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Lielās talkas lielie darbi

Liks
pamatakmeni
Ceturtdien, 3.maijā Cēsīs
notiks svinīga pamatakmens
likšanas ceremonija Vidzemes
mūzikas un kultūras centra
jaunbūvei. Pagājušajā gadā
uzsākta Cēsu Kultūras centra
rekonstrukcija. Tās rezultātā
vēsturiskā
ēka
pārtaps
par mūsdienīgu akustisko
koncertzāli ar 800 sēdvietām,
tajā būs mājvieta Cēsu mūzikas
vidusskolai un bērnu mūzikas
skolai, novada amatiermākslas
kolektīviem un Vidzemes
kamerorķestrim.
Uz pamatakmens likšanas
ceremoniju aicināti Kultūras
ministre Žaneta Jaunzeme –
Grende, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Edmunds Sprūdžs. Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders nolasīs vēstījumu
nākošajām paaudzēm, kas
īpašā kapsulā tiks iemūrēts
pamatakmenī.
Notikumu
kuplinās Cēsu pūtēju orķestris
un apvienotais koris.
Pamatakmens
likšanas
ceremonija notiks 3.maijā
pulksten 17.00 uz Izstādes ielas,
pie Koncertzāles jaunbūves.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Lielajā talkā Cēsu novadā
šogad piedalījās vairāk nekā
tūkstotis talcinieku, kuri sakopa
30 vietas Cēsīs un Vaives
pagastā. Kopā pielasīti gandrīz
2000 maisi ar atkritumiem.
Talcinieku aktivitāte aug
un tas priecē, diemžēl mežu,
gravu un ceļmalu piemēslošana
nemazinās. Kā atzīst Lielās

Attēlā: Dāvida avotos Vaives pagastā strādāja Avotu biedrības pārstāvji, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes studenti un Vaives iedzīvotāji
talkas koordinatore, novada
pašvaldības ainavu arhitekte
Dace Laiva – „ Ir lieliski,
ka aizvien vairāk cilvēku ar
patiesu aizrautību dodas sakopt
savu novadu, valsti. Taču
priecāties, ka Lielās talkas
ideja ir īstenota, varēsim vien
tad, kad vairs nebūs ko tīrīt.”
Pagaidām ko tīrīt ir un daudz.
Rāmuļu un Līvu pamatskolu
pedagogi un audzēkņi tīrīja

Cēsis – Krīvi un Vaive – Rāmuļi
ceļu malas un kopā pielasīja
400 (!!!) maisus ar atkritumiem.
Gleznainajā Dāvida avotu
ielejā talkoja Avotu biedrības
pārstāvji, Vaives iedzīvotāji
ar pagasta pārvaldes vadītāju
Valdu Zaļaisklanu priekšgalā
un Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studenti. Vēl
viena skaista un vēsturiska vieta
Vaives pagastā ir vecais tilts pār

Rauni. Diemžēl ir gana daudz
sušķu (ļoti maigi izsakoties),
kas šo vietu izmanto kā
izgāztuvi, kurai ērti piebraukt.
Tuvējo māju iedzīvotāji, ik
gadu pacietīgi attīra ceļmalas
un strautiņus no drazas un
ik pavasari skumji konstatē,
ka ļaužu attieksme pret vidi
nekļūst nedz saudzīgāka, nedz
draudzīgāka.
Turpinājumu lasiet 8. lpp

Noslēdzies diskusiju cikls par novada attīstību
Dita Trapenciere
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Cēsu novada Attīstības
programmas izstrādes ietvaros
notika sešas diskusijas par

dažādām Cēsu novada attīstībai
svarīgām tēmām: kultūra un
radošums, lauku telpa, pilsētas
tēls, izglītība, pilsētas centrs
un uzņēmējdarbība. Diskusiju
mērķis bija rasts konkrētas
idejas un risinājumus, kurus
pašvaldība, sadarbojoties ar
iedzīvotājiem un uzņēmējiem,

varētu
īstenot
nākamajos
septiņos gados. Kopumā darbs
bija produktīvs un izsakām
pateicību
ikvienam,
kurš
piedalījās diskusijās vai izteica
savu viedokli sūtot e-pastu vai
zvanot.
Turpinot

Attīstības

programmas izstrādi, tiks
sagatavoti stratēģiskie Cēsu
novada attīstības virzieni un
mērķi un izstrādāts modelis
efektīvai pašvaldības sadarbībai
ar
sabiedrību,
kas
tiks
prezentēts 29.maijā pašvaldības
organizētajā konferencē „Cēsu
novada nākotnes izaicinājumi

un
rīcības”.
Konferences
ietvaros būs iespēja uzzināt
vairāk par tūrisma un pārtikas
klasteru darbību Vidzemē,
būs prezentācija ar neatkarīgu
skatījumu par Cēsu novada
atpazīstamību, varēs uzzināt
par iespēju veidot Cēsu novada
forumu un citas aktualitātes.
Tāpat tiks prezentēti Cēsu
novada Attīstības stratēģiskie
virzieni un noslēgumā notiks
diskusija par ieteikumiem
stratēģijas un investīciju plāna
izstrādei.
Cēsu novada Attīstības
programmas izstrāde tiek
atbalstīta ESF projekta „Cēsu
novada attīstības programmas
izstrāde”
ietvaros,
kas
100% tiek finansēts no
Eiropas Sociālā fonda.
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PAŠVALDĪBĀ
Par to, kas tracina, un Pabalsti
to, kas iepriecina
kurināmā
iegādei

Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Sākšu ar to, kas cēsniekus un
iebraucējus mūsu pilsētā tracina
visvairāk – saraktās ielas.
Pašvaldības dienas kārtībā tas
ir jautājums Nr. 1. Sarunas ar
celtniekiem notiek regulāri un
brīžiem visai skarbā tonī. Esam
vienojušies, ka maija pirmajā
pusē ir “jāsalāpa” lielākā
daļa no ielām, kurās notikusi
rakšana. Maijā atsāksies, un
ceru, ka šoreiz arī tiks pabeigti
rekonstrukcijas darbi Vaives,
Saules, Akmens, Līgatnes
un Festivāla ielās. Konkurss
ir noslēdzies, visos objektos
strādās viena būvfirma, ar
kuru pašvaldība drīz parakstīs
līgumu.
Rakšanas darbi, lai arī ne tik
apjomīgi kā pērn, turpināsies
arī šovasar. SIA „ Vinda” īsteno
ūdensvada un kanalizācijas
tīklu atjaunošanu. Vecpilsētā
tiks izbūvēti gāzes pievadi.
Līdz ar to elektrība, gāze,
ūdensvada un kanalizācijas
tīkli pilsētas centrā būs kārtībā
un varēsim ķerties pie ielu un
ietvju sakārtošanas. Šovasar jau
ir paredzēts labiekārtot skvēru
pie Skolas ielas un noasfaltēt
automašīnu stāvlaukumu pie
Cēsu klīnikas. Avotu ielejas
parkā no lielveikala “Maxima”
puses ir izbūvētas trepes, kas
šobrīd ved uz nekurieni. Tāpēc

ir paredzēts finansējums un
tiks izbūvēts tiltiņš un celiņš,
lai tuvējo māju iedzīvotājiem
nodrošinātu ērtu un ātru
nokļūšanu uz veikalu.
Runājot
par
lielajiem
projektiem, Kultūras centra
rekonstrukcijā esam tikuši
līdz pamatakmens likšanas
svinīgajai ceremonijai, kas
notiks 3.maijā. Ir pieņemts
lēmums par Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas Raunas ielā
1 modernizāciju, saglabājot
nama vēsturisko izskatu un
arhitektoniskās vērtības un
izbūvējot plašas un gaišas
iekštelpas, lai apmeklētāji un
bibliotekāri varētu justies ērti,
un grāmatām būtu nodrošināti
labi glabāšanas apstākļi. Aktīvi
notiek priekšdarbi, lai uzsāktu
jaunā
Cēsu
Profesionālās
vidusskolas mācību ražošanas
korpusa
būvniecību. Esam
saņēmuši ziņu, ka šogad
paredzēts sākt Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta jaunā
depo celtniecību. Tā būs
apjomīga celtne, kur būs
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Vidzemes reģionālais
centrs. Cēsis šogad būs
jaunbūvju pilsēta. Un te gribu
piebilst, ka bieži iedzīvotāji
pārmet, ka pašvaldība maz dara,
lai attīstītu uzņēmējdarbību.
Pieminētās jaunbūves, lielie
infrastruktūras
atjaunošanas
projekti rada vidi biznesa
attīstībai. Taču ir cita problēma.
Investoram, kas grib atvērt jaunu

Domes sēdēs aprīlī

Cēsu novada domes
05.04.2012. sēdē tika izskatīti
32 jautājumi.

