīti šādi nosacījumi:

2.16.1. saglabāta ražošana;

2.16.2. investēti līdzekļi 
ražošanā (pamatkapitālā) 
iepriekšējā gadā pirms iesnieguma 
reģistrēšanas ne mazāk kā  25 000 
Ls;

2.16.3. saglabātas darba vietas 
virs 75% attiecībā pret vidējo 
darba vietu skaitu iepriekšējā 
taksācijas gadā.

2.17. Juridiskas personas, 
kas savu komercdarbību ( 
izņemot vairumtirdzniecību un 
mazumtirdzniecību) uzsākušas sev 
piederošā nekustamā īpašumā Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā 
pēc 01.01.2011., izveidojot vismaz 
20 jaunas darba vietas, – 50% 
apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas uz 3 gadiem pēc 
objekta nodošanas ekspluatācijā. 

III Dokumenti, kādi nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem 
jāiesniedz

3.1.  Nodokļu maksātājs, lai 
saņemtu 2.1.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.1.1. iesniegums un iesniedzēja 
pašrocīgi parakstīts apliecinājums, 
ka īpašumā nenotiek saimnieciskā 
darbība.

3.2. Nodokļu maksātājs, lai 
saņemtu 2.2. un 2.3.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz: 

3.2.1. iesniegums ar Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas saskaņojumu par 
veiktajiem kapitāla rakstura 
ieguldījumu darbiem: īpašuma 
saglabāšanā, atjaunošanā vai 

rekonstrukcījā :

3.2.2. ieguldījumu apliecinoši 
dokumenti.

3.3. Nodokļu maksātājs, lai 
saņemtu 2.4. un 2.5.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.3.1. iesniegums ar Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas saskaņojumu par atbilstību  
2.4. un 2.5. punktā minētajiem 
nosacījumiem.

3.4. Nodokļu maksātajiem, lai 
saņemtu 2.6. un 2.7.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.4.1.iesniegums par nodokļa 
atlaides piešķiršanu norādot 
šo noteikumu konkrēta punkta 
apakšpunktu.

3.4.2.akta par būves pieņemšanu 
ekspluatācijā (atbilstoši Ministru 
kabineta 13.04.2004. noteikumiem 
Nr. 299 “Noteikumi par būvju 
pieņemšanu ekspluatācijā”) kopija 
-  būvēm, kuru būvdarbu veikšanai 
saskaņā ar Ministru kabineta 
01.04.1997. noteikumiem Nr. 
112 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir 
nepieciešama būvatļauja;

3.4.3.veikto būvdarbu 
izpildtāme, uzrādot tikai apjomu, 
par kuru tiek pretendēts saņemt 
NĪN atvieglojumu  (izstrādāta 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu 
LBN 501-06 “Būvizmaksu 
noteikšanas kārtība”), un kuras 
pareizību apliecinājis sertificēts 
būvspeciālists (sertifikāts būvdarbu 
vadīšanā un/vai būvuzraudzībā un/
vai tāmju sastādīšanā);

3.4.4.izpildīto būvdarbu 
nodošanas – pieņemšanas akts 
(brīvā formā) un Cēsu novada 
pašvaldības būvinspektora rakstisks 
apliecinājums par būvdarbu 
pabeigšanu un apjoma atbilstību 
3.4.6. punktā uzrādītajām -  būvēm, 
kuru būvdarbu veikšanai saskaņā 
ar Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumu Nr. 112 “Vispārīgie 
būvnoteikumi” 62. punktu nav 
nepieciešama būvatļauja;

3.4.5.Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītāja vai tā 
vietnieka rakstisks apliecinājums 
par būvdarbu pabeigšanu 
(pievienojot noslēgtas atļaujas 
rakšanas darbu veikšanai kopiju) 
infrastruktūras sakārtošanā, ja  
nodokļa maksātājs pretendē saņemt 
nodokļa atvieglojumu pamatojoties 
uz saistošo noteikumu 2.6. un 
2.7.1. punktiem;

3.4.6.uzskaites veidlapa par 
saņemto de minimis atbalstu 
(Pielikums Nr.2);

3.4.7.u.c. dokumenti, ko 
nodokļa maksātājs uzskata par 
nepieciešamu pievienot, lai 
pierādītu nodokļa atvieglojumu 
saņemšanas pamatojumu.

