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„Svarīgi ikvienam domās 
darbos un sirdī rūpēties par savu 
zemi un tās ļaudīm”, ar šādu 
moto jau šobrīd valsts svētkiem 
gatavojas Cēsu novadā.

Šogad, valsts svētkus 
sagaidot, tiek domāts ne tikai 
par pasākumiem Lāčplēša 
dienā 11.novembrī un Latvijas 
dzimšanas dienā 18.novembrī, 
bet arī par atsevišķām 
aktivitātēm, kas veicinātu 
bērnu, skolēnu, jauniešu 
un cēsnieku patriotisko 
iedvesmošanu. Līdzīgi kā 
Cēsnieku svētkos vasarā, arī 
šajos ir akcentēta sabiedrības 
līdzdalība un iesaistīšanās. 
Plānots, ka tradicionālos 
svētku pasākumus papildinās 
atsevišķi pasākumi skolu 
jaunatnei. Jau drīz noslēgsies 
konkurss iedzīvotājiem par 
savas pilsētas izzināšanu un 
jaunu kultūrvēsturisko tūrisma 
maršrutu izstrādāšanu. Cēsu 
Valsts ģimnāzijā, pateicoties 
skolotājas Ineses Lāces 

iniciatīvai, notika labdarības 
pasākumi, kuros skolas 
jaunieši veica daudz labus 
darbus - ziedoja dzīvnieku 
patversmei, nodeva asinis, 
apciemoja vecļaudis un Cēsu 
slimnīcas pacientus. Bet 
brīvprātīgie Cēsu jaunieši ielu 
intervijās meklēja atbildes uz 
jautājumiem par varonību, kas 
tika nofilmētas un apkopotas 
video materiālā – „Cēsnieku 
stāsts par Varonību”. 

11.novembris - Lāčplēša 
diena.

Par vienu no 
n o z ī m ī g ā k a j i e m , 
drosmīgākajiem un 
skaudrākajiem posmiem mūsu 
vēsturē atgādina Lāčplēša 
diena, kad brīvības cena bija 
dzīvība. Šogad atzīmējot 
Lāčplēša dienu, uzmanība 
tiek pievērsta varoņiem 
mums līdzās. Stāstīsim ne 
tikai par tiem, kuri cīnījās 
vēsturiski nozīmīgajā laikā, 
bet tiksimies arī ar mūsdienu 
varoņiem, kuriem varonība ir 
ikdienas darbs. 11.novembrī 
plkst.13:00 Rīgas Pedagoģijas 
un Izglītības Akadēmijas 
telpās skolēni un interesenti 
aicināti uz sarunu un diskusiju 
par varonības tēmu. Tajā 

būs divu izcilu vēsturnieku-
Kaspara Kļaviņa un Tāļa Vigo 
Pumpuriņa ieskats varonības 
tēmās, kas iedvesmos tālākais 
diskusija - kas tad ir varonība. 
Sarunu vadīs vēstures 
entuziasts Andris Geidāns, 
iztaujājot Jaunā Rīgas teātra 
aktieri Vili Daudziņu un kādu 
noslēpumainu viesi, dienestā 
esošo karavīru. Pēc diskusijas, 
plkst.16:30 ikviens aicināts 
noskatīties jauniešu veidoto 

video „Cēsnieku stāsts par 
Varonību” Rožu laukumā. 
Sekojot jau iedibinātai 
tradīcijai, plkst. 17:30 notiks 
pulcēšanās pie Skolnieku rotas 
pieminekļa, lai dotos svinīgā 
lāpu gājiena uz Lejas kapiem. 
Jau piekto gadu uz mirdzošās 
Latvijas kontūras veidošanu 
aicina Renārs Sproģis. Sākot 
no plkst.18:00 Pils parka 
estrādē ikviens laipni aicināts 
iedegt gaiši sveces liesmiņu 
par savu Latviju. Vakarā 
plkst.19:00 Rožu laukumā 
tiks demonstrēta režisora 
Askolda Saulīša dokumentālā 
filma “Bermontiāde” par 
latviešu brīvības cīņām 1919. 
gada oktobrī un novembrī. 
Apmeklētājus sildīs silta tēja 
un simboliski ugunskuri.

18.novembris - Latvijas 
Republikas Proklamēšanas 
diena.

Valsts svētkus Vaivē atzīmēs 
jau 17.novembrī plkst.18:00 
ar svētku sarīkojumu, kustības 
”Labo darbu krātuvīte” 
nominantu apbalvošanu, un 
plkst.21:00 svētku balli, kurā 
muzicēs grupa „Mūzikas 
kolekcija”. Cēsu pilsētā 
18.novembra svētku norises 

ievadīs Ekumēniskais svētku 
dievkalpojums Cēsu Sv. Jāņa 
baznīcā plkst.11:00, pēc 
kura sekos ziedu nolikšana 
pie Uzvaras pieminekļa, bet 
plkst.13:00 Jaunajā Pilī izstādes 
„Cēsis pastkartēs” atklāšana. 
Izstādē būs apskatāma Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Ginta Šķendera pastkaršu 
kolekcija. Svinīgi tiks paziņoti 
un apbalvoti arī konkursa 
„Jaunie kultūrvēsturiskie 
maršruti Cēsīs” uzvarētāji. 
Skanīgu un iedvesmas pilnu 
svētku dāvanu, sarūpētu savai 
pilsētai, pasniegs Cēsu Valsts 
ģimnāzijas skolotāja Inese 
Lāce, uz svinīgo sarīkojumu 
un muzikālu koncertuzvedumu 
„Rūpēs par Latviju” novada 
iedzīvotāji aicināti plkst.17:00 

Jaunās komunālās tehnikas iegāde bija 
racionāls un tālredzīgs lēmums

Valsts svētkos novembrī cēsniekus gaida 
plaša un interesanta kultūras programma
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Svētkos 
gaidīti viesi

 Par savu zemi domās, darbos un sirdī!

Attēlā: Pēc uzņēmēja Renāra Sproģa iniciatīvas Pils parkā atkal tiks veidota Latvijas kontūra. Foto: Gints Gārša.

Valsts svētkos 18.novembrī  
kopā ar cēsniekiem kā allaž būs 
viesi no sadraudzības pilsētas 
Vācijā Ahimas.  Ahimas 
mērs  Uve Kelners, goda 
mērs Kristofs Rippihs, kurš 
jau kopš 90.gadu sākuma ir 
piedalījies visās 18.novembra 
svinībās Cēsīs, Ahimas – Cēsu 
draudzības biedrības vadītājs 
Klaus Kellers, kā arī tūrisma 
un mākslas nozares pārstāvji. 

Viesi piedalīsies svētku 
pasākumos, iepazīsies ar 
jaunumiem mūsu novadā  un 
runās par sadarbību kultūras un 
tūrisma jomās.

Vizīte Rakverē
Piektdien, 28.oktobrī  

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
un priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Rozenbergs devās  darba 
vizītē uz sadraudzības pilsētu 
Igaunijā Rakveri. Vizītes laikā 
paredzēts tikties ar Rakveres 
pilsētas vadību un parakstīt 
sadarbības līgumu, kas  paredz 
plašāku savstarpēju pieredzes 
apmaiņu dažādās pašvaldību 
darba jomās.

Cēsu 2.pamatskolā. Vakarā 
plkst.21:00 Vienības laukumā 
uz svētku dienas patriotisku 
noslēgumu aicināti visi, kuri 
cieņu savai zemei vēlas izteikt 
dziesmās. Kopā ar Cēsu koriem 
varēs izdziedāt skaistākās 
melodijas.

Svētkus atzīmējot, Cēsu 
Vēstures un Mākslas muzejs 
ir sagatavojis piedāvājumu 
bērniem un jauniešiem. 
Ikvienai izglītības iestādei ir 
iespēja valsts svētkus bagātināt 
ar interesantām programmām, 
lekcijām, erudīcijas spēlēm un 
ceļojošām izstādēm. 

Apmeklētājiem svētkos 
11.un 18.novembrī durvis vērs 
muzeja Atklātais krājums, 
kurā apskatei pieejama daļa 
no muzeja vērtīgākajiem 
eksponātiem. 

Jaunas izstādes būs atvērtas 
Izstāžu namā, Cēsu Vēstures 
un Mākslas muzejā, kā arī Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā.
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PAŠVALDĪBĀ
Valsts svētkus 
sagaidot

Domes sēdē oktobrī
Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes 
izbraukuma sēdē, kas notika 
Cēsu Jaunās pils konferenču 
zālē, tika pieņemti 33 lēmumi.

• Apstiprināja Cēsu 
internātpamatskolas – 
rehabilitācijas centra Attīstības 
plānu.

• Apstiprināja Cēsu 
2.pamatskolas nolikumu un 
izdarīja grozījumus Cēsu 
2.vidusskolas nolikumā.

• Veica grozījumus Cēsu 
novada domes 14.04.2011. 
lēmumā Nr. 226 „Par Rožu 
laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, 

izmantošanu”, tādejādi radot 
iespēju  SIA „2 Lokals” 
nomas telpās Rīgas ielā 24A, 
Cēsīs, Cēsu novadā  sekmīgi 
veikt uzņēmējdarbību rudens, 
ziemas un pavasara sezonās.  
Tiks ierīkota segta terase, kas  
ir vienīgā iespēja nodrošināt 
uzņēmuma nepārtrauktu 
darbību šajā teritorijā.

• Piešķīra nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
SIA  „ ALTEHS”, Dacei  
Treikmanei un SIA  „Purpurs”.

• Atbalstīja pūtēju orķestra 
„Cēsis” iekļaušanu pašvaldības 
aģentūras „ Cēsu Kultūras un 
tūrisma centrs” amatiermākslas 
kolektīvu sastāvā.

• Lēma finansiāli atbalstīt 
vairākas sabiedrības un 
uzņēmēju iniciatīvas: Cēsu 

novada jauniešu domes dalību 
projektu konkursā „Jaunatne 
darbībā” ; biedrības „Daugavas 
Vanagi” Cēsu nodaļu literārā 
konkursa organizēšanai par 
Latvijas starpkaru periodu; 
Eiropas kausa izcīņas posma 
sarīkošanai snovbordā 2012.
gadā Cēsīs, Ozolkalna 
slēpošanas bāzē.

• Noteica 2012.gada Cēsu 
novada pašvaldības budžeta 
prioritātes: Pašvaldības 
finansējuma un priekš-
finansējuma nodrošināšana 
uzsākto Eiropas Savienības 
struktūrfondu apguvei, saskaņā 
ar Cēsu novada pašvaldības 
attīstības programmu; Prioritāro 
pasākumu realizācija sociālās 
palīdzības jomā: sociālās 
palīdzības nodrošināšana 
sociālajām riska grupām 

ekonomiskās krīzes ietekmes 
mazināšanai; Kvalitatīvas 
izglītības sistēmas uzturēšana.