• Apstiprināja konkursa
„Tīrākā ietve Cēsu novadā”
komisiju un konkursa nolikumu,
līdz ar to līdz šim zināmais
konkurss „Labākais sētnieks
Cēsīs” mainījis gan nosaukumu,
gan nosacījumus. Konkursa
norises laiks
no 21.maija
līdz 1.jūnijam, uzvarētāju
sumināšana paredzēta Cēsu
pilsētas svētkos.
• Konkurss „Par skaistāko
gaisa dārzu” ir ieguvis jaunu
nosaukumu un saturu, jo
domes sēdē apstiprināja jauna
konkursa „Par skaistāko Cēsu
novada dārzu un sakoptāko
teritoriju”
komisiju
un
nolikumu. Konkursa dalībnieku
veikuma vērtējuma atskaites
punkts ir 1.augusts, savukārt
uzvarētājus godinās Valsts
svētku sarīkojumā novembrī.
•
Apstiprināja
zemes
ierīcības projektu Raunas
ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā,
nosakot zemes lietošanas mērķi
– komercdarbības objektu
apbūves zeme.
• Apstiprināt zemes ierīcības

projektu Gaujas ielā 26, Cēsīs,
Cēsu novadā, nosakot zemes
lietošanas mērķi – izglītības un
zinātnes iestāžu apbūves zeme.
• Nolēma atbalstīt Cēsu
Pils kora dalību XXXIV
starptautiskajā
Georgi
Dimitrov koru konkursā
Varnā, Bulgārijā, piešķirot
finansējumu
Ls
1500,00
apmērā.
• Pieņēma lēmumu nodot
biedrībai „Kultūrvēsturiskās
vides saglabāšanas biedrība”
bezatlīdzības lietošanā uz
pieciem gadiem nedzīvojamās
telpas darbnīcas ēkā Muižas
ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā (
Ruckas muižā) - ekomuzeja
izveidošanai, lai veicinātu
tūrisma
attīstību
Cēsīs
un Cēsu novadā, dažādu
tematisku (ar Cēsu novada
vēsturi saistītu) pasākumu,
izglītojošu nodarbību,izstāžu
organizēšanai, lai veicinātu
kultūras
dzīves
attīstību
Ruckas muižas kompleksā.
• Atbalstīja priekšlikumu
nodot biedrībai „Kultūras
biedrība
„Harmonija””
bezatlīdzības
lietošanā
uz pieciem gadiem telpas
Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu

ražotni, uzreiz nepieciešami
40 – 50 kvalificēti darbinieki.
Mazpilsētās ir grūtāk rast
ražotnēm
nepieciešamo
strādājošo
skaitu,
tāpēc
uzņēmēji savas ieceres īsteno
lielākās pilsētās. Taču nemitīga
vaimanāšana, ka Cēsis ir tukšas
un te nekā nav, tikai mazina
interesi par biznesa projektu
īstenošanu mūzu novadā.
Līdz ar silto laiku aktīvāka
kļuvusi jauniešu naktsdzīve
klubos. Diemžēl sezona sākusies
ar dažiem ļoti nepatīkamiem
incidentiem, kuros cietuši
cilvēki. Nav pamata runāt par
krasu kriminogēnās situācijas
pasliktināšanos Cēsīs, taču es
runāšu ar valsts un pašvaldības
policijas darbiniekiem, par
stingrākiem
pasākumiem
kārtības uzturēšanā. Mums ir
pietiekami resursi, lai panāktu,
ka Cēsis ir vieta, kur var labi
atpūsties un justies droši.
Un
noslēgumā
gribu
pateikties visiem Lielās talkas
dalībniekiem, atbalstītājiem un
rīkotājiem. Padarīts ir daudz,
novads kļuvis tīrāks, un lai
mums izdodas šo tīrību un
sakoptību saglabāt visa gada
garumā.
Apsveicu visus gaidāmajos
svētkos maijā, un aicinu
4.maijā Cēsu 2.pamatskolā
apmeklēt Latvijas Republikas
Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas dienai veltīto
sarīkojumu.

nov. – ar mērķi veikt kultūras
vērtību saglabāšanu un tās
attīstības
veicināšanu Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā,
t.i.,
apvienojot
Vidzemes novada literātus un
citu kultūras nozaru cilvēkus,
organizējot
Cēsu
literātu
grāmatu izdošanu un literārus
izbraukumu pasākumus uz
skolām, klubiem, bibliotēkām
u.c., kuros piedalās dzejnieki,
prozaiķi, gleznotāji.
• Noteica, ka nekustamā
īpašuma nodoklis, kas tiek
iekasēts no valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
„Cēsu pilsētas vēsturiskais
centrs” robežās esošajiem
nekustamajiem īpašumiem
tiek uzkrāts un nākošā gada
budžetā novirzīts Vecpilsētas
sakārtošanas programmai
publiskās
infrastruktūras
sakārtošanai - ielu, laukumu
un kājnieku trašu jaunbūve
un rekonstrukcija; vecpilsētas
vēsturiskā
aizsardzības
mūra rekonstrukcija; ārējā
apgaismojuma
jaunbūve
un rekonstrukcija; drošības
sistēmu jaunbūve.
• Pieņēma lēmumu atļaut
Cēsu novada pašvaldībai

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
No š.g. 2.maija līdz
27.septembrim Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
pabalsta
piešķiršanai
no
personām/ģimenēm,
kuras
dzīvo mājā ar lokālu apkuri.
Apkures
pabalsts
tiks
piešķirts
mājsaimniecībām
2012./2013.gada
apkures
sezonai,
kurām piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas statuss.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei - Ls
90,00;
• maznodrošinātai ģimenei
- Ls 60,00.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu
novada pašvaldības aģentūru
„Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos vai arī uz Vaives
pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”,
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 16.30,

demontēt palīgēkas - šķūņus,
Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu
novadā.
• Pieņēma lēmumu par
ilgtermiņa aizņēmumu Cēsu
pilsētas
maģistrālo
ielu
rekonstrukcijas pabeigšanai.
•
Atbalstīja
lēmumu
iesniegt Vides aizsardzības
un
reģionālās
attīstības
ministrijā projekta pieteikumu
„Cēsu Centrālās bibliotēkas
attīstība”.
• Uzklausīja informāciju
par RTU Arhitektūras un
pilsētplānošanas
fakultātes
vasaras skolas organizēšanu
Cēsīs šajā vasarā.
Cēsu novada domes
26.04.2012. sēdē tika
izskatīti 54 jautājumi.

ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz
17.00.
Atgādinām, ka trūcīgas
un maznodrošinātas personas
(ģimenes) statusu piešķir,
izvērtējot personas (ģimenes)
materiālo stāvokli. Par trūcīgu
atzīstama persona (ģimene),
kuras ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 90
latus.
Savukārt par maznodrošinātu
tiek atzīta persona (ģimene),
kuras ienākumi pēdējo 3
mēnešu laikā nepārsniedz:
• 120,00 latus, ja ģimenē ir
personas darbaspējīgā vecumā;
• pirmajai personai 170,00
latus,
katram
nākamajam
ģimenes
(mājsaimniecības)
loceklim, ja ģimenē ir tikai
vecuma pensionārs/i vai 1. un
2. grupas invalīds/i – 120,00
latus;
•
vientuļam,
vienatnē
dzīvojošam pensionāram, 1.
vai 2. grupas invalīdam, kurš
nav noslēdzis uzturlīgumu
vai
nekustamā
īpašuma
dāvinājuma līgumu, savus
nekustamos īpašumus nav
novēlējis citai personai un kam
nepieder īpašums, no kura var
gūt ienākumus – 200 latus.