3.5. Noteikumu 3.4.1. līdz 3.4.3. 
punktos uzrādītos dokumentus 
izskata Cēsu novada pašvaldības    
Nekustamā īpašuma nodaļas 
būvinženieris un veikto būvdarbu 
atbilstību    (neatbilstību) saistošo 
noteikumu prasībām apliecina 
ar saskaņojumu un personīgo 
parakstu uz iesnieguma.

3.6. Vientuļajiiem, nestrā-
dājošajiem pensionāriem, lai 
saņemtu 2.9.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.6.1. iesniegums un parakstīts 
apliecinājumus, ka īpašumā 
nenotiek saimnieciskā darbība un 
apstiprinājumu, ka ir vientuļais 
pensionārs un nav noslēgts uztura 
līgums;

Turpinājumu lasiet 7.lpp

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.27
“Par atvieglojumu piemērošanu  nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
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PASĀKUMI JANVĀRĪ
Kultūras norises janvārī
Koncerti un pasākumi

03.01. 18:00 Cēsnieces 
Nadīnas Liepiņas ceturtās 
dzejas grāmatas „Tevi mīlēšu 
līdz horizontam” atvēršanas 
svētki, Cēsu Centrālās 
bibliotēkas Baltajā zālē

07.01. 19:00 Grupas “KEKSI” 
Muzikālais Skudrupūznis 
2012, CATA Kultūras namā

18.01.18:00 KAFIJA GULTĀ 
jeb Detektīvu klubs Cēsīs. 
Piedalās krimināli noskaņota 
rakstniece Dace Judina un 
Teātra studija „Pūces Māja”, 
Cēsu Pieaugušo izglītība 

centra zālē

20.01. 17:30 Mākslas vēstures 
lekcija Indijas māksla, Izstāžu 
namā

20.01. Barikāžu atceres 
pasākumi

28.01. 18:00 Santa Zapacka 
& Harijs Ozols jaunā 
koncertprogrammā “Ar 
mīlestību un smaidu”, CATA 
kultūras namā
Izstādes

21.12.- 26.01. Lilitas Joņinas 
zīmējumu izstāde „Esi mans 
draugs”, Jaunās Pils bēniņos

01.01.- 16.01. Izstāde 
„Veronika Rihterova 
– pagodinājums PET pudelei. 
Radošā reciklācija Čehijas 
Republikā” un bērnu vizuālās 
mākslas konkursam „PET 
pudeles pārvērtības” iesniegto 
darbu izstāde, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

02.01. - 20.01. Literatūras 
izstāde „Lai vēlmes 
piepildās…”, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

02.01. - 31.01. Literatūras 
izstāde „Elzai Sudmalei 
– 90”, veltīta novadnieces, 

dzejnieces, tulkotājas un 
redaktores jubilejai, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

03.01. – 31.01. Literatūras 
izstāde 20. janvāris – 1991. 
gada barikāžu atceres diena, 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

06.01 - 05.02. Latvijas MA 
tekstila katedras 50 gadu 
jubilejas darbu izstāde 
„Tekstils.LV’’, Izstāžu namā

17.01. – 31.01. Latviešu 
mākslinieku gleznu kopijas, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

19.01. - 21.01. Jauno grāmatu 
izstāde, Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

20.01. – 31.01. Literatūras 
izstāde ”Laimai Muktupāvelai 
– jubileja”, par rakstnieces 
dzīvi un daiļradi, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

Bērniem un skolēniem

15.01.,22.01., 29.01. 14:00 
Pasākums ģimenēm ar bērniem 
„Ziemas pasakas Cēsu pilī”, 
Jaunās pils bēniņos

datums laiks pasākums vieta dalībnieki
3.01.12 20.00-22.30 LČ florbolā vīriešiem- virslīga Piebalgas 18 Lekrings – Ķekava

6.01.12 19.30-21.00
20.00-21.30

LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem
Cēsu novada čemp. florbolā