• Iepazinās ar Cēsu novada 
domes Saistošo noteikumu „ 
Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā’’ 
projekta izstrādes gaitu un 
informāciju par Cēsu novada 

pašvaldības izglītības kvalitātes 
rādītājiem.

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.

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Novembris ir valsts svētku 
mēnesis un, tuvojoties 
Lāčplēša dienai un Latvijas 
dzimšanas dienai, protams, 
gribētos runāt par svinīgām, 
patriotiskām tēmām. Taču  
svētku sajūta rodas tad, kad 
ir padarīts darbs un īpaši 
tad, kad iecerētā paveikšanai 
ir nācies pārvarēt šķietami 
nepārvaramus šķēršļus. 
Tāpēc arī šoreiz vairāk par 
saimnieciskiem  jautājumiem 
un šķēršļiem, kas jāpārvar 
novada veiksmīgai attīstībai.

No 1.novembra novada 
pašvaldība pārņem Cēsu 
Profesionālo vidusskolu. 
Tas ir nozīmīgs notikums 
un esmu pārliecināts, ka, 
sadarbībā ar skolas vadību un 
darbiniekiem, spēsim sekmīgi 
modernizēt skolu. Mācību 
iestādi no Izglītības un 
Zinātnes ministrijas pārņemam 
ar valsts finansējumu, kas 
paredzēts profesionālajām 
skolām. Uzdevumi ar kuriem 
mums jātiek galā līdz ar skolas 
pārņemšanu, nav vienkārši. 
Pirmkārt, ir sekmīgi jāīsteno 
Eiropas projekts skolas 
modernizācijā, kas paredz 
praktiskās apmācības, korpusa 
izbūvi un pirkšanu, kā arī 
mūsdienīga mācību aprīkoju-
ma iegādi. Otrkārt, mums ir 
jābūt gana tālredzīgiem, lai 
skolas turpmākai attīstībai dotu 
tādu ievirzi, kas ir atbilstoša 
pieprasījumam darba tirgū.

Esam sākuši izstrādāt 
nākošā gada budžetu, apzinām 
vajadzības un to tiešām ir 

daudz. Šogad krasi iezīmēj-
usies tendence - jautājumus, 
kas šķiet apgrūtinoši 
valsts institūcijām, deleģēt 
pašvaldībām. Tā tas ir 
sociālajā aizsardzībā, veselības 
aprūpē, nekustamā īpašuma 
apsekošanā, uzskaitē. Pat 
bēdīgi slaveno atskurbtuvju 
jautājumu, kuru trīs ministrijas 
ilgus gadus it kā mēģināja 
risināt, tagad laipni nodod 
pašvaldībām. Lieki piebilst, ka 
papildus funkcijas pašvaldī- 
bām tiek deleģētas bez to 
veikšanai nepieciešamā 
finansējuma. Ziņas, kas 
lasāmas medijos, ka valsts 
budžeta konsolidācija 
nākošajā gadā pamatā notiks 
uz pašvaldību rēķina, protams, 
rada bažas. 

Lielākie projekti novadā 
– Kultūras centra un Cēsu 
klīnikas rekonstrukcija noris 
kopumā veiksmīgi. Nav tā, 
ka viss virzās gludi, ir kreņķi, 
pārpratumi, arī strīdi, bet tas 
ir darba process. Ir pabeigta 
šogad uzsāktā Jāņa Poruka un 
Gaujas ielu rekonstrukcija. 
Diemžēl, nepabeigtajos 
ielu posmos darbi visdrīzāk 
atsāksies tikai nākošajā 
pavasarī. Esmu jau vairakkārt 
skaidrojis, kāpēc birokrātisku 
pinekļu dēļ šovasar tā arī 
neizdevās atsāk darbus. Taču 
ielas tiks sakārtotas tā, lai arī 
šie posmi ziemā būtu normāli 
izbraucami.

Noslēgumā gribu aicināt 
Cēsu novada iedzīvotājus 
aktīvi apmeklēt valsts svētku 
pasākumus. Programma ir ļoti 
plaša un interesanta. Lai mums 
visiem veiksmīgs valsts svētku 
mēnesis!

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Oktobra nogalē notika 
novada uzņēmēju un 
pašvaldības vadības tikšanās. 
Šoreiz tā notika pēc uzņēmēju 
iniciatīvas. Šāda domu apmaiņa 
ir nepieciešama un esam jau 
vienojušies par nākošo tikšanās 
reizi novembrī. Informējām 
uzņēmējus par lielākajiem 
projektiem, aktualitātēm 
izglītībā, veselības aprūpē, 
pašvaldības budžetu. Lūdzām 
uzņēmējus izvērtēt un dot 
savus priekšlikumus 
p a š v a l d ī b a s 
s a i s t o š a j i e m 
noteikumiem par 
a t v i e g l o j u m i e m 
Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem. 
Noteikumu projektā 
ir iestrādāti vairāki punkti, kas 
vērsti uz atbalstu biznesam. 
Uzņēmēju iesaistīšanās paš-
valdības lēmumu izstrādē 
ir ļoti būtiska, jo tādējādi 
varam pieņemt kvalitatīvākus 
lēmumus, kas veicina 
uzņēmējdarbībai labvēlīgas 
vides veidošanu un jaunu darba 
vietu rašanos novadā. Savukārt 
pašvaldības darbinieki tikšanās 
reizēs var uzzināt, kas rūp 
uzņēmējiem un palīdzēt atrisi-
nāt gluži praktiskus jautājumus. 
Domāju, ka noteikti būtu 
nepieciešams atjaunot „ Cēsu 
uzņēmēja” aizsākto novada 
uzņēmēju veikuma novērtēšanu 
dažādās nominācijās un labāko 
sveikšanu.

Cēsu novada pašvaldībai 
izveidojusies konstruktīva 
sadarbība ar Latvijas Investīciju 
un Attīstības aģentūru. Valsts 
aģentūrā tiek apkopota visa 

informācija par potenciālajiem 
investoriem. Tās darbinieki 
strādā atbilstoši modernā 
biznesa spēles noteikumiem, 
dinamiski un profesionāli. 
Viena ārvalstu uzņēmēju 
delegācija jau ir bijusi Cēsīs, 
esam gatavojuši arī atbildes uz 
informācijas pieprasījumiem 
par biznesa iespējām novadā, 
ceram, ka būs arī rezultāts. 
Jāatzīst, ka nopietna problēma 
kļūst darbaspēka trūkums. 
Kā saka biznesa cilvēki - 
elektrības vai gāzes pievadus 
var izbūvēt, bet kur rast simts 
kvalificētus darbiniekus? Tāpēc 
piedāvājumos investoriem Cēsu 

novads tiek skatīts saistībā ar 
citiem Vidzemes novadiem un 
pilsētām, jo attālumi nav lieli 
un pusstundas brauciens uz 
darbu  nav šķērslis darbaspēka 
piesaistei.

Kā jau esam informējuši, 
ir uzsākta Cēsu Centrālās 
bibliotēkas rekonstrukcijas 
projekta izstrāde. Bibliotēka 
arī turpmāk būs savā ēkā 
Raunas ielā 1. Rekonstrukcijas 
projekts paredz izbūvēt 
pagrabu un bēniņus, krietni 
mainīts iekšējais plānojums, 
tādējādi iegūsim plašas, gaišas 
telpas, kurās gan bērni, gan 
pieaugušie varēs ērti lasīt 
grāmatas un preses izdevumus, 
darboties ar datoriem un atrast 
nepieciešamo informāciju 
vai vienkārši  pavadīt brīvo 
laiku, izmatojot bibliotēkas 
plašo piedāvājumu. Savukārt 
bibliotēkas darbiniekiem būs 
tādi darba apstākļi, kādus viņi 

jau sen ir pelnījuši. Arhitekta 
Jura Pogas biroja izstrādātajās 
projekta vizualizācijās 
mūsdienīgi risinājumi ir 
apvienoti ar pietāti pret ēkas 
vēsturiskajām vērtībām un pēc 
rekonstrukcijas bibliotēka būs 
tiešām koša Cēsu vizītkarte gan 
vizuāli, gan funkcionāli. Bažas 
vienīgi ir par finansējumu 
būvdarbiem, jo gan bibliotēkas, 
gan ielu atjaunošanai 
finansējums paredzēts no 
Eiropas Savienības fondu  
pilsētas attīstības projektu 
programmas. Ja visu naudu 
iztērēsim ielām, bibliotēkai būs 
jāmeklē citi finanšu avoti.    

Kultūras dzīve 
novadā kā allaž ir 
notikumiem bagāta. 
Top jaunā akustiskā 
koncertzāle un darba 
grupa aktīvi strādā, 
precizējot telpu 

plānojumu amatiermākslas 
kolektīviem. Koncertzāles 
projektā paredzētas mācību 
telpas arī mūzikas vidusskolai. 
Tagad izvērtējam iespēju, ka 
šajās telpās varētu strādāt arī 
bērnu mūzikas skola. 

Šoruden nozīmīgas jubilejas 
atzīmē koris „Ābele” un deju 
ansamblis „ Raitais solis”. 
Oktobrī domes sēdē deputāti 
vienbalsīgi pieņēma lēmumu 
piešķirt amatiermākslas 
kolektīva statusu pūtēju 
orķestrim „Cēsis”. Izveidot 
jaunu kolektīvu, pie tam pūtēju 
orķestri, kam nepieciešami 
gan prasmīgi mūziķi, gan labi 
instrumenti, nav viegli, un 
jāpateicas Andrim Riekstiņam 
un Mārim Buholcam, ka viņi 
to ir paveikuši. Jāatzīmē, ka 
jaunais kolektīvs jau tagad 
kļuvis par svarīgu Cēsu kultūras 
norīšu vienību.

Notikumiem 
bagāts rudens

Elektrības vai gāzes pievadus 
var izbūvēt, bet kur rast simts 

kvalificētus darbiniekus?
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AKTUĀLI
Policija 
informē

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Ceturtdien, 27.oktobrī 
darba vizītē Cēsīs ieradās 
ASV vēstniece Latvijā Džudita 
Gārbere. Viņa apmeklēja 
Nacionālo Bruņoto spēku 
Instruktoru skolu, iepazinās 
ar Biznesa inkubatora „ 
Magnus” darbību. Uzņēmēji, 
kuri ar inkubatora palīdzību 
uzsākuši savu darbību, 
pastāstīja vēstniecei par  
savu biznesa ideju un tās 
īstenošanu. Džudita Gārbere 
tikās ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu, 
priekšsēdētāja vietnieku Jāni 
Rozenbergu, domes deputātiem 
un nevalstisko organizāciju 
pārstāvjiem un sprieda par 
pašvaldību aktualitātēm.
Savukārt ar Cēsu skolu vecāku 
klašu audzēkņiem vēstniece 
diskutēja par politiskām 
tēmām. Savu vizīti Cēsu novadā 
Džudita Gārbere noslēdza ar 
Zvannieku ģimenes mājas 
apmeklējumu Vaives pagastā.