• Atzina par nenotikušu
nekustamā īpašuma Egļu
iela 12, Cēsis, Cēsu nov.,
2012.gada 12.aprīļa izsoli
un nolēma atkārtoti nodot
atsavināšanai
nekustamo
īpašumu Egļu iela 12, Cēsis,
Cēsu nov., kā arī apstiprināja
nekustamā īpašuma sākumcenu
Ls 17 200,00. Izsole notiks
Izsole notiks Cēsu novada
pašvaldībā, Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 2012.gada
28.jūnijā, plkst. 14.00.
• Apstiprināja nekustamā
īpašuma Egļu iela 16, Cēsis,
Cēsu nov. 2012.gada 12.aprīļa
izsoles rezultātus, saskaņā ar
kuriem nekustamo īpašumu
nosolīja Uldis Kvants.
Turpinājumu lasiet 3.lpp
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AKTUĀLI

Atjaunotas telpas un
medicīnas tehnoloģijas
veselības aprūpes kvalitāti.
Savukārt pacientiem ar kustību
traucējumiem
pārvietošanās
iespējas diagnostikas korpusā
nodrošinās jauns pacientu lifts.

Guntars Kniksts
SIA “CĒSU KLĪNIKA”
Valdes priekšsēdētājs
Ceturtdien, 26.aprīlī svinīgi
atklāja atjaunotās Cēsu klīnikas
telpas. Atklāšanā piedalījās
veselības ministre Ingrīda
Circene, bijušā Cēsu rajona
novadu pašvaldību vadītāji,
būvfirmas „ RBS SKALS”
valdes loceklis Ainārs Leitēns
un, protams, mediķi.
Cēsu klīnikā realizēts ERAF
līdzfinansēts rekonstrukcijas
projekts
”Stacionāra
infrastruktūras uzlabošana SIA
“CĒSU KLĪNIKA” operāciju
blokā un diagnostikas nodaļā
kvalitatīvas ārstēšanas un
efektīvas
saimniekošanas
nodrošināšanai”, kura laikā
veikta arī būtiska medicīnas
tehnoloģiju atjaunošana.
Projekta
mērķis
bija
uzlabot veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanas
kvalitāti, izmaksu efektivitāti,
kā arī uzlabot pakalpojumu
pieejamību
cilvēkiem
ar

Jaunums ir atsevišķa dienas
ķirurģijas nodaļa, kas ļaus
pacientiem saņemt plānveida
pakalpojumus ķirurģijā un
traumatoloģijā
mūsdienu
prasībām atbilstošā vidē un
kvalitātē.
Jaunā diagnostikas nodaļa
turpmāk nodrošinās pacientiem
ērtus vienuviet pieejamus
diagnostiskos izmeklējumus.
Mūsdienīgas
tehnoloģijas
uzlabos pacientu apkalpošanas
ātrumu un kvalitāti.
Attēlā: Veselības ministre Ingrīda Circene un SIA “Cēsu
Klīnika” valdes priekšsēdētājs Gundars Kniksts atklājot
slimnīcas rekonstruētās telpas. Foto: Aivars Akmentiņš.
kustību traucējumiem Cēsu
Projekta
realizācijas
klīnikā, kā augstākā līmeņa gaitā tika izbūvētas jaunas
lokālajā daudzprofilu slimnīcā, operāciju zāles un pēcoperāciju
nodrošinot
kvalitatīvu pacientu novērošanas telpas,
diagnostiku
un
pacienta, kā arī laboratorijas telpas,
personāla
un
piederīgo kas
nodrošinās
mūsdienu
vajadzībām atbilstošu operatīvo prasībām
atbilstošu
vidi,
ārstēšanu.
modernas tehnoloģijas un

Ar projekta būvniecību
saistītās izmaksas ir 2,14
miljoni latu, no tām ERAF
līdzfinansējums 599 046,00
LVL,
Valsts
budžeta
līdzfinansējums
93 098,80
LVL, Papildus tam projekta
periodā Cēsu klīnika no saviem
līdzekļiem ir veikusi 905
tūkstošus latu lielu ieguldījumu
medicīnas tehnoloģiju iegādē
un atjaunošanā.
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Pašvaldības
policija
informē
Valdis Sviķis

Cēsu novada pašvaldības
policijas priekšnieks
Pašvaldības policija aprīlī
sastādījusi četrus administratīvā
pārkāpuma protokolus. Trīs no
tiem - par atrašanos sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu un vienu
- par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu.
Trīspadsmit cilvēki, kuri
reibuma stāvoklī zaudējuši
spēju patstāvīgi pārvietoties
vai varēja nodarīt kaitējumu
apkārtējiem vai paši sev,
nogādāti mājās vai slimnīcā.
Desmit cilvēki par dažādiem
likumpārkāpumiem nogādāti
Valsts policijā.
Administratīvā
komisija
izskatījusi
un
pieņēmusi
lēmumus 27 administratīvā
pārkāpuma lietās.
Turpinās
Spodrības
mēnesis, tāpēc aicinām novada
nekustamo īpašumu īpašniekus
vai
nomniekus
sakopt
teritorijas.

Drīz Starptautiskā ģimenes diena!
Ance Saulīte
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
2012.
gada
15.maijā,
kad visā pasaulē atzīmēs
Starptautisko ģimenes dienu,
cēsnieki atkal tiek aicināti
piedalīties Ģimenes dienā,
kas jau kļuvusi par tradīciju.
Jau ceturto gadu Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” sadarbībā ar dažādām
organizācijām dāvinās šos
svētkus visām Cēsu novada
ģimenēm ar bērniem.
Tā kā Eiropas Savienība
2012. gadu ir pasludinājusi par

gadu aktīvai novecošanai un
paaudžu solidaritātei, tad visas
Cēsu novada ģimenes vecāki
kopā ar savām atvasītēm
un šogad arī īpaši aicināti
piedalīties arī vecvecāki, 15.
maijā no plkst. 16.00 līdz
18.00 aicināti doties pastaigā pa
Latvijā vienīgo Bērnu tiesību
un pienākumu taku.
Reģistrācija un takas
sākums - Cēsu Tūrisma
informācijas centrā, Pils
laukumā 9. Šeit katra ģimene
varēs saņemt Bērnu tiesību
un pienākumu takas maršruta
karti, un Ģimenes pasi.
Ejot pa kartē norādītajiem
punktiem, ģimenēm būs iespēja
iesaistīties dažādās jautrās,
ģimeni saliedējošās aktivitātēs.

Domes sēdēs aprīlī
Turpinājums no 2.lpp
• Pieņēma lēmumus par
vairāku nekustamo īpašumu
Cēsu pilsētā - Medņu ielā 2
Valmieras ielā 14, Birzes ielā
2D , Birzes ielā 4, Rīgas ielā
105, Vārnu ielā 20, Dzilnu ielā
9, Kārļu ielā 3,reģistrēšanu
zemesgrāmatā kā Cēsu novada
pašvaldības īpašumu.
• Pieņēma lēmumu mainīt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķus zemes vienībām Meža
ielā 12, Mētru ielā 5, Mētru ielā
20,Cēsīs, Cēsu novadā.
• Pieņēma lēmumu uzsākt
zemes
ierīcības
projekta

izstrādi zemes vienības Mētru
ielā 20, Cēsīs, Cēsu novads
sadalīšanai.
• Nodeva SIA „ERITA ST”
un z/s „Lejas Krastiņi” nomā
vairākus
lauksaimniecībā
izmantojamus zemes gabalus
Vaives pagastā.
•
Apstiprināja
Cēsu
2.vidusskolas
saimniecisko
darbinieku amata vienību
sarakstu.
• Atbalstīja priekšlikumu
nodot
biedrībai
„Kultūrvēsturiskās
vides
saglabāšanas
biedrība”
bezatlīdzības lietošanā uz

Bērni varēs sadarboties ar
vecākiem, vecāki - ar bērniem.
Un, protams, būs dažādi
pārsteigumi. Katrā punktā
ģimenes varēs iepazīties ne
tikai ar bērnu tiesībām, bet arī
ar to pienākumiem.
Gala punktā no plkst. 17.30
līdz 20.00 Maija parka estrādē
svētkus ieskandinās ģimenēm
veltīts koncerts. Ģimenes
dienu dalībniekus priecēs mazu
un lielu cēsnieku uzstāšanās,
kā arī grupa Franco Franco
un citi. Sadarbībā ar misiju
Luterāņu stunda ar savu
koncertprogrammu „Ar skatu
uz debesīm” uzstāsies Goran
Gora. Programmā „Ar skatu
uz debesīm” skatītājiem būs
iespēja dzirdēt gan Goran Gora

pieciem gadiem nedzīvojamās
telpas darbnīcas ēkā Pils
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
ar mērķi - veidot materiālās un
garīgās kultūras priekšmetu
krājumu saglabāšanu, veicināt
Cēsu novada kultūras un tūrisma
resursu iekļaušanu vietēja un
starptautiska mēroga tūrisma
piedāvājumā, kā arī vadīt
bezmaksas ekskursijas Cēsu
novada skolēnu grupām Seno
rotu kalvē, piedalīties Muzeju
nakts pasākumos, nodrošinot
bezmaksas ieeju apmeklētājiem
un iesaistīties pašvaldības
rīkotajos pasākumos.
•

Pieņēma

lēmumu

un citu komponistu dziesmas,
kā arī klausīties latviešu
dzejnieka Imanta Ziedoņa
dzeju par Dievu un mīlestību.

būt gan finansiāls - pasākuma
nodrošināšanai, gan kāds
gardums vai dāvaniņa takas
apmeklētājiem!