Piebalgas 18
Pūces 2a

Dārznieks/Cēsis - Līvāni
Amata-PJVT

7.01.12
10.00-20.00
10.00-15.00
16.00-17.30

Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Cēsu novada čemp. florbolā

LSBL čempionāts basketbolā dāmām

Lapsu 17
Pūces 2a

Piebalgas 18

1.kārta
Sabraukums
Cēsis - LU

8.01.12 10.00-20.00
10.00-16.00

Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Cēsu novada čemp. florbolā

Lapsu 17
Pūces 2a

1.kārta
sabraukums

13.01.12 20.00-21.30 Cēsu novada čemp. florbolā Pūces 2a Union Stars - PJVT

14.01.12 10.00-18.00
18.00-21.00

Sporta diena augstskolām
LČ florbolā vīriešiem- virslīga

Pūces 2a
Piebalgas 18 Lekrings – Latgranula

15.01.12 10.00-18.00
10.00-13.00

SK Saulrīti turnīrs novusā
Cēsu novada čemp. florbolā

Lapsu 17
Pūces 2a sabraukums

19.01.12 19.30-21.00 LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem Piebalgas 18 Dārznieks/Cēsis - Valmiera

20.01.12 12.00-21.00 Cēsu kauss basketbolā 2012
Piebalgas 18, 

Pūces 2a,
Gaujas 45

Starptautisks turnīrs jauniešiem

21.01.12 9.00-20.00 Cēsu kauss basketbolā 2012
Piebalgas 18, 

Pūces 2a,
Gaujas 45

Starptautisks turnīrs jauniešiem

22.01.12 9.00-18.00 Cēsu kauss basketbolā 2012
Piebalgas 18, 

Pūces 2a,
Gaujas 45

Starptautisks turnīrs jauniešiem

28.01.12 10.00-16.00
LČ florbolā jauniešiem

Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā D2 
meitenes

Pūces 2a Cēsu PSS – Rubene

29.01.12 13.00-15.00
LČ volejbolā vīriešiem Nacionālajā līgā

Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā B1 
meitenes

Piebalgas 18
Pūces 2a Cēsis – SK Vecumnieki

Sports janvārī

Turpinājums no 6.lpp

3.6.2. pensionāra apliecības 
kopija (uzrādot oriģinālu);

3.6.3. izziņa no Valsts 
Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) par pensijas 
apmēru.

3.7. Nestrādājošajiem 
un vientuļajiem I, II 
grupas invalīdiem un 
nodokļu maksātājiem, kuru 
mājsaimniecībā ir I un II 
grupas invalīds, lai saņemtu 
2.11. un 2.12.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.7.1. iesniegums un 
parakstīts apliecinājums, ka 
īpašumā nenotiek saimnieciskā 
darbība;

3.7.2.Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts 
komisijas (VDEĀK) invalīda 
apliecības kopija (uzrādot 
oriģinālu);

3.7.3. izziņa no Valsts 
Sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) par pensijas  
apmēru un citu ģimenes locekļu 
ienākumu apmēru.

3.8.Daudzbērnu ģimenēm 
un nodokļa maksātājam, kura 
mājsaimniecībā ir daudzbērnu 
ģimene, lai saņemtu 2.13. 
un 2.14.punktā minētos 
atvieglojumus jāiesniedz:

3.8.1.iesniegums un 
parakstīts apliecinājums, ka 
īpašumā nenotiek saimnieciskā 
darbība;

3.8.2. audžu ģimenēm 
Bāriņtiesas lēmuma kopija;

3.8.3.dokumenta kopija, 
kas apliecina aizbildniecības 
tiesības;

3.8.4.pēc 18 gadu 

sasniegšanas izziņa no mācību 
iestādes, kas apliecina, ka 
bērns turpina mācīties pilna 
laika augstākās, vispārējās, 
profesionālās vai speciālās 
izglītības iestādēs.

3.9. Nodokļu maksātājiem, 
lai saņemtu 2.15, 2.16. un 2.17.
punktā minētos atvieglojumus, 
jāiesniedz:

3.9.1.iesniegums par nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu, 
norādot saistošo noteikumu II 
nodaļas punktu, pamatojoties 
uz kuru izskatāma atvieglojumu 
piešķiršana;

3.9.2.izziņa no Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) par 
to, ka nav nodokļu parādu. 
Izziņa derīga mēnesi pēc tās 
izsniegšanas;

3.9.3.izziņa no Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) par 
komercsabiedrībā pastāvīgi 
strādājošo darbinieku skaitu.  
Izziņa derīga mēnesi pēc tās 

izsniegšanas;

3.9.4.uzskaites veidlapa par 
saņemto de minimis atbalstu 
(Pielikums Nr.2). 