Ieva Rudzīte 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas 
Administratīvo lietu vecākā 
inspektore

Cēsu novada Pašvaldības 
policija turpinās apsekot 
nekustamos īpašumus, kur 
mājām nav izvietotas numuru 
zīmes, kā to nosaka Cēsu novada 
domes 03.09.2009. Saistošie 
noteikumu Nr. 5 „Apbūves 
noteikumi” 19.nodaļas 1.punk-
ta prasības, jo ikvienam 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai valdītājam jānodrošina, 
lai pie katra nama galvenās 
ieejas būtu piestiprināta mājas 
numura zīme. Pēc policijas 
brīdinājumiem daudzi īpašnieki 
pārkāpumu ir novērsuši. 

Turpinās arī teritoriju 
apsekošana un īpašnieku 
noskaidrošana īpašumiem, kur 
netiek veikta zāliena pļaušana 
un teritorijas sakārtošana. 
Pēc veiktajiem policijas 
pasākumiem īpašnieki teri-
torijas ir sakopuši. 

Oktobrī policijas darbinieki 
uzrakstījuši 7 administratīvā 
pārkāpuma protokolus par 
invazīvo augu (latvāņu) 
izplatības ierobežošanas 
pasākumu neveikšanu, par 
ko paredzēta administratīvā 
atbildība pēc Latvijas 
Administratīvā pārkāpuma 
kodeksa 51². panta pirmās 
daļas „par invazīvo augu 
sugu izplatības ierobežošanas 
pasākumu neveikšanu”, izsakot 
fiziskām personām brīdinājumu 
vai uzliekot naudas sodu no Ls 
70,- līdz Ls 250, juridiskām 
personām no Ls 200,- līdz 
Ls 1000,-. Materiāli nosūtīti 
izskatīšanai un lēmuma 
pieņemšanai Cēsu novada 
pašvaldības Administratīvai 
komisijai. 

Pašvaldības policijas de-
žūrdaļā oktobrī saņemti 
179 izsaukumi. Saņemti 27 
iesniegumi no juridiskām un 
fiziskām personām;

Sastādīti 4 administratīvā 
pārkāpuma protokoli - 
par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietās 
vai atrašanos sabiedriskās 
vietās tādā reibuma stāvoklī, 
kas aizskar cilvēka cieņu;1- 
par dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu; 1- par 
sīko huligānismu, kas nosūtīts 
izskatīšanai un lēmuma 
pieņemšanai uz tiesu.

Pašvaldības policijas patruļ- 
dienesta darbinieki nogādājuši 
mājās 20 personas par 
atrašanos sabiedriskā vietā 
tādā alkohola reibumā, ka nav 
spējīgi patstāvīgi pārvietoties 
un 7 personas nogādātas 
ārstniecības iestādē. Aizturētas 
un nogādātas Valsts policijā par 
citiem likumpārkāpumiem 20 
personas.

Vēstniece uzteic cēsniekus

Attēlā: Biznesa inkubatorā “Magnus” jaunā uzņēmuma „ Anigma”  vadītāja 
Lelde Dedumete (priekšplānā) pastāstīja ASV vēstniecei Džuditai Gārberei 
un Cēsu novada domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam un priekšsēdētāja 
vietniekam Jānim Rozenbergam, kā savu hobiju - puzļu veidošanu viņa ir 
pārvērtusi par interesantu biznesu.

Madara Boša

Biznesa inkubators 
“Magnus” sadarbībā ar Cēsu 
novada pašvaldību rīko biznesa 
ideju konkursu “Cēsis var!”. 
Konkursa mērķis ir veicināt 
jauno uzņēmumu rašanos un  
Cēsu  un Vidzemes iedzīvotāju 
iestāšanos komercdarbībā. 
Konkurss palīdzēs tikt skaidrī-
bā par savas biznesa idejas 
perspektīvām, iegūt zināšanas 
par biznesa uzsākšanas 
iespējām, finansējuma pie-
saistes iespējām, iegūt jaunus 
kontaktus un pieredzi. 

 Konkursa dalībnieki var būt 
fiziskas personas, juridiskas 

personas vai fizisku un / vai 
juridisku personu apvienības. 
Konkursam var pieteikties 
ikviens individuāla darba 
veicējs, pašnodarbinātais, 
students, juridiska persona, 
jebkurš uzņēmīgs cilvēks, 
kam ir biznesa ideja un kas ir 
izklāstīta uz vienas lapas, ar 
realizācijas iespējām Cēsīs.

Sākot no 13.oktobra 
biznesa inkubatorā “Magnus” 
tiek organizēti vairāki 
(iknedēļas, bezmaksas) semi-
nāri visiem potenciālajiem 
konkursa dalībniekiem par 
uzņēmējdarbības formām un 
uzņēmuma reģistrāciju, par 
grāmatvedību un finansēm, 
par mārketingu, par zīmola 

izveidi, par idejas prezentācijas 
paņēmieniem.

Konkurss notiek divās 
kārtās. Pirmajā kārtā dalībnieki 
tiek aicināti iesūtīt biznesa 
idejas aprakstu brīvā formā 
vai, izmantojot piedāvāto 
paraugu, apraksta apjoms 
orientējoši viena A4 lappuse, 
līdz 22.novembrim pulksten 
17:00 iesniedzot “Magnus” 
sekretariātā Pļavas ielā 3a, 
3.stāvā, sūtot elektroniski uz e-
pastu madara@magnus.lv, vai 
sūtot pa pastu (pasta zīmogs 
22. novembris).

Konkursa otrajā kārtā 6.
decembrī labāko ideju autori 
tiks aicināti prezentēt savu ideju 

konkursa komisijai klātienē. 
Uzvarētāji tiks apbalvoti 9.
decembrī.

Semināri norisināsies biz-
nesa inkubatora “Magnus” 
semināru zālē, Cēsīs, Pļavas 
ielā 5 otrajā stāvā.

Konkursa laikā tā dalībnieki 
varēs saņemt bezmaksas 
konsultācijas no mentoriem 
– sadarbības partneru 
speciālistiem, kā arī praktisku 
palīdzību idejas noformēšanā, 
izdrukāšanā u.c. jautājumos.

Cēsis var!

Cēsu novada domes 
sēdē 20.oktobrī deputāti 
pieņēma lēmumu  „ Par Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
pārņemšanu”.  Iepriekš infor-
mējām, ka novada pašvaldība 
Profesionālo vidusskolu 
pārņems no 1.oktobra, taču 
Ministru kabineta rīkojums par 
izglītības iestādes nodošanu 
pašvaldībai tika pieņemts tikai 
11.oktobrī, līdz ar to nolemts 
skolu pārņemt no 1.novembra.

Domes lēmums paredz Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
padotībā esošo valsts izglītības 
iestādi Cēsu Profesionālo 
vidusskolu pārņemt un reģistrēt 
kā pašvaldības izglītības iestādi 
– Cēsu Profesionālā vidusskola. 
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. Turpmāk valstī 
arī profesionālajā izglītībā ir 
paredzēts izstrādāt sistēmu – 
nauda seko skolēnam vai nauda 
seko izglītības programmai, 
un tad skolas finansējums būs 
atbilstošs šai sistēmai. Novada 
pašvaldība sadarbībā ar skolas 
vadību rūpēsies par izglītības 
iestādes ēku apsaimniekošanu 
un Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansētā 
projekta īstenošanu.

Skolai jauns statuss

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

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
informē, ka no š.g. oktobra 
sadarbībā ar Latvijas Sarkano 
Krustu tiek uzsākta ES 
pārtikas paku izsniegšana 
arī Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 

telpās, Bērzaines ielā 18, 
otrā stāvā 6. kabinetā. Pakas 
tiek izsniegtas pieņemšanas 
laikos, uzrādot trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes 
izziņu. Pārtikas pakas var 
saņemt arī Cēsu novada 
iedzīvotāji, kuriem Sociālais 
dienests ir izsniedzis izziņu 
par atbrīvojumu piešķiršanu 
no maksas par medicīnas 
pakalpojumiem, kā arī 
personas, kuras ir nonākušas 
krīzes situācijā.

Jauns pārtikas 
paku izdales punkts 
maznodrošinātajiem



Laine Zālīte 
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests” 
Atbalsta nodaļas 
pilngadīgām personām 
vadītāja

Jau četrus mēnešus projekta 
„Invalīdu habilitācijas – dienas 
centrs”(identifikācijas Nr. 
1 D P / 1 . 4 . 1 . 2 . 4 . / 1 0 / A P I A /
NVA/094) ietvaros Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
„Sociālais dienests” darbojas 
Invalīdu habilitācijas - dienas 
centrs (Centrs). 

No š.g. septembra ir 
paplašināta mērķgrupa, kura var 
saņemt Centra pakalpojumus, 
kas tagad ir pieejami Cēsu 
novadā pamata dzīvesvietu 

deklarējušiem:

1) cilvēkiem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem 
no 18 līdz 35 gadu vecumam;

2) brīvlaikos, kā arī 
īslaicīgi (2-3 stundas) ikdienā 
pēc skolas - tiem bērniem 
ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem, kuru vecāki 
strādā.

Centra klientiem tiek 
nodrošināti sociālā darbinieka, 
sociālā rehabilitētāja, 
fizioterapeita, psihologa un 
aprūpētāja pakalpojumi, kā arī 
specializētā autotransporta un 
ēdināšanas pakalpojumi. Centra 
klienti piedalās izglītojošās, 
radošās un darba prasmju 
nodarbībās. 

Centra pakalpojumus līdz 
šim brīdim ir saņēmuši 7 
klienti. Šobrīd varam secināt, 
ka Centra pakalpojums ir 
ļoti nepieciešams atbilstošās 
mērķgrupas cēsniekiem, jo 
šis pakalpojums ir atzinīgi 
novērtēts no pašu klientu 
puses. 

Projekts tiek īstenots no 
2011.gada 1.jūnija līdz 2013.
gada 31.maijam, un tā kopējās 
izmaksas Ls 72921,48 pilnībā 
tiek finansētas no Eiropas 
Sociālā fonda. 
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Mārīte Mežale 
Cēsu novada jaunatnes lietu 
speciāliste

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.