Šī gada pārsteigums un
jaunums būs Bērnu ratiņu
parāde! Par visatraktīvāk
uzpostajiem, izrotātiem bērnu
ratiņiem tiks piešķirta īpaša
pārsteigumu balva. Parādes
sākums un pulcēšanās 18.00
Pils laukumā pie Izstāžu
nama.

Informācijai: Ivita Puķīte
Cēsu pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” Ģimeņu
atbalsta nodaļas vadītāja tālr.,
64127898, 29432459 ivita.
pukite@dome.cesis.lv.

Lai
svētki
izdotos,
aicinām
pieteikties
arī
uzņēmējus, uzņēmumus un
vienkārši
labus
cilvēkus,
kuri būtu gatavi iesaistīties
pasākuma atbalstīšanā un
organizēšanā! Atbalsts varētu

atbalstīt Cēsu Profesionālās
vidusskolas
kompleksa
attīstību, un paredzēt 2012.,
2013. un 2014.gada budžetu
projektos līdzfinansējumu, kurā
iekļautas praktisko apmācību
darbnīcu
projektēšanas,
būvniecības un ar to saistītās
izmaksas un elektrības jaudu
palielināšanas projektēšanas,
izbūves un ar to saistītās
izmaksas.
• Ievērojot
iestāžu un
programmu budžeta izpildītāju
iesniegtos
priekšlikumus,
atbilstoši
Valsts
kases
norādījumiem
precizēti
kodi budžeta ieņēmumiem

Ziedojumu konts
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests
AS “SEB BANKA”
UNLALV2X
konta Nr. LV40 UNLA 0050
0099 8511 7
Prieks bērnu acīs ir prieks
mūsu sirdīs!

un
izdevumiem,
izdarīja
grozījumus Cēsu novada
pašvaldības
2012.gada
budžetā. Ls 123 677 apmērā
palielināti
ieņēmumi
no
Valsts kases sadales konta
ieskaitītajam
iedzīvotāju
ienākuma nodoklim; Ls150
404 Ls apmērā iekļauti
saņemtie
valsts
budžeta
transferti Eiropas Savienības
finansēto projektu īstenošanai;
precizēti budžeta ieņēmumu un
izdevumu klasifikāciju kodi.
• Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības un pārraudzības
iestāžu 2011.gada pārskatus.
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DAŽĀDI
Turcijas vēstnieces
vizīte Cēsīs
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Ceturtdien, 19.aprīlī vizītē
Cēsīs bija ieradusies jaunā
Turcijas vēstniece Latvijā
Serap Ozdžoškun kundze. Viņa
tikās ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāju Gitnu Šķenderu
un priekšsēdētāja vietnieku
Jāni Rozenbergu. Sarunas
ievadā vēstniece uzsvēra, ka
Cēsis ir pirmā pilsēta ārpus
Rīgas, ko viņa apmeklē.
“Turcijā, tāpat kā Latvijā,
cilvēki ciena savas tautas
vēsturi, un Turku kapi Cēsīs
mums ir emocionāli nozīmīga
vieta, tāpēc jūsu pilsētai ir
svarīga loma mūsu valstu
attiecībās. Esmu ļoti pateicīga
cēsniekiem par rūpēm un
gādību turku karavīru atdusas
vietas apkopšanā un piemiņas
saglabāšanā.
Tikšanās laikā vēstniece tika

Attēlā: Turcijas vēstniece Latvijā Serap Ozdžoškun un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders nolika ziedus
Turku kareivju kapos.
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iepazīstināta ar Cēsu novadu
un tā attīstības prioritātēm,
īstenotajiem
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
līdzfinansētajiem projektiem,
ekonomiskajām aktivitātēm.
Viņa pastāstīja, ka pieaug
Turcijas uzņēmēju interese par
investīciju iespējām Latvijā
un interesējās par biznesa
projektiem, ko varētu īstenot
Cēsīs. Vēstniece arī atzina, ka
ir svarīgi popularizēt Turcijā
Cēsis kā saistošu tūrisma
vietu.
Vizītes
turpinājumā
Turcijas vēstniece Latvijā
Serap Ozdžoškun un Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders nolika ziedus
Turku kapos. Cēsu Jaunajā pilī
vēsturnieks Tālis Pumpuriņs
iepazīstināja
viešņu
ar
materiāliem
par
turku
karagūstekņu dzīvi Cēsīs,
Turku kapu ansambļa izveides
vēsturi un Cēsu muzeja jaunās
ekspozīcijas tapšanas gaitu.

Seminārs kokapstrādes
meistariem

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Domes
sēdē
5.aprīlī
deputāti vienbalsīgi akceptēja
lēmumu par Cēsu Centrālās
bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1
rekonstrukciju.
Savu
redzējumu
par
plānotajiem
rekonstrukcijas
darbiem bibliotēkā un tās
teritorijā domniekiem izklāstīja
projekta
autors
arhitekts
Juris Poga un Cēsu Centrālās
bibliotēkas direktore Natālija
Krama. Pēc plānotā projekta
bibliotēka tagadējo divu stāvu
vietā iegūs plašas un gaišas
telpas 3 stāvos, kā arī grāmatu
krātuvi pagrabstāvā. Papildus
cēsniekiem būs iespēja izmanot
blakus esošo saimniecības
ēku, kuru iecerēts pārvērst
par mūsdienīgu mācību un
semināru centru un savienot
ar bibliotēkas ēku. Bibliotēkas
rekonstrukcijas
projektā
ietilpst arī Noliktavas ielas
posmā no Raiņa līdz Raunas
ielai atjaunošana, uzstādot
aizsargvairogus gājēju drošībai
un ēku sienu aizsardzībai no
mitruma
Pēc renovācijas bibliotēka
kļūs par kultūras un izglītības
centru un būs pieejama arī
apmeklētājiem ar kustību
traucējumiem.
Jaunās
telpas ir plānotas tā, lai
ērti justos visu vecuma
un interešu grupu lasītāji.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Cēsu
Profesionālajā
vidusskolā notika seminārs
par
jaunumiem
mēbeļu
dekoratīvajā apdarē. Semināru
rīkoja Latvijas Kokapstrādes
uzņēmēju un eksportētāju
asociācija.
Praktiskās
apmācībā Latvijas profesionālo
vidusskolu meistari apguva
jaunākos paņēmienus mēbeļu
dekoratīvajā apdarē.
Kā pastāstīja Kokapstrādes
uzņēmēju un eksportētāju
asociācijas
izpilddirektors
Jānis Mārciņš, šādi semināri
ar
Eiropas
Savienības
struktūrfondu finansējumu tiek
rīkoti regulāri, lai paaugstinātu
topošo kokapstrādes meistaru
apmācību līmeni un sagatavotu
mūsdienu prasībām atbilstošus
speciālistus.
J.
Mārciņš
atzīmēja, ka Cēsu Profesionālā
vidusskola
par
semināra
norises vietu nav izvēlēta
nejauši, jo tā ir skola ar senām
un labām tradīcijām mēbeļu
galdnieku apmācībā. Praktiskās
nodarbības kolēģiem vadīja
Cēsu Profesionālās vidusskolas
namdaru un mēbeļu galdnieku
apmācības meistars Mārtiņš
Jurciņš. Kā atzina dalībnieki,
pateicoties Mārtiņam seminārs
noritēja augstā profesionālā
līmenī.