IV Kārtība, kādā nodokļa 
maksātājs var saņemt nodokļa 
atvieglojumus

4.1. Nodokļa atvieglojumus 
piešķir par to taksācijas 
gadu, kurā iesniegts nodokļa 
maksātāja iesniegums, ja 
attiecīgā šo saistošo noteikumu 
punktā nav atrunāts savādāk.

4.2. Nodokļa maksātājam, 
kuram saskaņā ar šo noteikumu 
nosacījumiem ir tiesības uz 
nodokļa atvieglojumiem, ja 
iesniegums iesniegts Cēsu 
novada pašvaldībā šādos 
termiņos:

4.2.1.no 1.janvāra līdz 
28.februārim – atvieglojums 
tiek piemērots par tekošo 
taksācijas gadu;

4.2.2.no 1.marta līdz 

30.jūnijam – atvieglojums tiek 
piemērots par tekošā taksācijas  
perioda otro pusgadu un 
nākamā taksācijas gada pirmo 
pusgadu;

4.2.3.saistošo noteikumu 
2.15. un 2.16.punktā minētajām 
nodokļa maksātāju kategorijām 
dokumenti jāiesniedz no 
15.augusta līdz 1.novembrim, 
un atvieglojums tiek piemērots 
uz tekošo taksācijas gadu.

4.3. Nodokļa atvieglojumus 
piešķir:

4.3.1. šo noteikumu 2.9. - 
2.14.punktā minētajām nodokļa 
maksātāju kategorijām ar Cēsu 
novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas nodokļu inspektora 
lēmumu;

4.3.2. šo noteikumu 2.1. 
– 2.8., 2.15.-2.17.punktā 
minētajām nodokļa maksātāju 
kategorijām ar Domes 
lēmumu.

4.4. Nodokļa atvieglojumus 
nepiešķir, ja:

4.4.1. nodokļa maksātājam 
nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas izskatīšanas 
brīdī ir pašvaldības budžetā 
ieskaitāmo nodokļu parādi 
vai nomas maksas parādi par 
nomāto pašvaldības īpašumu.

V Noslēguma jautājumi
5.1. Ar šo saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Cēsu novada 
domes 2009.gada 29.decembra 
saistošie noteikumi Nr.29 ‘’Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
nodokļa maksātājiem Cēsu 
novadā’’.

5.2. Saistošie noteikumi 
publicējami laikrakstā 
‘’Cēsu Vēstis’’ un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas.

Saistošo noteikumu 
pielikumus skatiet 

www.cesis.lv

Cēsu novada domes 
saistošie noteikumi 
Nr.27 “Par atvieglo-
jumu piemērošanu  
nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu 
novadā”
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VĒSTURE, KULTŪRA
Rosīgs un bagāts gads
Turpinājums no 1. lpp

Tika organizēti izglītojoši 
koncerti „Burvju māceklis” 
(3.-6.klašu skolēniem) un 
koncerts „Pasaku valstībā” no 
cikla „Patiešām maziņajiem”. 
Augustā norisinājās piektais 
Cēsu mākslas festivāls. 
Festivāls mēneša garumā 
piedāvāja tikai profesionālās 
mākslas programmas mūzikā, 
skatuves mākslā, vizuālajā 
mākslā, kino. Ievērojamu 
rezonansi Latvijas mērogā 
festivāls ieguva ne tikai ar 
programmu daudzveidību un 
augsto kvalitāti, bet arī ar jau 
tradicionālo mūsdienu mākslas 
izstādi Vecajā Brūzī.

Īpašu uzmanību šogad 
bijām pievērsuši kino nozarei. 
Sadarbībā ar kino forumu 
„Arsenāls” aprīlī Cēsīs 
noritēja bērnu filmu festivāla 
„Berimors” pasākumi – filmu 
darbnīcas, kino seansi un 
tikšanās ar kino veidotājiem. 
Savukārt jūnijā Cēsu Jaunajā 
pilī notika Eiropas Komisijas 
Pārstāvniecības Latvijā 
atbalstīts projekts – Radošo 
filmu darbnīcas, kas piedāvāja 
15 jauniešiem no Cēsīm un 
visas Vidzemes trīs dienu laikā 
apgūt filmu industrijas ābeci.