Stratēģija plānota 2012.- 
2017. gada periodam. Jaunatnes 
politikas stratēģija aplūkos 
sekojošas jomas: jauniešu 

informētība un informācijas 
sistēmas, līdzdalība, neformālā 
izglītība, brīvprātīgais 
darbs, nodarbinātība, sociālā 
aizsardzība un drošība, 
veselība, veselīgs dzīvesveids 
un brīvais laiks. 

Foruma laikā jaunieši 
izvērtēja stratēģijas izstrādē 
jau paveikto, kā arī izstrādāja 
reālus ieteikumus jauniešu 

dzīves uzlabošanai Cēsīs. 

Foruma noslēgumā jaunieši 
devās uz kafejnīcu „Pie Raunas 
vārtiem”, kur noskatījās 
dokumentālo filmu, gatavoja 
nozīmītes. Koncertēja Pēteris 
Vīksna (ģitāra un balss) un Ilze 
Rozentāle (balss).  

Pirmais Cēsu Jauniešu 
forums notika šī gada martā. 
Tajā tika izdarīti sekojoši 
secinājumi: lai jaunietis 
atgrieztos Cēsīs, jādod 
iespēja jauniešu iniciatīvām 
pašvaldības līmenī, kas 
veicinātu arī jauniešu 
uzņēmējdarbību, jo tieši 
darba vietu trūkums liedz 
iespēju atgriezties. Izglītības 
iestādēm ir jānovērtē jaunieša 

ieguldījums ārpus skolas 
aktivitātēs, jāpiedalās jauniešu 
informācijas sistēmā. Skolai ir 
jābūt tai vietai, kur jaunietis 
var brīvi nodot un saņemt 
sev interesējošu informāciju. 
Lielāks atbalsts nepieciešams 
arī jaunajām ģimenēm.

Noticis otrais Cēsu 
jauniešu forums 

Attēlā: Cēsu Jauniešu domes priekšsēdētāja Terēze Elpere pastāstīja otrā foruma dalībniekiem par 
to, kas paveikts kopš pirmās tikšanās pavasarī. Foto: Aivars Akmentiņš.

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Pirmdien, 17.oktobrī darba 
vizītē Cēsis apmeklēja Dānijas 
Karalistes vēstnieks Latvijā 
Pērs Karlsens. Cēsu novada 
pašvaldībā viņš tikās ar novada 
domes priekšsēdētāju Gintu 
Šķenderu, priekšsēdētāja 
vietnieku Jāni Rozenbergu un 
Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāju Ditu Trapencieri. 
Vēstnieks iepazinās ar 
investīciju projektiem, kas 
tiek īstenoti Cēsu novadā 
un atzina nepieciešamību 
aktivizēt sadarbību tūrismā 
un energotaupīgu tehnoloģiju 
ieviešanā.

P. Karlsens viesojās 
Lauksaimniecības investīciju 
konsultāciju birojā „ ActusQ” 
un ar uzņēmuma vadītāju Evu 
Brantu-Nellemann runāja par 
Dānijas uzņēmēju investīcijām 
Latvijas laukos, kas kopš 2009.
gada gan ir krasi apsīkušas. 
Vēstnieks apmeklēja arī Bērnu 

zinātnes centru „ Z(in)oo” un 
Cēsu 5.bērnudārzu.

Vēstnieks P. Karlsens tikās 
ar Cēsu Valsts ģimnāzijas 
audzēkņiem un stāstīja 
jauniešiem par Latvijas un 
Dānijas starpvalstu attiecību 
vēsturi, savu pieredzi vēstnieka 
darbā un atbildēja uz skolēnu 
jautājumiem. Vislielākā 
interese bija par studiju 
iespējām Dānijas augstskolās, 
jo arī augstākā izglītība šajā 
valstī ir bez maksas. Taču, kā 
piezīmēja vēstnieks, jārēķinās 
ar augstām mājokļa īres cenām 
un dārgāku sadzīvi, bet ir 
samērā labas iespējas atrast 
darbu un paralēli studijām 
piepelnīties. Diskusijā valsts 
ģimnāzijā tika apspriestas abu 
valstu politiskās aktualitātes, 
iespējamā sadarbība at-
jaunojamo energoresursu 
izmantošanā un veselības 
aprūpē. 

Vizītes noslēgumā vēstnieks 
tikās ar cēsniekiem labi 
pazīstamo dāņu uzņēmēju 
Aleksi Rasmussenu un 
pārrunāja valstu sadarbības 
iespējas lauksaimniecībā un 
tūrismā.  

Dānijas 
vēstnieka 
pirmā vizīte 
Cēsīs

Invalīdu habilitācijas centrā 
vairāk pakalpojumu

Natālija Krama 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktore

Trešdien, 26. oktobrī Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā Baltajā 
zālē notika kārtējais pašvaldību 
publisko un skolu bibliotēku 
darbinieku seminārs, kuru 
apmeklēja vairāk nekā 50 
dalībnieku.

Par jauniešu apkalpošanas 
iespējām un gūto pieredzi 
Vācijas bibliotēkās semināra 
dalībniekiem stāstīja Valmieras 
integrētās bibliotēkas direktores 
vietniece Vita Ziediņa un Ogres 
Centrālās bibliotēkas direktores 
vietniece Jautrīte Mežjāne. 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
galvenā speciāliste Inese 
Jansone stāstīja par Baltijas 
valstu 9. bibliotekāru kongresā 
„Lasīšana digitālajā laikmetā: 
jaunas partnerattiecības 
un pakalpojumi” gūtajiem 
iespaidiem. Kongress 
norisinājās Lietuvas pilsētā 
Trāķos. 

 Savukārt   novadpētniecības 
speciāliste Elīna Ozola 

demonstrēja kongresā 
rādīto prezentāciju par Cēsu 
bibliotēkas sadarbību ar 
izdevniecībām, rakstniekiem 
un skolām „Viņš/viņa raksta, 
mēs lasām, domājam”.

Par novadu publisko 
bibliotēku profesionālo 
konkursu „Labākais biblio-
tekārs darbā ar bērniem” 
informēja Cēsu bibliotēkas 
metodiķe Zaiga Eglīte. 
Bērnu literatūras nodaļas 
vadītāja Inese Majore 
pastāstīja par programmas 
„ Bērnu žūrija” aktivitātēm, 
bet Krājuma organizācijas 
un automatizācijas nodaļas 
vadītāja Skaidrīte Daņiļēviča 
informēja par bibliotēku 
krājumu inventarizācijām 
novadu bibliotēkās.

Šie mācību semināri, 
ko regulāri organizē Cēsu 
Centrālā bibliotēka kā reģiona 
galvenā bibliotēka, ļauj novadu 
bibliotekāriem sekot līdzi 
profesionālajām aktualitātēm, 
pilnveidot un attīstīt savu 
bibliotēku darbību, nodrošinot 
to lietotājiem aizvien ērtāku 
un efektīgāku bibliotekāro 
pakalpojumu.

Vērtīgs seminārs bibliotēku 
darbiniekiem



Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

 Ceturtdien, 20.oktobrī Cēsu 
Jaunajā pilī Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centra speciālisti 
tikās ar Cēsu novada izglītības 
iestāžu direktoriem, vadītājiem, 
lai iezīmētu efektīvāku sav-
starpējās sadarbības modeli.

No uzaicinātajām 20 Cēsu 
novada izglītības iestādēm 
ieradās pārstāvji no 8, taču 
tas netraucēja atnākušajiem 
skolu direktoriem un 
iestāžu vadītājiem iepazīt 
plašāk aģentūras piedāvātās 
aktivitātes pirmsskolas ve-
cuma bērniem, skolēniem un 
ģimnāzistiem. „Mēs esam 
par pozitīvu sadarbību un 
piedāvājam mācību priekšmetu 
elastīgu apgūšanu mūsu 
pārziņā esošajos vēsturiskajos 
objektos,” klātesošos uzrunāja 
aģentūras „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” direktors 
Juris Markovs. „Pārrunājot ar 
kolēģiem par mūsu savstarpējās 
sadarbības veicināšanu, idejas 
bija visfantastiskākās. Sākot 
no ģeogrāfijas un vēstures 
atsevišķu tēmu mācību 
stundu vadīšanas Viduslaiku 
pilī līdz tēlotājmākslas vai 
kultūrvēstures stundām 

Cēsu Izstāžu namā,” saka 
Juris Markovs un uzsver, ka 
elastīga mācību priekšmetu 
pasniegšana skolēniem 
neierastā vidē veicinātu interesi 
par priekšmetu un tēmu.

Cēsu novada pašvaldības 
izglītības nodaļas vadītāja 
Lolita Kokina izteica atzinību 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra speciālistiem par 
sadarbības veicināšanu, 
ieinteresētību mācību procesa 
atbalstīšanā un izglītojošo 
programmu plašo piedāvājumu, 
kā arī aicināja turpināt meklēt 
sadarbības modeļus, lai vēl 

aktīvāk izglītības iestādes 
varētu izmantot aģentūras 
piedāvātās kultūrizglītojošās 
un muzejpedagoģiskās prog-
rammas. 

Sarunas noslēgumā par 
turpmākās veiksmīgas sa-
darbības nosacījumu tika 
uzvirzīts mērķis- speciālistu 
vizītes skolās klātienē, sarunas 
ar pedagogiem, piedāvāto 
programmu prezentācijas, 
skolotāju vēlmju izzināšana 
balstoties uz mācību 
programmām.
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JAUNUMI

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Novembrī noslēgsies 
stipendiātu programma, kas 
deva iespēju cilvēkiem, kuri 
ilgstoši nespēja atrast darbu, 
strādāt un nopelnīt sākumā 
simts, tagad astoņdesmit latus 
mēnesī. Pamatā stipendiāti 
veica pilsētas uzkopšanas 
un labiekārtošanas darbus. 
Kas turpmāk rūpēsies par 
tīrību pilsētā? Par to stāsta 
Cēsu novada pašvaldības 
komunālinženieris Didzis 
Ozoliņš.

-Vasaras vidū Cēsīs pēc 
pašvaldības pasūtījuma tika 
piegādāta jauna mūsdienīga 
pilsētas kopšanas tehnika. 
Divi Somijas firmas „ Avant” 
minitraktori un to agregāti -. 
tīrāmās slotas, lapu un gružu 
savācēji, piekabes, sniega 
lāpstas, pļaušanas agregāti, 
sniega pūtējs, pacēlājs. Papildus 
vēl iegādājāmies šķeldotāju, jo 
pilsētā izzāģēto zaru un krūmu 
apjoms sezonā ir iespaidīgs, 
to dedzināšana, atbilstoši 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem, Cēsīs nav pieļaujama, 
bet šķeldu var izmantot gan 
apkurē, gan dārzkopībā. Būtu 
nepieciešams vēl iegādāties 
augsnes frēzi, jo pilsētā ir 
nekoptas, aizaugušas teritorijas, 
kurās pēc krūmu izciršanas 
nepieciešams kārtīgi sastrādāt 

un izlīdzināt augsnes virskārtu, 
lai brikšņu vietā mums būtu 
skaisti, kopti zālāji.