Būs plaša
un gaiša
bibliotēka

Aptuvenās projekta izmaksas
ir 1,8 miljoni latu no Eiropas
Savienības Pilsētvides attīstības
projektu
naudas.
Novada
pašvaldības ieguldījums no
kopējā finansējuma paredzēts
31% apmērā.

Mēneša
sportiste Žanete Gedra

Attēlā: Cēsu Profesionālās vidusskolas namdaru un mēbeļu galdnieku praktiskās apmācības
meistars Mārtiņš Jurciņš (no kreisās) un Latvijas Kokapstrādes uzņēmēju un eksportētāju
asociācijas izpilddirektors Jānis Mārciņš seminārā par jaunumiem mēbeļu dekoratīvajā apdarē.

Baltijas kausa sacensībās
kalnu slēpošanā (Somijā)
jaunajai cēsniecei
Žanetei
Gedrai
ļoti veiksmīgs
sniegums!
Izcīnītas trīs
zelta godalgas - supergigantā,
gigantā un slalomā B grupā
jaunietēm. Tāpēc
mēneša
sportistu izvērtēšanas komisija
viņu atzina par novada labāko
sportisti martā.
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IZGLĪTĪBA, MĀKSLA
Dienas nometne
Grandiozā ekspedīcija Cēsu skolēniem

liecina, ka šāda dienas nometne
ir veids, kā palīdzēt skolēniem
no skolas atšķirīgā vidē ar
citu pieeju mācību procesam
atgūt mācīšanās motivāciju un
pārliecību par saviem spēkiem.
To apstiprina iepriekšējo gadu
rezultāti – visos dabaszinātņu
priekšmetos un arī matemātikā
skolēnu zināšanas un prasmes ir
iespējams uzlabot. Iespējamās
misijas Vasaras skolas pozitīvo
ietekmi apliecina arī veiktā
skolēnu aptauja, kur 93%
skolēnu apstiprina, ka guvuši
lielāku pārliecību par saviem
spēkiem sasniegt labākus
mācību rezultātus skolā, jo
nometnes laikā ieguvuši daudz
jaunas un noderīgas zināšanas.

Linda Beķere
Vasaras skolas vadītāja
„Drīz beigsies mācību gads,
bet īpaši jau mācībās veicies
nav. Ko iemācījos? – Nezinu,
jau piemirsies. Ātri paies trīs
vasaras mēneši, un tad jau
atkal skola. Kā būs nākamgad?
– Nezinu, laikam jau tāpat.”
Tā ir atziņa par mācību gada
pieredzi, kas, iespējams, ir to
skolēnu prātā, kam skolā neiet,
nav intereses mācīties, ir sliktas
sekmes, nav prieka iet uz skolu
un vairs nav pārliecības par
to, ka viņi var mācīties labi.
Lai skolēnos atgrieztu ticību
saviem spēkiem un prieku
mācīties, izglītības programma
Iespējamā misija jau trešo
gadu organizē dienas nometni
Grandiozā ekspedīcija. Šogad
nometne notiks Cēsīs no 16. līdz
27.jūlijam. Iespējamās misija
nometni organizē sadarbībā
ar Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļu.
Nometnes norise
Skolēni
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dienu

laikā

Pieteikšanās
skolai
„apceļos pasauli” – praktiski
un aktīvi darbojoties, pētot,
izzinot un eksperimentējot,
analizējot un radot
apgūs
mācību
priekšmetus,
kas
skolā sagādājuši grūtības, un
reizē izzinās dažādas pasaules

kultūras, vērtības un iepazīs
sevi. Nodarbības notiks Cēsu
2.pamatskolā.
Laiks paies nodarbībās, kas
saistītas gan ar konkrētiem
mācību priekšmetiem, gan ar

Dzīve košos toņos
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Lai gan pavasaris nāk
negribīgi un skopi, Cēsu novada
kultūras dzīve maijā uzplauks
košos toņos - džeza koncerti,
Muzeju nakts, Viduslaiku
diena Cēsu Pilī, kino festivāla
„Lielais Kristaps” filmas un
Mākslas dienu norises.
Jau maija sākumā Cēsīs
ar džeza koncertu pavasara
noskaņās klausītājus priecēs
Latvijas džeza māksliniekssaksofonists ZINTIS ŽVARTS
un Japānas džeza māksliniece
– pianiste un dziedātāja
KEIKO BORJESON. Lai
svētku nedēļa būtu patiešām
izdevusies, aicinām apmeklēt
LR Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas dienai veltīto
svinīgo
sarīkojumu
un
koncertu „Pār deviņi novadiņi”
4.maijā, bet kino zālē ciemoties
Cēsu Jaunajā pilī 5.maijā.
Programmā būs dokumentālās
filmas „Vai viegli pēc 20
gadiem”, „Nākotne ir pagātnes
tagadne” un skatītājus pirms
seansa uzrunās režisores - Antra
Cilinska un Krista Burāne.
Par godu Mātes dienai
11.maijā Cēsīs skanēs Latvijas
trīs labāko tenoru koncerts
CATA Kultūras namā, bet
13.maijā koncertu Cēsu Sv.
Jāņa baznīcā sniegs A. Kalniņa

Cēsu Mūzikas vidusskolas
skolotājas Dace Balode, Lelde
Krastiņa un viņu audzēkņi.
Arī šajās svētku dienās, kad
ģimene plāno laiku pavadīt
kopā, mazajiem skatītājiem
12. un 13.maijā ir sagatavots
muzikāls koncerts no cikla
„Patiešām maziņiem” un arī
animāciju filmu programma ar
bērniem jau iemīļotiem tēliemZīļuku, Avārijas Brigādi, brālīti
Trusīti u.c.
Maija vidū, nu jau par
tradīciju ir kļuvis Muzeju
nakts pasākums, kurš šogad
paredzēts 19.maijā un sauksies
„Jūra Cēsīs un Cēsis jūrā”. Šajā
muzeju naktī spoži mirdzēs
signālraķetes
virs
„ostas
pilsētas Cēsīm” un Pils dārzu
ieskandinās jauniešu ritma
grupas izrāde. Brīvdabas kino
zālē skatāma - jūra un jūrnieki
vēsturiskajās
kinolentēs,
bet „Ostas krodziņā” un pie
ugunskuriem skanēs dziesmas
par jūru. Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja zāles
Muzeja naktī apmeklētājiem
apskatāmas nebūs, bet š.g.
1.jūnijā
atvērta
muzeja
pastāvīgā jaunā ekspozīcija
„Cēsis
Latvijas
vēstures
simbols”.
Maija mēneša nogalē,
26.maijā norisināsies pasākums
ģimenēm „Viduslaiku diena
Cēsu pilī”, kas cēsniekiem un
viesiem līdz šim bija atpazīstams
kā Cēsu Viduslaiku svētki. Arī
šoreiz Cēsu pils atdzīvosies
patiesi viduslaicīgā rosībā.
Šogad lielajiem un mazajiem

svētku apmeklētājiem būs
iespēja iepazīt viduslaikus
ne vien vērojot, bet arī aktīvi
līdzdarbojoties dažnedažādajās
pasākuma norisēs! Ikviens
varēs uzzināt, kādas spēles un
rotaļas bērni bija iecienījuši
pirms 500 gadiem, turklāt
vairākus desmitus spēļu varēs
izmēģināt arī paši! Savukārt
pils
pagalmā
norisināsies
radošās darbnīcas, kurās tiks
gatavoti filca zvēriņi un 14.15.gadsimtā populārās māla
„kruzuļlellītes”. Apmeklētāji
būs aicināti piedalīties skaņu
performancē, lai kopīgi un
skaļi atbildētu uz jautājumu:
kā skanēja viduslaiku pils?
Neizpaliks arī „Wendenes
strēlnieku” rīkotais viduslaiku
lokšaušanas turnīrs, viduslaiku
bruņu pielaikošana un citas
aizraujošas nodarbes. Visas
dienas garumā svētku viesiem
būs iespēja nobaudīt gardus
ēdienus un panašķoties ar
viduslaiku saldumiem.
Ziedošo
maiju
svinīgi
noslēgs viena no labākajām
Rock & Roll grupām Baltijā
„Keksi”. 31.maijā 15 gadu
jubileju grupa atzīmēs ar
muzikālu ballīti-festivālu Cēsu
Pils parka estrādē. Kopā ar
vadītājiem Andri Freidenfeldu
un Kasparu Upacieri īsti
mūzikas svētki garantēti. Vēl
atliek bilst, ka grupas jubilejas
ballīte atklās Cēsu pilsētas
svētku pasākumus, kuri šogad
sauksies „Cēsu stāsti 2012”
un norisināsies no 1.līdz
3.jūnijam.