Gada sākumā izsludinātajā 
„Mazo kultūras projektu 
konkursā“ divi amatiermākslas 
kolektīvi – „Pils koris“ un 
„Wenden“ saņēma atbalstu 
divu jaunu koncertprogrammu 

sagatavošanai. Septembrī koris 
„Wenden“ dziedāja I. Kalniņa 
dziesmu programmu „Pa zelta 
pavedienu“, bet novembrī „Pils 
koris“ pārsteidza klausītājus ar 
neaizmirstamu priekšnesumu 
„Rudenīgais tango“.

Vairāki „Cēsu Kultūras 
un Tūrisam centra“ 
amatiermākslas kolektīvi 
atzīmēja ievērojamas jubilejas. 
Koris „Beverīna“, tautas vērtes 
kopa „Dzieti“, koris „Ābele“, 
TDA „Raitais solis“ un Cēsu 
Tautas teātris ar krāšņiem 
jubilejas pasākumiem svinēja 
savus svētkus. Tradicionāli 
spilgti ir bijuši TDK „Randiņš“ 
izlaiduma un Ziemassvētku 
koncerti, ar panākumiem 
dažādos konkursos startējusi 
popgrupa „Hey“. Īpašs prieks 
2011. gadā par pūtēju orķestra 
„Cēsis“ atdzimšanu, kas 
kopš 2011. gada septembra 
ir kļuvis par „Cēsu Kultūras 
un Tūrisam centra“ finansētu 
amatiermākslas kolektīvu.

Gada akcents 
tūrismā - sadarbība
Andra Magone  
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra nodaļas 
Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centrs 
vadītāja

Mums šis gads ir pagājis 
sadarbības zīmē. Pavasarī kopā 
ar uzņēmējiem devāmies viens 
pie otra ciemos, braucienos 
izvērtējot Cēsu un apkārtnes 
tūrisma uzņēmēju piedāvājumu, 
kā arī vienam ar otru iepazīties. 
Tā bija iespēja ne vien 
apmainīties pieredzē, bet arī 
likt pamatus kopīgiem jauniem 
tūrisma produktiem. Septembrī- 
Starptautiskās tūrisma dienas 
aktivitātēs centāmies iesaistīt 
maksimāli daudz Cēsu un 
apkārtnes uzņēmējus, lai radītu 
pilnvērtīgu piedāvājumu 3 
dienu atpūtai Cēsīs.

 Pils apmeklētāji var skatīt 
jaunu teatralizēto programmu, 
kuras laikā tiek cepta maize 
autentiskā viduslaiku krāsnī. 
Ozolkalns šovasar piedāvāja 
iespēju izmēģināt roku 
loka šaušanā un piedalīties 
improvizētās medībās. Rudens 
pusē durvis vēra zinātnes un 
inovāciju centrs „Z(in)oo”, kas 
jau pāris mēnešu laikā kļuva 
par vienu no apmeklētākajiem 
objektiem pilsētā. Ziemas 
sezonā slēpotāji naktsmītņu 
rezervēšanai var izmantot 
portālu www.cesishotel.lv. 

Ir svarīgi, lai piedāvājums 
tūristiem būtu kvalitatīvs un 
daudzveidīgs. Tāpēc esam 
sākuši cieši komunicēt ar 
Siguldas, Valmieras, Līgatnes, 
Amatas un Pārgaujas pašvaldību 
tūrisma speciālistiem, lai  
popularizētu atpūtu Gaujas 

Nacionālajā parkā. Ļoti ceram, 
ka jau nākamajā gadā mūsu 
sadarbība un tūrisma uzņēmēju 
entuziasms vainagosies ar 
vairākiem projektiem un kopīgu 
līdzdalību tūrisma gadatirgos!