Pirmo mēnešu darba 
rezultāti apliecina, ka tehnikas 
iegāde bija racionāls un 
tālredzīgs lēmums. Stipendiātu 
programma novembrī no-
slēgsies un strādājošo, 
kuri uzkopj pilsētas ielas, 
parkus, skvērus, vairs nebūs. 
Plānojam, ka ar minitraktoriem  
pašvaldības teritoriju uztu-
rēšanu nodrošināsim. Vasarā, 
pļaujot zālājus, un rudens 
lapkritī tehnika darbojās 
efektīvi un domāju, ka cēsnieki 
to pamanīja. Abi traktoru 
vadītāji Normunds Petaks 
un Aivars Kozaks ir labi 
apguvuši un pārzina savus  
„Avant”  un darāmā viņiem ir 
daudz. Ziemā, kad sāks snigt, 

darba būs vēl vairāk. Esam 
paredzējuši ar traktoriem 
tīrīt un kaisīt pašvaldības 
pārziņā esošās ietves, attīrīt 
gājēju pārejas, jo tīrot ielas, 
to malās tiek sadzīti sniega 
vaļņi un gājējiem, lai šķērsotu 
brauktuvi, jābrien tiem pāri. 
Tāpat paredzēts attīrīt pieturas 
un stāvlaukumus. Vietās, kur 
gar ielas malu ir gravas vai 
pļavas, ietvju un brauktuvju 
attīrīšanai izmantosim sniega 
pūtējus. Pagājušajā ziemā, kad 
intensīvi sniga, ielu uzturētāji 
nespēja izvest lielo sniega 
daudzumu un ielu malās, uz 
ietvēm veidojās lieli sniega 
vaļņi, kas krietni apgrūtināja 
pārvietošanos gan gājējiem, 
gan braucējiem. Šoziem 
situācijai vajadzētu būt 
labākai.

Racionāls lēmums

Attēlā: Jaunā komunālā tehnika uz Cēsīm tika atgādāta jūlijā.

Laine Madelāne 
Cēsu novada pašvaldības 
Attīstības plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja

Cēsu novada pašvaldība 
pagājušā gada nogalē noslēdza 
vienošanos ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības fonda 
projekta īstenošanu un Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektam „Satiksmes drošības 
uzlabojumi pie Cēsu pilsētas 
3.pirmsskolas izglītības 
iestādes”, kas tiks īstenots 
3.2.1.3.1. apakšaktivitātes 
„Satiksmes drošības uzlaboju-
mi apdzīvotās vietās ārpus 
Rīgas” ietvaros. 

Projektu bija paredzēts 
īstenot līdz 2011.gada 
decembrim, taču darbi objektā 
jau ir pabeigti un jau 14.oktobrī 
ir parakstīts darbu pieņemšanas 
nodošanas akts ar būvfirmu SIA 
Ceļinieks 01 par ielu segumu 
rekonstrukciju no grants uz 
asfaltbetona segumu Noras, 
Driškina un Niniera ielās, lietus 
ūdens kanalizācijas izbūvi 
Noras un Niniera ielās, gājēju 

ietvju un stāvlaukuma izbūvi 
pie Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestādes.

Sasniegtos projekta rezul-
tātus atzinīgi novērtēja arī 
Labklājības ministrijas  
atzinumā, pēc objekta 
apsekošanas septembrī, īpaši 
novērtēta vides pieejamības 
prasību nodrošināšana. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 287 625.85 LVL, no kuriem 
Eiropas Reģionālās attīstības 
fonds līdzfinansē 169 897.38 
LVL, valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām – 4497.28 LVL , 
bet pašvaldības finansējums ir 
– 113 231.19 LVL. 

Sakārtojot ietves gar 
bērnudārzu, ir novērsta 
satiksmes drošībai potenciāli 
bīstama vieta, uzlabota 
gājēju un velosipēdistu ielas 
šķērsošanas organizācija 
un nodrošināta vienmērīga 
transporta plūsma, atvieglota 
autobraucēju pārvietošanās.

Uzlabota satiksmes 
drošība pie 3.bērnudārza

Tiekas, lai aktīvāk sadarbotos 
Inta Ādamsone 
Cēsu novada pašvaldības 
projektu un vides speciāliste

Cēsu novada pašvaldībā 
2010. gada nogalē tika uzsākta 
projekta „Speciālistu piesaiste 
Cēsu novada pašvaldībā” 
ieviešana. Ar 2010. gada 1. 
novembri darbu pašvaldībā 
uzsāka eksperts siltumapgādes 
jautājumos, bet ar 2011. gada 
1. janvāri ainavu arhitekte. 
Eksperts siltumapgādes 
jautājumos uztur saikni 
starp pašvaldību un siltuma 
piegādātāju, piedaloties 
siltumapgādes projektu 
plānošanā un īstenošanā, 
piemēram, Leona Paegles ielas 
rajona siltummezglu izbūves 
projektā, maģistrālo siltuma 
trašu rekonstrukcijas projektā 
u.c. 

Veiksmīgas komunikācijas 
ar iedzīvotājiem rezultātā, 
nozīmīgi uzlabojumi ir 
veikti Akmens ielas 5 ēkas 
siltummezgla darbībā, Maija 
ielas 2 un 4, Ezera ielas 6 
siltumapgādes sistēmās. 
Eksperts vērtē siltumapgādes 
pakalpojuma sniedzēja 
plānotos projektus un analizē 
to lietderību un ilgtspēju, 
kā arī veic pasākumus 
centralizētās siltumapgādes 
sistēmas stāvokļa uzlabošanai, 
lai iespējami samazinātu 
piegādājamās siltumenerģijas 
izmaksas.

Ainavu arhitektes re-
dzamākie veikumi ir vairāku 
labiekārtojuma skiču izstrāde 
pie pašvaldības iestāžu ēkām, 
piemēram, Briežu ielā 7, 
Palasta ielā 11, Bērzaines ielā 5 
. Jebkura jauna komerciāla vai 
sabiedriska objekta projektam 
tiek izsniegti projektēšanas 
nosacījumi, pēc to ievērošanas 
projekts tiek saskaņots ar ainavu 
arhitektu. Cēsu pilsētas un visa 
novada identitāte ir pievilcīgas 
ainavas, sakopti apstādījumi 
un rūpīgi plānota pilsētvides 
kvalitāte, līdz ar to notiek 
novada ainavu inventarizācija 
un datu izvērtēšana, novada 
ainavu koncepcijas izstrāde, 
ainavu izkopšanas darbu 
organizēšana.

Projekts „Speciālistu pie-
saiste Cēsu novada pašvaldībā”  
100% tiek finansēts no Eiropas 
Savienības fonda darbības 
programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 
1.5.prioritātes „Administratīvās 
kapacitātes stiprināšana” 
1.5.3.pasākuma ”Plānošanas 
reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības 
plānošanas kapacitātes stip-
rināšana” . Projekts noslēgsies 
2011. gada 31. decembrī. 

Speciālistu piesaiste - 
ieguvums novadam

Attēlā: Cēsu Kūltūras un Tūrisma centra direktors 
Juris Markovs iepazīstināja izglītības iestāžu 
vadītājus ar daudzveidīgajām 
sadarbības iespējām. Foto: Aivars Akmentiņš.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, VESELĪBA

 Rasa Siliņa 
 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestādes fiziskās 
attīstības skolotāja 

Jau sesto gadu Cēsu pilsētas 
3. Pirmsskolas izglītības  iestā-
de pēc medicīnas māsas Ivetas 
Šilinskas iniciatīvas sadarbojas 
ar Sporta medicīnas valsts 
aģentūru, veicot sešgadīgo 
bērnu Eirofita testu. EUROFIT 
metode ir standartizēta, 
zinātniski pamatota bērnu un 
jauniešu fiziskās attīstības, 
fizisko un funkcionālo spēju 
noteikšanas metode, ko Eiropas 
dalībvalstīm ieteikusi Eiropas 
Padomes Sporta attīstības 

komiteja, lai nodrošinātu 
augošās paaudzes veselību un 
sagatavotību dzīvei. Tās mērķis 
ir noteikt un izvērtēt bērnu 
un jauniešu fizisko attīstību, 
fiziskās un funkcionālās 
spējas, stāju, dot ieteikumus 
fiziskās sagatavotības līmeņa 
paaugstināšanai, pareizas 
stājas veidošanai saistībā ar 
speciāliem un vispārattīstošiem 
vingrinājumiem veselības 
profilaksē. Jāpiebilst, ka 
šī ir lieliska iespēja visiem 
pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem pārbaudīt stāju pie 
kvalificētiem speciālistiem bez 
maksas, kas mūsdienu grūtajos 
finansiālajos apstākļos ir ļoti 
nozīmīgi. 

Pirmsskolas vecumā bērnu 
fiziskā un garīgā attīstība 
norit gandrīz paralēli. Viens 
no bērnu gatavības skolai 
kritērijiem ir arī bērnu fiziskā 
attīstība, jo tikai fiziski vesels 
bērns var pilnībā izmantot 
savus resursus, sasniedzot savu 
maksimālo attīstības līmeni.

Jāatzīmē, ka valstī kopumā 
pēc bērnu stājas pārbaudēm 
nākas konstatēt, ka tikai 
retajam bērnam ir pareiza stāja. 
Visbiežāk sastopamais stājas 
traucējums ir asimetriska stāja. 
Pirmsskolas un sākumskolas 
vecumā stājas novirzes ir 
iespējams daudz vieglāk labot 
nekā pēc pubertātes vecuma. 
Bērnu stājas veidošanos ietekmē 

apkārtējā vide un apstākļi, kuros 
bērns attīstās. Bieži nepareiza 
stāja veidojas no nepareiziem 
ieradumiem – sēdēšanas pie 
nepareiza augstuma galda 
gan ēdot, gan darbojoties, 
izmainītas gaitas (piemēram, 
pēdu griešana uz iekšu), bērna 
emocionālā stāvokļa, kad bērns 
iet ar noliektu galvu u.tml., 
pārāk mīkstas gultas ar augstu 
spilvenu un daudziem citiem 
faktoriem. 