jaunu vaļasprieku iegūšanu.
Nodarbībās vienlīdz liels uzvars
tiks likts uz jauniešu zināšanu
un prasmju stiprināšanu fizikā,
ķīmijā, bioloģijā, matemātikā.
Lielu uzmanību nometnes
laikā
skolotāji
pievērsīs
mācīšanās prasmju attīstīšanai,
kas svarīgas jebkura mācību
priekšmeta sekmīgai apguvei.
Nometnes ietvaros 21.jūlijā
jaunieši dosies pārgājienā
ar aizraujošiem komandas
uzdevumiem
un
spēlēm.
Nodarbības nomentē vadīs
Iespējamās misijas skolotāji un
absolventi.
Sasniegtie rezultāti
Iegūtā pieredze, jau trīs
gadu organizējot Vasaras skolu,

Vasaras

Vasaras
skolai
aicināti
pieteikties 7. un 8.klašu
skolēni.
Jaunieti dalībai
Vasaras skolā līdz 30.aprīlim
var pieteikt klases audzinātājs.
Vecākus lūdzam sazināties ar
sava bērna klases audzinātāju
vai aizpildīt vecāku pieteikumu
programmas mājas lapā www.
iespējamamisija.lv
sadaļā
Skolām – Vasaras skola.
Nometnes dalības maksa
ir 10 LVL, kas daļēji sedz
edināšanas izdevumus. Pārējās
nometnes
izmaksas
sedz
nometenes organizatori un
atbalstītāji.
Kontaktinformācija
jautājumu gadījumā: Linda
Beķere, Vasaras skolas vadītāja,
tālr. 26411617, e-pasts: linda.
bekere@iespejamamisija.lv.

Cēsnieki diskutē par
vecpilsētas attīstību
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
16. aprīlī pēc mēneša
pārtraukuma
uz
sarunu
par Cēsu vecpilsētu tika
aicināti vecpilsētas uzņēmēji,
iedzīvotāji un namu īpašnieki.
Sarunu vadīja Cēsu novada
pašvaldības
priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs.
Vispirms
J.
Rozenbergs
iepazīstināja
klātesošos
ar darbiem, ko pašvaldība
veikusi pēc priekšlikumiem un
ierosinājumiem
iepriekšējās
tikšanās reizēs.
Jau ir pieņemts domes
lēmums par nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN), ko iekasē
no īpašniekiem vecpilsētas
teritorijā,
novirzīšanu
vecpilsētas namu un publiskās
infrastruktūras sakopšanai. Vidi

degradējošām ēkām paredzēts
piemērot paaugstinātu NĪN
likmi un tiek izstrādāti šādu
ēku klasificēšanas kritēriji.
Pašvaldība
ar
ZAAO
vienojusies
par
pazemes
atkritumu
konteineru
izbūvi vecpilsētā. Viens no
redzamākajiem rezultātiem būs
maksas stāvvietu atcelšana no
š.g. 1. septembra un drīzumā
gaidāmā gāzes vada izbūve
centrā.
Tikšanās dalībnieki arī
šoreiz aktīvi dalījās ar idejām
un priekšlikumiem vecpilsētas
vides uzlabošanai. Sarunās
izskanēja ieteikums policijai
vairāk patrulēt Rīgas ielā, tāpat
tika atzīmēts par ceļazīmju
trūkumu un to grūto redzamību.
Vecpilsētas uzņēmēji izteica
ierosinājumu veidot tālāk
diskusiju par stāvēšanas ilgumu
bezmaksas
autostāvvietās.
Tāpat izskanēja vēlme pēc
vienotas attīstības stratēģijas
vecpilsētai.
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05.04.2012 Cēsu novada domes saistošie noteikumi nr. 6
“Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums””
Izdarīt Cēsu novada domes
01.07.2009. saistošajos noteikumos
Nr.1 „ Cēsu novada pašvaldības
nolikums” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 5.1.apakšpunktā
vārdu „ iedzīvotāju” ar vārdu
„Apmeklētāju”;
2. Izteikt
redakcijā:

10.punktu

šādā

‘’10.Lai nodrošinātu Domes
pieņemto lēmumu izpildi, kā
arī tās darba organizatorisko un
tehnisko apkalpošanu, Dome
ir izveidojusi iestādi ‘’Cēsu
novada pašvaldība’’, turpmāk –
Pašvaldības administrācija, kuras
sastāvā ir:
10.1. Administratīvi juridiskā
nodaļa un tās pakļautībā esošais
Apmeklētāju
apkalpošanas
centrs;
10.2.
nodaļa;

Attīstības plānošanas

10.3. Būvinspektors;
10.4. Cēsu novada Bāriņtiesa;
10.5.
Cēsu
Dzimtsarakstu nodaļa;

novada

10.6. Cēsu novada Pašvaldības
policija;
10.7. Finanšu nodaļa;
10.8. Iekšējais revidents;
10.9. Informācijas tehnoloģiju
nodaļa un tās pakļautībā esošais
Pašvaldību kompetenču centrs;
10.10. Izglītības nodaļa;
10.11.
Komunālā
nodaļa
un tās pakļautībā esošā Cēsu
Kapu saimniecība un Dzīvnieku
patversme ‘’Lācīši’’;
10.12.
nodaļa;

Nekustamā

īpašuma

10.13. Sabiedrisko
speciālisti;

attiecību

10.14.
šoferis.’’;

Vieglās

automašīnas

3. Svītrot 10.1punktu;
4.
Papildināt
noteikumus
ar 10.2 punktu šādā redakcijā:
‘’10.2
Noteikumu
10.punkta
10.1.-10.3., 10.5. - 10.7., 10.9.10.14.apakšpunktā
minētās
struktūrvienības un darbinieki
ir tieši pakļauti Pašvaldības
administrācijas vadītājam. Cēsu
novada Bāriņtiesa un iekšējais
revidents ir tieši pakļauti Cēsu
novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu
novada
Dzimtsarakstu
nodaļu un Cēsu novada Bāriņtiesu
metodiski vada un uzrauga attiecīgā
likumā noteiktā valsts iestāde.’’;
5. Izteikt 11.punktu šādā
redakcijā: ‘’11. Dome ar lēmumu
izveido pašvaldības iestādes (Cēsu
novada pašvaldības pārvaldes
struktūras shēma pielikumā Nr.
1).’’;
6. Izteikt 12.punktu šādā
redakcijā: ‘’12. Dome ar savu
lēmumu apstiprina pašvaldības
nolikumu, budžetu, gada pārskatu
un publisko pārskatu, padotībā
esošām iestādēm nolikumus,
iestāžu vadītāju mēneša amatalgu
likmes, darbinieku amata vienību
sarakstus, kā arī pakļautībā esošām
iestādēm mēneša amatalgu likmes
vai darba samaksas noteikumus, ja
amatalgas likme darbiniekam nav
noteikta ar likumu vai Ministru
kabineta noteikumiem. Pārraudzībā
esošo iestāžu darbinieku amata
vienību sarakstus un amatalgu
likmes
apstiprina
iestādes
vadītājs.’’;

7. Izteikt 13.punkta pirmo
teikumu šādā redakcijā: ‘’13.
Cēsu novada pašvaldībā ir
izveidotas šādas pakļautībā esošas
iestādes:’’;
8. Izteikt 13.1.apakšpunkta
teikumu pirms uzskaitījuma šādā
redakcijā: ”13.1. Iestādes, kas
realizē pirmsskolas izglītības
programmas:’’;
9. Izteikt 13.2.apakšpunkta
teikumu pirms uzskaitījuma šādā
redakcijā: ‘’13.2. Iestādes, kas
realizē pamatizglītības, vidējās
izglītības programmas:’’;
10. Svītrot 13.2.7.apakšpunktu;
11. Izteikt 13.3.apakšpunkta
teikumu
pirms
uzskaitījuma
šādā redakcijā: ‘’13.3. Iestādes,
kas realizē interešu izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības
programmas:’’;
12. Izteikt 13.4.apakšpunkta
pirmo teikumu šādā redakcijā:
‘’13.4. Citas iestādes:’’;
13.
Svītrot
13.4.4.,
13.4.5.,
13.4.7.apakšpunktu;