 Jaunās 
ekspozīcijas zīmē
Dace Tabūne  
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra nodaļas 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs 
vadītāja

Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs 2011.gadu pavadījis 
topošās, jaunās, pastāvīgās 
ekspozīcijas zīmē, pie kuras 
izveides joprojām turpinās 
intensīvs darbs, un kura 
durvis apmeklētājiem tiks 
vērtas 2012.gada pavasarī. 
Jaunā ekspozīcija vēstīs ne 
tikai par nozīmīgākajiem 
Cēsu vēstures notikumiem, 
bet pirmo reizi kopš muzejs 
atrodas Cēsu Jaunās pils ēkā, 
ļaus apmeklētājam iejusties 
arī 19.gadsimta vidē, baudot 
vēsturiskos interjerus.

Kā ik gadus, intensīva 
izstāžu un koncertdzīve 
noritējusi Izstāžu namā, bet 
saistībā ar viduslaiku pili 
kā nozīmīgākais notikums 
ar rezultātiem, kuru augļus 

plūksim arī turpmākajos gados, 
ir piedalīšanās starptautiskā 
projektā „Krusta karu 
ekoloģija”. Šī projekta ietvaros 
tiek precizēta Cēsu viduslaiku 
pils vēsture, iegūtas zināšanas 
par Latvijā nepraktizētu 
pieeju arheoloģisko atradumu 
saglabāšanā, Cēsu pils iegūst 
starptautisku publicitāti un 
jaunus kontaktus ar pasaulē 
atzītām autoritātēm dažādu 
vēstures zinātnes nozaru jomā.

Aizvadītajā gadā ritējis 
intensīvs muzejpedagoģiskais 
darbs. Īpaši pieprasītas 
bijušas divas programmas 
– „Seno lietu pasaule” 
Atklātā krājuma glabātavā, 
kur notikušas 19 nodarbības 
ar 247 apmeklētājiem un 
Latvijas brīvības cīņām veltītā 
programma „Izcīni Latviju”, 
kuru izmanto ne tikai skolēni, 
bet arī visi NBS Instruktoru 
skolas kursanti. Novembrī tika 
prezentēta jauna programma-
spēle „Latvijai 100”, kuru 
līdz šim paguvuši izspēlēt 89 
skolēni.

Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra kolektīvs vēl visiem 
jaukus un mīlestības piepildītus 
svētkus. Lai izdodas atrast laiku 
sarunām un kopā pabūšanai ar 
saviem tuvajiem un mīļajiem. 
Ar drosmīgu soli un apņemša-
nos iesoļojot 2012.gadā, 
domājot par jauniem darbiem, 
mērķiem un iespējām!

Gunta Romanovska 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktores vietniece

Decembrī Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā notika izstādes 
„Veronika Rihterova – 
pagodinājums PET pudelei. 
Radošā reciklācija Čehijas 
Republikā” un bērnu 
vizuālās mākslas konkursam 
„PET pudeles pārvērtības” 
iesniegto darbu izstādes 
atklāšana. Izstādes bibliotēkā 
varēs apskatīt līdz 2012. 
gada 16.janvārim. Pēc tam 
bibliotēkas darbinieki piedāvā 
konkursam „PET pudeles 
pārvērtības” iesniegtos skolēnu 
darbus eksponēt arī skolās.

Pavisam konkursam iesniegts 
41 darbs, ko veidojis 71 autors, 
jo ir ne tikai individuāli, bet arī 
komandās radīti darbi. 

Šī projekta iniciatoru 
– Čehijas Republikas 
vēstniecību, pārstāvēja jaunais 
Čehijas Republikas vēstnieks 
Latvijā V.E. Pavols Šepeļāks un 
vēstniecības kultūras projektu 
rīkotājs Mihals Koreckis. 
Vēstniekam šī bija pirmā vizīte 
ārpus Rīgas. Izstādes atklāšanā 
viņš atgādināja, ka kopš 2000. 
gada Čehijas Republikas 
vēstniecība Rīgā ir sarīkojusi 
jau 9 kultūras pasākumus Cēsīs. 

Viņš atzina, ka iesniegtie bērnu 
darbi ir tiešām interesanti un 
radoši. 