Pozitīvam iznākumam 
pareizas bērnu stājas attīstībā 
jāsadarbojas pedagogiem 
un vecākiem, nodrošinot 
piemērotu attīstošo vidi gan 
izglītības iestādēs, gan mājās, 
kā arī mudināt bērnus pašiem 

kontrolēt savu stāju un gaitu. 

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas 
izglītības iestādē šogad 
stāja tika pārbaudīta 42  
sešgadīgiem bērniem, no 
tiem koriģējošā vingrošana 
nav nepieciešama tikai 9 
bērniem.  Iestādē  2x nedēļā 
notiek koriģējošās vingrošanas 
nodarbības. Uz nodarbībām 
aicināti arī vecāki, lai apgūtu 
vingrojumu kompleksus un 
varētu vingrot kopā ar bērnu 
mājās. Pirmsskolas izglītības 
programma paredz piecas sporta 
nodarbības nedēļā, no kurām 
viena notiek  Cēsu pilsētas 5. 
pirmsskolas izglītības iestādes 
peldbaseinā pieredzējuša sporta 
pedagoga vadībā.

Rūpes par bērnu veselību

„Grozījumi  Cēsu novada 
domes 17.12.2009. Saistošajos 
noteikumos Nr.26 „ 
Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi” 

Izdarīt Cēsu novada domes 
17.12.2009. Saistošajos 
noteikumos Nr.26 „ Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” 
šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo 
noteikumu 1.nodaļu ar 
apakšpunktiem 1.8.; 1.9.; 1.10.; 
1.11.; 1.12. šādā redakcijā:

„ 1.8. Klients – krājrezervuāra 
īpašnieks vai apsaimniekotājs 
vai viņu pilnvarota juridiska 
vai fiziska persona.

1.9.   Krājrezervuārs 
– jebkurš sadzīves notekūdeņu 
kanalizācijas rezervuārs, kurā 
uzkrājas neattīrīti notekūdeņi.

1.10. Sadzīves notekūdeņi 
– notekūdeņi, kas radušies 
publiskās un dzīvojamās ēkās 
un sabiedrisko pakalpojumu 

sniegšanas vietās dažādu 
fizioloģisko, higiēnas un 
sadzīves darbības dēļ.

1.11. Lokālās attīrīšanas 
iekārtas – decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas ar 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
(septiķi, grants filtri utt.).

1.12. Pieņemšanas punkts 
– speciāli izbūvēta vieta 
kanalizācijas notekūdeņu 
izvešanas automašīnu 
tukšošanai.” 

2. Papildināt saistošos 
noteikumus ar 8.1 nodaļu šādā 
redakcijā:

” 8.1 Sadzīves notekūdeņu 
krājrezervuāru izvešana un 
attīrīšana

8.1 1. Notekūdeņi tiek 
iepludināti kanalizācijas tīklos 
speciāli šim nolūkam ierīkotā 
pieņemšanas punktā.

8.1 2. Cēsu novada 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu apsaimniekotājs ir Cēsu 

pilsētas SIA „Vinda” un 
Vaives pagasta pārvalde, kas 
ir Cēsu novada pašvaldības 
struktūrvienības. 

8.1 3. Krājrezervuāru izbūves 
un reģistrācijas kārtība :

8.1 3.1. Par krājrezervuāru 
tehnisko stāvokli ir atbildīgs 
klients;

8.13.2. Krājrezervuāriem 
jābūt izbūvētiem atbilstoši 
Latvijas Republikas spēkā 
esošajiem normatīvajiem 
aktiem, tai skaitā 
būvnormatīviem;

8.13.3. Klientam ir jāreģistrē 
krājrezervuārs pie Cēsu novada 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu apsaimniekotāja un 
jānoslēdz līgums ar izvedēju par 
notekūdeņu izvešanu. Ja vienu 
krājrezervuāru izmanto vairāki 
īpašnieki, līgumu ar izvedēju 
slēdz viens klients, kuru ir 
pilnvarojuši visi īpašnieki;

8.13.4. Visiem ēku 

īpašniekiem, kuriem nav 
krājrezervuāru, lokālo 
attīrīšanas iekārtu un kuru ēkas 
nav pieslēgtas centralizētas 
kanalizācijas tīkliem, 
jānodrošina krājrezervuāri;

8.13.5. Jaunizbūvēto 
krājrezervuāru izbūve un 
nodošana ekspluatācijā Cēsu 
novadā jāsaskaņo ar Cēsu novada 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu apsaimniekotāju.

8.14. Notekūdeņu kvalitātes 
prasības krājrezervuāros:

8.14. 1. Notekūdeņu 
kvalitātei jāatbilst sadzīves 
notekūdeņu prasībām, 
atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajiem normatīviem un 
kuri nesatur radioaktīvas vielas, 
īpaši bīstamas un bīstamas 
ķīmiskas vielas (t.i. toksiskas, 
kodīgas, kaitīgas, kairinošas, 
spēcīgus oksidētājus, 
viegli uzliesmojošus un 
sprādzienbīstamas ķīmiskas 
vielas vai ķīmiskus produktus, 

piemēram – krāsas, eļļas, 
taukus, acetonu, minerālmēslus 
utt.);

8.14. 2.Izvedējam ir tiesības 
atteikties izvest kanalizācijas 
notekūdeņus, ja:

8.14. 2.1. tie neatbilst 
sadzīves notekūdeņu prasībām;

8.14. 2.2. tie satur mehāniskus 
piemaisījumus lielākus 
par 50mm un izvedējam ir 
tiesības uzlikt par pienākumu 
klientam iztīrīt krājrezervuāru 
no mehāniskajiem 
piemaisījumiem paša spēkiem;

8.14. 3. Krājrezervuāra 
izvešanas atteikuma gadījumā 
klientam viena mēneša laikā 
ir jāuzrāda Cēsu novada 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu apsaimniekotājam 
dokuments, kas apliecina 
tiesisku sadzīves notekūdeņu 
kvalitātes prasībām neatbilstošu 
notekūdeņu utilizāciju.

Turpinājums 7.lpp 

„Grozījums Cēsu novada 
domes 22.06.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.25 „Par 
ģimenes vai atsevišķi dzī-
vojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu vai maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā”

Izdoti saskaņā ar

 Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma

 35. panta piekto daļu

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 22.06.2011. saistošajos 

noteikumos Nr.25 „Par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu 
vai maznodrošinātu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā” (turpmāk tekstā 
- Saistošie noteikumi) šādu 
grozījumu: izteikt 12. punktu 
šādā redakcijā:

„12. Dzīvokļa pabalsts 
ģimenei (mājsaimniecībai), 
kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā 
ar centralizēto siltumapgādi.

12.1. Šis pabalsts tiek piešķirts 
ģimenei (mājsaimniecībai), 

ja tai ir piešķirts trūcīgas vai  
maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss un tā nav 
sociālā dzīvokļa īrnieks.

12.2. Dzīvokļa pabalstu 
ir tiesības pieprasīt ģimenei 
(personai), kura ir dzīvokļa 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) 
vai īrnieks, kurš rakstveidā 
noslēdzis dzīvojamās telpas 
īres līgumu.

12.3. Dzīvokļa pabalsts ir 
vienreizējs apkures sezonas 
laikā un tā summa ir:

12.3.1. Ls 180,00 - trūcīgai 
ģimenei bez nepilngadīgiem 
bērniem un vientuļiem vienatnē 
dzīvojošiem maznodrošinātiem 
pensionāriem;

12.3.2. Ls 240,00 - 
trūcīgai ģimenei ar 1 vai 2 
nepilngadīgiem bērniem;

12.3.3. Ls 300,00 - trūcīgai 
ģimenei ar 3 un vairāk 
nepilngadīgiem bērniem;

12.3.4. Ls 120,00 - 
maznodrošinātai ģimenei.

12.4. Dzīvokļa pabalsts ir 

netiešs un tas viena mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas 
tiek pārskaitīts dzīvojamās 
mājas pārvaldniekam.

12.5. Dokumentus dzīvokļa 
pabalsta piešķiršanai pieņem 
katru gadu no novembra 
mēneša pirmās apmeklētāju 
pieņemšanas dienas līdz marta 
mēneša pēdējai apmeklētāju 
pieņemšanas dienai.”

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas Cēsu novada  
pašvaldības laikrakstā „Cēsu 
Vēstis”.

„Grozījumi Cēsu 
novada domes 03.09.2009.
Saistošajos noteikumos Nr. 
7 „ Pašvaldības nodeva par 
dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu””

Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 15.punktu, likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 
12.panta pirmās daļas 1.punktu

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 03.09.2009.Saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „ Pašvaldības 
nodeva par dokumentu 
un apliecinātu to kopiju 
saņemšanu” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt 5.3. punktu 
aiz vārda „ invalīdi” ar vārdiem 
šādā redakcijā:

 „un bērni invalīdi”;

1.2. Aizstāt 5.4.punktā 

teikumu „personas, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzītas par trūcīgām” 
ar teikumu šādā redakcijā:

„Cēsu novadā savu pamata 
dzīves vietu deklarējušās 
trūcīgās un maznodrošinātās 
personas” .

1.3. Aizstāt 9.punktā 
tabulas 5.1. punktā vārdu 
savienojumu “0,50 Ls 

par eksemplāru” ar vārdu 
“bezmaksas” ;

1.4. Aizstāt 9.punktā 
tabulas 5.2. punktā vārdu 
savienojumu “0,50 Ls 
par eksemplāru” ar vārdu 
“bezmaksas” ;

1.5. Aizstāt 9.punktā tabulas 
5.3. punktā vārdu savienojumu 
“0,50 Ls par eksemplāru” ar 
vārdu “bezmaksas” ;

1.6.  Aizstāt 9.punktā 
tabulas 5.4. punktā vārdu 
savienojumu “0,50 Ls 
par eksemplāru” ar vārdu 
“bezmaksas” .

2. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas Cēsu 
novada pašvaldības laikrakstā 
“Cēsu Vēstis”.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.17 

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.20

Cēsu novada domes saistošie  noteikumi  Nr. 21
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PASĀKUMI NOVEMBRĪ
Kultūras un sporta norises novembrī
Koncerti un pasākumi

03.11. 13:00 Akadēmiskās 
mūzikas koncerts 1.- 6. klašu 
skolēniem „Burvju māceklis”
Cēsu Valsts ģimnāzijā

05.11. 18:00 Dailes teātra 
izrāde „ZAGĻI”
CATA Kultūras namā

06.11. 18:00 Koncertuzvedums 
„Es esmu saticis to avotu”
 Cēsu MRU klubā

10.11. 16:00 Cēsu mākslinieku 
rudens izstādes atklāšana
Jaunajā Pilī

10.11. 17:30 Vēstures lekcija. 
Fotogrāfu līdzdalība Latvijas 
valsts simbolu izveidē un 
popularizēšanā (1915-1920)
Jaunajā Pilī