13.4.3.,
13.4.6.,

14. Izteikt 14.punktā teikumu
pirms uzskaitījuma šādā redakcijā:
‘’14. Cēsu novada pašvaldībā
ir izveidotas šādas pārraudzībā
esošas iestādes un aģentūras
(turpmāk – iestādes):’’;
15. Svītrot 14.5.apakšpunktā
pieturzīmi vārdu „iestāde”; un
pieturzīmi „”;
16. Aizstāt 14.6.apakšpunktā
vārdus
„
Cēsu
sanatorijas
internātpamatskola” ar vārdiem
„Cēsu
internātpamatskola
–
rehabilitācijas centrs”;
17. Papildināt ar 14.1punktu
šādā redakcijā: ‘’14.1 Noteikumu
10.punktā noteiktā iestāde ir nodota
Domes priekšsēdētāja padotībā,
13.un 14.punktā minētās iestādes
pašvaldības
izpilddirektora
padotībā.
Iestāžu
padotība
pakļautības
vai
pārraudzības
formā
īstenojama
atbilstoši
normatīvajiem aktiem.’’;
18. Svītrot 18.punktā vārdus
‘’pakļautībā esošo struktūrvienību
un’’;
19.
Papildināt
ar
19.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„19.7. Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs” ;
20. Izteikt 21.10.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
‘’21.10.Cēsu
novada
Personāla
jautājumu
komisija’’;
21. Izteikt 21.14.apakšpunktu
šādā redakcijā: ‘’21.14. Konkursa
„Par skaistāko Cēsu novada
dārzu un sakoptāko teritoriju”
komisija’’;
22. Izteikt 21.17.apakšpunktu
izteikt šādā redakcijā: ‘’21.17.
Konkursa ‘’Tīrākā ietve Cēsu
novadā’’ komisija’’;
23.
Papildināt
21.21.
apakšpunktu pēc vārda „ Būvju” ar
vārdu „ekspluatācijā”;
24. Izteikt 21.22.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„21.22.
Cēsu
novada
Būvvalde”;
25. Papildināt ar 21.38.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„Jaunatnes lietu Konsultatīvā
komisija”;
26. Papildināt ar 21.39.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.28.
Cēsu
novada

Sabiedrības veselības veicināšanas
komisija”;
27. Svītrot 21.30.apakšpunktu;
28. Svītrot 21.35.apakšpunktā
vārdus „ un mērķdotāciju sadalei”;
29.
Svītrot
22.punktā
vārdus ‘’pastarpināto pārvaldes
institūciju’’, vārdu ‘’aģentūras’’,
kā arī vārdu un pieturzīmi ‘’/
direktora’’;
30. Svītrot 24.punktā vārdus
‘’pastarpinātas
pārvaldes
institūcijas, struktūrvienības’’ un
vārdu ‘’aģentūras’’;
31. Izteikt 28.punktu šādā
redakcijā: ‘’28. Finanšu gadam
noslēdzoties,
pašvaldības
iestādes un kapitālsabiedrības
likumā noteiktā kārtībā sagatavo
un
iesniedz
Pašvaldības
administrācijai
saimnieciskā
gada
pārskatu.
Saimnieciskā
gada pārskatus paraksta Domes
priekšsēdētājs.’’;
32.
Papildināt
ar
34.2.1apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’ 34.2.1 vada tiešā pakļautībā
esošo Pašvaldības administrācijas
struktūrvienību un darbinieku
darbu, attiecībā uz tiem izdod
rīkojumus
(t.sk.,
personāla
jautājumos u.c.);’’;
33. Svītrot 34.9.apakšpunktā
vārdus ‘’struktūrvienību un’’;
34.
Svītrot
34.10.6.apakšpunktu;
35.
Svītrot
34.10.8.apakšpunktu;
36. Izteikt noteikumu 34.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„veic uzraudzību un kontrolē
Pašvaldības
administrācijas
darbību”;
37. Papildināt noteikumus ar
34.15.apakšpunktu šādā redakcijā:
„izdod
rīkojumus
par
izpilddirektora
pienākumu
izpildītāju viņa prombūtnes laikā,
kā arī dod rakstveida atļauju
savienot
amatu
pašvaldības
izpilddirektora
pienākumu
izpildītājam.”;
38. Papildināt noteikumus ar
34.16.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 34.16. veic citus pienākumus,
kas paredzēti likumos, Ministru
kabineta noteikumos, Domes
lēmumos un šajā nolikumā”;
39. Izteikt 35.3.apašpunktā
vārdu savienojumu ‘’pašvaldības
administrācijas’’
ar
vārdu
savienojumu
šādā
redakcijā:
‘’Pašvaldības administrācijas’’;
40. Papildināt ar 35.7.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
„35.7.1 izdod
rīkojumus
Pašvaldības
administrācijas
darbiniekiem”;
41. Izteikt 36.punktu šādā
redakcijā: ‘’36. Izpilddirektors
šī nolikuma noteiktajā kārtībā ir
atbildīgs par pašvaldības iestāžu
darba organizēšanu.’’;
42. Izteikt 37.1.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„pilda
Pašvaldības
administrācijas
vadītāja
pienākumus, kā arī īsteno tā
tiesības.”;
43. Izteikt 37.5.apašpunktā
vārdu savienojumu ‘’pašvaldības
administrācijas’’ šādā redakcijā:
‘’Pašvaldības administrācijas’’;
44. Papildināt ar 37.8.4.1
apakšpunktu šādā redakcijā:
„
37.8.4.1
autoratlīdzības
līgumus”;
45.
Papildināt
ar
37.8.4.2apakšpunktu šādā redakcijā:
‘’37.8.4.2 līgumus par pašvaldību

savstarpējiem norēķiniem’’;
46. Izteikt 38.punktu šādā
redakcijā: ‘’38.Iestāžu vadītāju
tiesības un pienākumi ir noteikti
iestāžu nolikumā.’’;
47. Svītrot 41.15.apakšpunktu;
48. Papildināt noteikumus ar
41.18.apakšpunktu šādā redakcijā:
„citiem jautājumiem pēc Domes
priekšsēdētāja norādījumiem”;
49. Izteikt 45.punktu šādā
redakcijā:
‘’45.Komitejās
ar
padomdevēja
tiesībām
var
piedalīties
izpilddirektors,
Pašvaldības administrācijas un
citu pašvaldības iestāžu darbinieki,
kuri sagatavojuši lēmuma projektu
izskatīšanai komitejas sēdē.’’;
50. Izteikt 47.1.apakšpunktu
šādā redakcijā: ‘’47.1. iepazīties
ar Pašvaldības administrācijas un
citu pašvaldības iestāžu, kā arī
kapitālsabiedrību dokumentāciju,
saņemt dokumentu norakstus,
kas
nepieciešami
jautājumu
izlemšanai;’’;
51. Aizstāt 52.punktā vārdus „
Administratīvi juridiskā nodaļa” ar
vārdiem „Komiteju sekretāri”;
52. Svītrot 52.4.apakšpunkta
vārdus ‘’un domes sēžu’’;
53. Svītrot 52.5.apakšpunktā
vārdus „ un domes lēmumu”;
54. Izteikt 58.punktā vārdu
savienojumu
‘’pašvaldības
administrācija’’ šādā redakcijā:
‘’Pašvaldības administrācija’’;
55. Svītrot 62.punktā vārdus
‘’pašvaldības administrācijas’’;
56.
Papildināt
ar
66.1.2.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
„ 66.1.2. norāda faktiskos
apstākļus, ja to prasa lēmuma
būtība”;
57. Aizstāt 68.punkta pirmajā
teikumā
vārdus
„
Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības
aģentūra” ar vārdiem „ Sociālais
dienests”;
58. Papildināt 68.punktu pēc
vārda „atsavināšanas” ar vārdu „
izsoles”;
59. Izslēgt 68.punktā vārdus
„ Dzīvojamo māju īpašuma
nodošanas komisija”;
60. Izteikt 74.punktā vārdu
savienojumu
‘’pašvaldības
administrācija’’ šādā redakcijā:
‘’Pašvaldības administrācija’’;
61.
Papildināt
75.punktā
aiz
vārdiem
‘’Administratīvi
juridiskās nodaļas vadītājam’’ ar
vārdiem ‘’vai attiecīgajam vadītāja
vietniekam’’;
62.
Aizstāt
78.punktā
vārdus „reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu” ar vārdiem „
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības”;
63. Izteikt 99.punktu šādā
redakcijā: ‘’99. Līgumus savas
kompetences
ietvaros
slēdz
pašvaldības iestādes. Normatīvajos
aktos un šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā līgumus paraksta
iestāžu vadītāji, izpilddirektors,
Domes priekšsēdētājs, Domes
priekšsēdētāja
vietnieks
vai
minēto amatpersonu pilnvarotās
personas.’’;
64. Izteikt 99.1punkta šādā
redakcijā:
‘’99.1
Pakļautībā
esošo iestāžu vadītāji paraksta
preču piegādes, pakalpojuma
saņemšanas, būvdarbu līgumus, ja
ievērotas normatīvo aktu prasības
publisko iepirkumu jomā un to
līgumcena ir līdz Ls 20 000 bez
pievienotās vērtības nodokļa.
Pārraudzībā esošo iestāžu vadītāji