Žūrija, kurā bija Čehijas 
Republikas vēstniecības, AS 
„Latvijas Zaļais punkts”, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
un Cēsu centrālās bibliotēkas 
pārstāvji noteica konkursa 
uzvarētājus. Konkursa darbi 
tika vērtēti divās vecuma 
grupās: 7-10 gadi un 11-15 
gadi. Jāsaka, ka žūrijas darbs 
nebija viegls, jo iesniegtie 
darbi bija tiešām interesanti. 
Kā atzīmēja vērtētāji, Cēsīs 
īpašs bija tas, ka daudzi bērni 
darbojušies komandās, kā 
arī ar vairāki darbi bija radīti 
Ziemassvētku noskaņās, kas 
citur nav bijis raksturīgi. Tika 

apbalvoti labāko darbu autori. 

V.E. Pavols Šepeļāka kungs 
pasniedza Čehijas Republikas 
vēstniecības Rīgā simpātiju 
balvas par darbiem: 

 „Eņģelis - Garkaklis” 
– autors Adrians Vašils (9 gadi, 
Drustu pamatskolas 3. klase, 
skolotāja Māra Kovriga); 

 „Ķiplociņš” – autors 
Mārtiņš Balodis (12 gadi, Cēsu 
pilsētas pamatskolas 6. b klase, 
skolotāja Indra Jaunzema); 

 „Videi draudzīgs 
transportlīdzeklis” autores 
Evita Vanaga, Kate Medne, 
Kristīne Rence, Vineta 
Krūmiņa (14 gadi un Straupes 
pamatskolas 8. klase, skolotāja 

Evija Tiltiņa), Straupes skolēni 
saņēma arī Cēsu Centrālās 
bibliotēkas simpātiju balvu.

Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas simpātiju balvas 
tika piešķirtas par darbiem: 

 „Adventes vainags” 
– autori Edžus Vjaters, 
Vanesa Jaunbrāle, Monika 
Kokarēviča (9-10 gadi, 
Cēsu internātpamatskolas 
– rehabilitācijas centra 3. un 4. 
klase, skolotāja Andra Pogule); 

 „Vāze ar ziediem” – 
autore Laura Vintere (11 gadi, 
Cēsu pilsētas pamatskolas 
5. b klase, skolotāja Indra 
Jaunzema); 

 „Kauss” – autors 
Juris Guzs (14 gadi, Cēsu 
pilsētas pamatskolas 8. b klase, 
skolotāja Indra Jaunzema); 

 „Lukturu gaismā” 
– autore Ieva Briņķe (15 gadi, 
Līvu pamatskolas 8. a klase, 
skolotāja Inga Andersone).

Akciju sabiedrības „Latvijas 
Zaļais punkts” atzinības 
rakstus un balvas saņēma 
darbi:

 „Medūzas” – autori 
P.M. Lakstīgala, V. Reinsone, 
M.J. Maizītis, N. Putniņš, A. 
Ķirsis, P.M. Markovska, E. 
Dvinska (Cēsu 2. pamatskolas 

1.b klase, skolotāja Gunta 
Krūmiņa); 

 „PET - gladiola” autores 
Laura Balode, Diāna Griezne, 
Zane Derdonska (15 gadi, 
Cēsu 2. pamatskolas 9.a klase, 
skolotāja Indra Jaunzema).

Savas simpātiju balvas 
piešķīra arī Cēsu Centrālās 
bibliotēkas darbinieki. Tās 
pasniedza Bērnu literatūras 
nodaļas vadītāja Inese Majore 
par darbiem:

 „Valentīndienas 
pārsteigums” – autori E. Bāliņš, 
K. Jansone, L. Pavlova (7 gadi, 
Līvu pamatskolas 1. klase, 
skolotāja Anna Kosova);

  „Sivēntiņš” – autore 
Aneta Rutka (12 gadi, Cēsu 
pilsētas pamatskolas 6. b klase, 
skolotāja Indra Jaunzema);

 „Videi draudzīgs 
transportlīdzeklis” – autores 
Evita Vanaga, Kate Medne, 
Kristīne Rence, Vineta 
Krūmiņa (14 gadi un Straupes 
pamatskolas 8. klase, skolotāja 
Evija Tiltiņa).

Īpašu paldies bibliotēkas 
darbinieki teica skolotājai 
Indrai Jaunzemai, jo viņa ir 
bijusi skolotāja bērniem, kas 
iesnieguši vairāk nekā pusi no 
visiem darbiem.

PET pudeles pārvērtības