11.11. 19:00 Normunda Rutuļa 
Jubilejas koncerts “4desmit”
CATA Kultūras namā

12.11. 16:00 Cēsu Pils kora 
koncerts „Rudenīgais tango”, 
Cēsu internātpamatskola - 
rehabilitācijas centrs

11.11. Lāčplēša dienai veltītie 
pasākumi
 Cēsu pilsētā

13.11. 12:00 Tradicionālās 
kultūras skola
Jaunās Pils bēniņos

17.11. 16:00 Izstādes ‘’Tēls, 
attēls, atspulgs’’ atklāšana. 
Madara Gulbe. Gleznas. 
Bārbara Gulbe. Stikls. 
Izstāžu namā

17.11. - 18.11. Latvijas 
Republikas proklamēšanas 
dienai veltītie pasākumi
Cēsu novadā

19.11. 17:00 Deju kolektīva 
„Raitais solis” 65 gadu 
jubilejas koncerts
CATA Kultūras namā

19.11. 17:00 – 20:00 
Kinolektorijs „Gruzija: kino i 
vino”
 KafēRīga

25.11. 17:30 Mākslas vēstures 
lekcija „Simbolisms Brīvības 
piemineklī”
Izstāžu namā

25.11. 17:00 Ziemassvētku 
egles iedegšana
 Rožu laukumā

25.11. 19:30 Danču vakars
Cēsu Valsts ģimnāzijā

26.11. 12:00 Ikgadējās Adventa 
ieskaņas. Programmā- māc. 
Krista Kalniņa dzeja, kora un 
ērģeļu mūzika, tirdziņš. 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

26.11. 17:00 – 20:00 
Kinolektorijs „Gruzija: kino i 
vino”
KafēRīga

26.11. 19:00 Dzintars 
Čīča& Kaspars Antess 
koncertprogrammā “Atkal 
kopā”, CATA Kultūras namā

27.11. 14:00 Adventa svētdiena 
veltīta Sibīrijā dzīvojošiem 
latviešiem

Cēsu Centrālās bibliotēkas 
pasākumi 

02.11. 17:00 Dzejnieka 
Aleksandra Čaka dzimšanas 
dienas svinības „Vai Tu dzirdi 
Manu sirdi?”
Cēsu Pieaugušo izglītības 
centra zālē

14.11. 17:00 Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas 
ievadpasākums “Krēslas 
stunda” 3.-4.klašu skolēniem
 Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļā

14.11. 18:00 Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļas pasākums 
„Krēslas stunda” – Ziemeļu un 
latviešu humors
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Baltajā zālē

16.11. 10:00 Vidzemes novadu 
bērnu un skolu bibliotēku 
darbinieku 11.konference 
„Bibliotēkas – tagad, kopā ar 
sabiedrību, par bērniem”
 Cēsu Pieaugušo izglītības 
centra zālē

30.11. 18:00 Tikšanās ar 
cēsnieku, rakstnieku Osvaldu 
Mauriņu, viņa grāmatas „Otrā 
mīla” atvēršanas svētki
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
Baltajā zālē

Izstādes

01.11. – 30.11. Literatūras 
izstāde veltīta Lāčplēša dienai 
un Latvijas proklamēšanas 
dienai „Tev dzīvot mūžam, 
Latvija, Tu tēvzeme, mums 
Dieva dotā!”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

01.11. – 30.11. Literatūras 
izstāde „8. novembris 
– Eiropas diena veselīga uztura 
popularizēšanai”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

01.11. – 30.11. Literatūras 
izstāde „ No Viņku kalna – 
Pasaulē... Jonāsam Miesniekam 
– 115”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
 

09.11. – 31.12. Jaunieguvumu 
izstāde
Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzejā
 
10.11. – 10.12. Cēsu 
mākslinieku rudens izstāde
Jaunajā Pilī

11.11. – 17.11. Informatīvā 
izstāde „Rēriha Miera Paktam 
– 75”
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

17.11. – 31.12. Izstāde ‘’Tēls, 
attēls, atspulgs’’. Madara 
Gulbe. Gleznas. Bārbara Gulbe. 
Stikls. 
Izstāžu namā

18.11. – 18.12. Izstāde „Cēsis 
pastkartēs”. G.Šķendera 
pastkaršu kolekcija. 
Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzejā

21.11. – 30.11. Latviešu 
mākslinieku gleznu kopijas. 
Cēsu pilsētas Mākslas skolas 
audzēkņu darbu izstāde. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

24.11. – 26.11. Jauno grāmatu 
izstāde
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

Sports

05.11. - 06.11. 
10:00-18:00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā, 
Lapsu ielā 17
10:00–17:00 LVF kausa izcīņa 
volejbolā zēniem, Piebalgas 
ielā 18
18:00-20:00 LČ volejbolā 
vīriešiem Nacionālajā līgā, 
Piebalgas ielā 18

07.11.;09.11. 
16:00-20:00 LČ florbolā 
jauniešiem, Pūces ielā 2a

12.11.
12:00-18:30 LJBL basketbols 
meitenēm 1.div., Piebalgas 
ielā 18
10:00-20:00 LVF kausa izcīņa 

volejbolā zēniem, Gaujas ielā 
45

13.11.
10:00-18:00 LVF kausa izcīņa 
volejbolā zēniem, Gaujas ielā 
45
10:00-18:00 SK Saulrīti turnīrs 
novusā, Lapsu ielā 17
11:00-17:00 LJBL basketbols 
meitenēm 1.div., Piebalgas 
ielā 18
11:00-16:00 LJBL basketbols 
zēniem 2.div., Piebalgas ielā 
18
15:30-19:00 LJBL basketbols 
zēniem 2.div., Pūces ielā 2a
18:00-21:00 LČ florbolā 
vīriešiem- virslīga, Piebalgas 
ielā 18

17.11.
19:30-21:00 LBL-2 basketbola 
čempionāts vīriešiem, 
Piebalgas ielā 18

19.11.
9:00–21:00 Cēsu karatē kluba 
sacensības, Pūces ielā 2a
11:00-16:00 LJBL basketbols 
meitenēm 1.div., Piebalgas 
ielā 18

20.11.
10:00-18:00 LVF kausa izcīņa 
volejbolā meitenēm, Pūces ielā 
2a
18:00-21:00 LČ florbolā 
vīriešiem- virslīga, Piebalgas 
ielā 18

26.11.-27.11.
11:00-12:30 LJBL basketbols 
mini zēni, Piebalgas ielā 18
10:00-16:00 LČ florbolā 
jauniešiem, , Pūces ielā 2a
16:00-18:00 LSBL čempionāts 
basketbolā dāmām, Piebalgas 
ielā 18

Valsts svētki Cēsu novadā 
11.11.- 18.11.

11.novembris

12:00 – 19:00 Atvērts 
interesentiem Cēsu Vēstures 
un Mākslas muzeja Atklātais 
krājums
Rīgas ielā 23

13:00 Lekcijas un diskusija 
par varonības tēmu, -
Vēsturnieka Kaspara Kļaviņa 
lekcija „A.Pumpurs un viņa 
varoņeposs”.
-Vēsturnieka Tāļa Pumpuriņa 
lekcija „Cēsnieki – Lāčplēša 
ordeņa kavalieri: stāsti par 
varoņiem mums līdzās”
-Diskusijā vēstures entuziasts 
Andris Geidāns izjautā JRT 

aktieri, kam tuva karavīru 
likteņu tematika – Vili 
Daudziņu 
Rīgas Pedagoģijas Izglītības un 
Vadības Akadēmijas telpās 

16:30 Jauniešu video 
„Cēsnieku stāsts par varonību”
Rožu laukumā

17:30 Piemiņas brīdis pie 
Skolnieku rotas pieminekļa,
Lāpu gājiens uz Lejas kapiem

18:00 Svētbrīdis Lejas kapos

No plkst.18:00 Uz mirdzošās 
Latvijas kontūras izveidi aicina 
Renārs Sproģis 
Pils parkā

19:00 Režisora Askolda Saulīša 
dokumentālā skaņu filma 
„Bermontiāda” 
Rožu laukumā

17.novembris

18:00 Svētku sarīkojums, 
kustības „Labo darbu krātuvīte” 
nominantu apbalvošana
Vaives Tautas namā

21:00 Balles kopā ar grupu 
„Mūzikas kolekcija”
Vaives Tautas namā

18.novembris

11:00 Ekumēniskais svētku 
dievkalpojums
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

12:00 – 17:00 Atvērts 
interesentiem Cēsu Vēstures 
un Mākslas muzeja Atklātais 
krājums
Rīgas ielā 23

12:30 Ziedu nolikšana pie 
pieminekļa „No zobena saule 
lēca”
Vienības laukumā

13:00 Izstādes „Cēsis 
pastkartēs” atklāšana, jauno 
tūrisma maršrutu autoru 
apbalvošana
Jaunajā Pilī

17:00 Latvijas valsts dzimšanas 
dienai veltīts koncerts „Rūpēs 
par Latviju”
Cēsu 2.pamatskolā

21:00 Koru sadziedāšanās 
Vienības laukumā

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.17 
Turpinājums no 6.lpp

8.15. Krājrezervuāru 
izvešana :

8.15.1. Krājrezervuāru 
izvešanu veic izvedējs;

8.15.2. Krājrezervuāru izved 
pēc klienta pieprasījuma, ņemot 
vērā krājrezervuāra tilpumu un 
ūdens patēriņu, bet ne retāk kā 
vienu reizi gadā;

8.15.3. Krājrezervuāru 
izvešanas laiks ir jāsaskaņo ar 
izvedēju;

8.15.4. Notekūdeņus drīkst 
iepludināt kanalizācijas tīklos 
speciāli šim nolūkam ierīkotā 
pieņemšanas vietā tikai 
izvedējs;

8.15.5. Izvedējam jānoslēdz 
līgums ar Cēsu novada 

ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu apsaimniekotāju par 
notekūdeņu pieņemšanu un 
attīrīšanu;

8.15.6. Par krājrezervuāru 
klienti maksā izvedējam. 
Apmaksas apmēru un kārtību 
nosaka izvedēja un klienta 
savstarpējais līgums.” 

3. Šie saistošie noteikumi 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Cēsu novada 
pašvaldības laikrakstā „Cēsu 
Vēstis”.

4. Ar šo noteikumu 
spēkā stāšanās brīdi spēku 
zaudē Cēsu pilsētas domes 
24.10.2002. saistošie noteikumi 
Nr. 8 “Par sadzīves notekūdeņu 
krājrezervuāru izvešanu un 
attīrīšanu” un tajos veiktie 

grozījumi; Cēsu novada domes 
16.09.2010.saistošie noteikumi 
Nr.35 “Sadzīves notekūdeņu 
krājrezervuāru izvešanas un 
attīrīšanas noteikumi”, Cēsu 
novada domes 20.01.2011. 
saistošie noteikumi Nr.2 “ 
Grozījumi Cēsu novada domes 
16.09.2010.saistošie noteikumi 
Nr.35 “Sadzīves notekūdeņu 
krājrezervuāru izvešanas un 
attīrīšanas noteikumi”.



Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Var droši teikt, ka Cēsīs ir 
vēl viena ļoti laba koncertzāle 
–Jaunās pils bēniņi. Par to 
varēja pārliecināties vairāk 
nekā simts klausītāju, kuri 
21.oktobra vakarā bija atnākuši 
noklausīties  itāļu mūziķa 
Massimo Ormea,  latviešu 
perikusiju virtuoza Nila Īles, 
holandiešu flautista Marka 
Citroena un Latvijas mūziķu 
vokālistu Rasas Vītolas, Jorena 
Aizsila un stīgu kvarteta  
koncertu, kurā skanēja  reti 
dzirdama mūziku — meditatīvi 
dziedājumi sanskritā.

Tās ir vienkāršas, skaistas, 
ritmiskas melodijas, kuras ātri  
apguva un skaidrā sanskritā 
dziedāja līdzi vai visi koncerta 
apmeklētāji. Bet dziesmu 
starplaikos harizmātiskais 
Massimo  jokoja un izpauda 

noslēpumus, kuru zināšana 
dzīvi padara vieglāku un 
priecīgāku.  – „ Ja gribi būt 
vienmēr laimīgs…  aizmirsti 
vārdu vienmēr.”  Vai arī – „ ja 
tagad dziedot sajutāties drusciņ 
muļķīgi, tas ir labi, mūzika 
darbojas!” 

Cēsīs notika pirmais no 
trim Latvijas koncertiem 
Massimo pasaules tūres Om 
Shantih ietvaros. Lidmašīnas 
reisa kavēšanās dēļ mūziķis 
mūsu valstī ieradās vien 
dažas stundas pirms koncerta 
un laika mēģinājumiem 
starptautiskajam mūziķu 
ansamblim bija gauži maz. 
Taču šādu koncertu burvību 
rada nevis stīvs perfektums, bet 
sirsnīga vienkāršība, kurā katrs 
varēja sajusties bērnišķīgi brīvs 
un priecīgs. 

Nelielā intervijā pēc 
koncerta Massimo Ormea 
vispirms pauda sajūsmu par 

Jaunās pils bēniņu koncertzāli. 
– „ Šī ir fantastiska vieta, jau 
ienākot sajutu, ka tā ir kā radīta 
muzicēšanai. Zāle pati ir kā 
liels mūzikas instruments, 
brusu ritms vedina domāt, ka tā 
ir stīgu instruments. 

Tas, par ko es dziedu un 
stāstu savos koncertos, ir gauži 
vienkāršas lietas, kuras cilvēki 
savā ikdienas steigā nez kāpēc 
aizmirst. Mēs ļoti daudz laika 
raizējamies par to, kas būs rīt, 
vai nožēlojam to, ko paveicām 
vai nepaveicām vakar un 
aizmirstam, ka mūsu dzīve taču 
norit šodien. Tāpēc es saku – 
neraizējieties un neīgņojieties 
par rītdienu vai vakardienu, 
labāk dziediet vai meditējiet, 
jo dziedot un meditējot cilvēks 
ir šeit un tagad. Izbauda mirkli, 
priecājas par dzīvi. Tā vietā, 
lai saspringtu un nomocītos, 
cenšoties noķert laimi aiz 
astes, vienkārši ļaujiet sev būt 
laimīgam!”
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MŪZIKA, KINO
Labi, ja sajutāties drusciņ muļķīgi!

Attēlā: Massimo Ormea koncertā Cēsu Jaunās pils bēniņu zālē.

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No 24.līdz 26.oktobrim 
Cēsīs tika filmētas epizodes 
asa sižeta amerikāņu mākslas 
filmai „Nevsky prospect”. 
Filma ir starptautisks 
projekts, kas top sadarbojoties 
Dienvidkalifornijas Univer-
sitātes Kinematogrāfijas skolai 
(USC School of Cinematic 
Arts) ar Latvijas filmu studiju 
RFS (Rīgas Filmu studija). 

Filmēšana notika Viduslaiku 
pilī un pils dārzā. Cēsu pils 
režisoram iepatikusies pēc 
viesošanās Cēsīs un tā pilnībā 
atbilst viņa mākslinieciskajām 
iecerēm. Režisors Radžifs 
Dasani par filmēšanu Cēsīs: 
”Kad pirmo reizi apmeklējām 

Cēsu pili, mums tiešām 
aizrāvās elpa no tā skaistuma 
ko sastapām ik uz soļa. 
Amerikai vēsturiskas ēkas 
ir liels retums un mums bija 
skaidrs, ka mēs vēlamies filmēt 
šeit. Cēsu pils un tās apkārtne 
būs unikāla pievienotā vērtība 
topošajai filmai un mēs zinām, 
ka amerikāņu auditorijai bieži 
nenākas redzēt senatnīgas un 
vērtīgās vietas. Mēs bijām 
pārsteigti, ka tik unikālas, 
vēsturiskas vietas nav zināmas 
Amerikā. Cēsīm noteikti ir 
ar ko lepoties pasaulē. Mūsu 
radošā grupa ir ļoti pateicīga 
par cēsnieku viesmīlību un 
iespēju filmēt pils dārgumus”. 

Filma būs spraigs stāsts par 
amerikāni Ralfu, kurš ierodas 
Latvijā, lai klātienē satiktu 
internetā iepazītu meiteni, bet šī 
tikšanās neizvēršas kā iecerēts... 
Filmā piedalās latviešu aktieri- 
Madara Botmane, kura filmā 
atveido vienu no vadošām 
lomām, Pēteris Gaudiņš u.c.

Pilī top ASV trilleris
Anita Bukeja 
Cēsu novada pašvaldības 
Komunālās nodaļas 
komunālinženiere

No 19. līdz 25.oktobrim 
Latvijā norisinājās Labo darbu 
nedēļa, kuras laikā ikviens 
bija aicināts sniegt palīdzību 
līdzcilvēkiem un mūsu 
četrkājainajiem draugiem, 
vairojot palīdzēšanas kultūru 
Latvijā. Labo darbu nedēļas 
laikā pastiprināta uzmanība 
tika pievērsta palīdzībai, kuras 
sniegšana iespējama bez liela 
finansiālā ieguldījuma. 

Aktīvi labo darbu nedēļas 
norisēs iesaistījās ar Cēsu 
skolu audzēkņi. Cēsu Valsts 
ģimnāzijas 9.b  klases 
(klases audzinātājas Daces 
Baltiņas vadībā) audzēkņi 

palīdzēja aizvest savāktās 
koku lapas no Lejas kapu 
apkārtnes. Cēsu pilsētas 
sīkdzīvnieku patversmes 
iemītniekiem palīdzēja:

-    Cēsu Valsts ģimnāzijas 
11.a  klases audzēkņi 
(noorganizēja Santa Kārkle) 
par saziedoto naudiņu 
nopirka barību un rotaļlietas 
dzīvniekiem;

-    Cēsu Valsts ģimnāzijas 
10.d  klases skolēni 
(audzinātājas Solveigas Upītes 
vadībā) saziedoja naudu un 
nopirka ļoti vajadzīgo liela 
izmēra krātiņu kaķiem, arī 
barību, rotaļlietas;

-    Pastariņa skolas 6.klases 
audzēkne Anita Gulbe un Cēsu 
2.pamatskolas 5.a   klases 
audzēknis Dāvids Stiebrs 
palīdzēja sakopt telpas jaunajā 
patversmes ēkā.

Cēsu skolēnu labie darbi

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Tapusi jauna Cēsu tūrisma 
reklāmas filmiņa, kura ir kā 
balva par atzinīgi novērtētu 
dalību Eiropas Komisijas 
rīkotajā konkursā par 
Eiropas izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem (European 
Destinations of Excellence, 
saīsināti EDEN).

Konkurss par Eiropas 
izcilākajiem tūrisma gala-
mērķiem tiek rīkots jau piecus 
gadus. Šī gada tēma bija 
„Arhitektūras un industriālo 
pieminekļu atjaunošana par 
tūrisma objektiem”. Cēsis kopā 

ar partneriem no Ungurmuižas 
un Āraišiem piedalījās ar 
projektu „Tūkstots vēstures 
pēdu Cēsīs” un konkursā 
ieguva piekto vietu.

Vides filmu studijas 
filmiņa pirmizrādi piedzīvoja 
21.oktobrī Līgatnes kultūras 
namā, kur to parādīja kopā ar 
reklāmas filmām, kas uzņemtas 
EDEN konkursa pirmo četru 
vietu ieguvēju galamērķos 
– Līgatnē, Siguldā un Turaidā, 
Bauskā un Rundālē, Liepājas 
karostā. Filma stāsta par 
Cēsīm kā romantisku vietu, 
kur satiekas vēsture un māksla. 
Tajā atspoguļotas vietas un 
pasākumi, ko ceļotājs var 
iepazīt, atbraucot uz Cēsīm, 
Āraišiem un Ungurmuižu. 
Filmas garums ir 8 min, tā ir 

ieskaņota 4 valodās un tiks 
izmantota gan kā prezentācijas 
materiāls tūrisma veicināšanai, 
gan arī kā dāvana ārvalstu 
pārstāvjiem, kuri viesosies 
Cēsīs.

EDEN jeb Eiropas izcilākie 
tūrisma galamērķi (European 
Destinations of Excellence) 
ir Eiropas Savienības (ES) 
projekts, kura mērķis ir veicināt 
un attīstīt tūrismu Eiropas telpā, 
ievērojot ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipus. Ik gadus 
izcilākie Eiropas galamērķi 
tiek izraudzīti dažādās tūrisma 
jomās. Latvijā tas notiek 
sadarbībā ar Ekonomikas 
ministriju.

Filmu var noskatīties Cēsu 
tūrisma mājas lapā www.
turisms.cesis.lv

Attēlā: “Sliktā puiša” lomas atveidotājs Gary Hadson 
Vidzemes televīzijas korespondentei Laurai Grantiņai 
stāsta, ka dzīvē viņš ir labais puisis. Foto: Aivars Akmentiņš.

Jauna Vides filmu studijas 
filmiņa par Cēsīm