paraksta līgumus iestāžu nolikumā
noteiktajā kārtībā.’’;
65. Izteikt 99.2punktu šādā
redakcijā: ‘’99.2Citus līgumus
iestāžu vadītāji paraksta saskaņā
ar attiecīgajā iestāžu nolikumā
noteikto kārtību un kompetenci.’’;
66.
Aizstāt
100.punkta
otrajā teikumā vārdus ‘’Cēsu
novada pašvaldības’’ ar vārdiem
‘’Pašvaldības administrācijas’’;
67.
Aizstāt
100.punkta
ceturtā teikumā vārdus: ‘’Domes
administrācijas’’
ar
vārdiem
‘’Pašvaldības administrācijas’’;
68. Papildināt 102.punktā
pirms vārda ‘’Līgumi’’ ar vārdiem
‘’Pašvaldības
administrācijas
slēgtie’’;
69. Svītrot 102.2.apakšpunktu;
70. Izteikt 102.8.apakšpunktu
šādā redakcijā: ‘’102.8. citu
iestāžu, kā arī kapitālsabiedrību
slēgtie līgumi – attiecīgajā iestādē
vai kapitālsabiedrībā;’’;
71. Papildināt ar 102.10.
apakšpunktu
šādā
redakcijā:
‘’102.10. Investīciju projektu, kas
saistīti ar ārējo finanšu instrumentu
piesaisti, līgumi – Attīstības
plānošanas nodaļā;’’
72. Aizstāt 105.punkta otrajā
teikumā vārdu ‘’speciālists’’ ar
vārdu ‘’speciālisti’’;
73. Aizstāt noteikumu 106. un
107.punktā vārdu „ iedzīvotāju” ar
vārdu „ Apmeklētāju”;
74. Izteikt 111., 112.un 113.
punktā
vārdu
savienojumu
‘’pašvaldības
administrācija’’
šādā redakcijā: ‘’Pašvaldības
administrācija’’;
75. Aizstāt noteikumu 111.1.
; 111.2. un 111.3.apakšpunktā
vārdu saīsinājumu „pl.” ar vārdu
saīsinājumu „ plkst.”;
76. Izteikt 116.punktu šādā
redakcijā: ‘’116. Pašvaldības
iestādes pieņem iesniegumus
un sūdzības normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.’’;
77. Aizstāt 122.punktā vārdus
‘’pašvaldības administrācija un tās
padotībā esošās struktūrvienības,
iestādes un aģentūras’’ ar vārdiem
‘’un pašvaldības iestādes’’;
78. Aizstāt 127.punktā vārdu
‘’domes’’ ar vārdu’’ pašvaldības’’;
79. Izteikt 129.punktu šādā
redakcijā:
„129.
Lēmumus
par
privātpersonu
iesniegumiem
par amatpersonu, iestāžu vai
komisiju izdoto administratīvo
aktu apstrīdēšanu vai faktisko
rīcību pieņem Dome, Domes
priekšsēdētājs vai cita institūcija
(uzskaitījumu skatīt 2.pielikumā),
kā arī Administratīvo aktu
apstrīdēšanas
komisija
tās
reglamentā
noteiktajos
gadījumos.’’;
80. Aizstāt 1.pielikumu ar šo
noteikumu pielikumu.
81. Saistošie noteikumi stājās
spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.

Cēsu Vēstis, 2012 gada 28. aprīlis

PASĀKUMI MAIJĀ
Kultūras un sporta norises maijā
Koncerti un pasākumi

03.05. 19:00 Džeza koncerts
pavasara noskaņās. Keiko
Borjeson(Japāna) un Zintis
Žvarts, Cēsu Meža skolā
04.04. 17:00 LR Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas
dienai
veltīts
svinīgais
sarīkojums
un
koncerts
„Pār deviņi novadiņi”, Cēsu
2.pamatskolā
05.05. 16:00 Nacionālā filmu
festivāla LIELAIS KRISTAPS
ietvaros, dokumentālo filmu
seanss, Cēsu Jaunajā pilī
08.05.
17:00
Latvijas
mūzikas skolu akordeonistu
koncerts, Izstāžu namā
10.05. 11:00 Projekta ‘’Cēsu
pils kompleksa revitalizācija
tūrisma attīstībai’’ noslēguma
konference, Jaunajā pilī

11.05. 19:00 Latvijas trīs
Tenoru koncerts ”BEL Amī “
koncerts Mātes dienā, CATA
Kultūras namā
12.05. 12:00 Koncerts „
Stārķīša Stasīša stīgu stāsti”(no
cikla „Patiešām maziņiem”),
Izstāžu namā
12.05. 18:30 Deju kolektīva
„Randiņš” izlaiduma koncerts
„Es vēlos...”, CATA Kultūras
namā
13.05. 11:00 Nacionālā
filmu
festivāla
LIELAIS
KRISTAPS ietvaros, animāciju
filmu programma bērniem,
Izstāžu namā
13.05. 15:00 Mātes dienas
koncerts, Cēsu Sv. Jāņa
baznīcā
17.05. 18:30 CBJC mācību
gada noslēguma koncerts
„Lecam pienenēs”, CATA

Kultūras namā

parka estrādē

19.05. 18:00 Deju kolektīva
„Saulgrieži” 25.gadu jubilejas
koncerts „I darbiņu padarīju,
i lustīgi padancoju”, CATA
Kultūras namā

Literatūras izstādes Cēsu
Centrālajā bibliotēkā

19.05. 19:00-01:00 Muzeju
nakts „JŪRA CĒSĪS un CĒSIS
JŪRĀ”, Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
19.05. 19:00 – 22:00 Atvērts
apskatei Cēsu muzeja Atklātais
krājums,
Muzeja
atklātā
krājuma ēka Rīgas iela 23
22.05.
14:00
Jaunā
teātra Mūsdienu pasaka par
Pelnrušķīti, CATA Kultūras
namā
26.05. 10:00 Cēsu Pils
Viduslaiku diena, Pils dārzā
31.05. 20:00 Grupas KEKSI
15 gadu jubilejas koncerts, Pils

Sports
datums

laiks

pasākums

vieta

dalībnieki

12.05.12

11.00-18.00
11.00-14.00

LČ volejbolā jauniešiem D2 zēniem
Pils parka stafetes

Pūces 2a
Pils parks

Fināls

10.00-16.00
11.00-16.00
10.00-20.00

LČ volejbolā jauniešiem D2 zēniem
LČ ratiņbasketbolā vīriešiem
Starptautisks turnīrs šautriņmešanā

Pūces 2a
Gaujas 45
Pūces 2a

13.05.12
26.05.12

Sākusies platību maksājumu
iesniegumu pieņemšana
Dace Čerkesova
Cēsu novada pašvaldības
lauku attīstības speciāliste
Lauku atbalsta dienests
(LAD) informē, ka šī gada
10.aprīlī
sākas
„Platību
maksājumu iesniegumu 2012.
gadā” pieņemšana.
Iesniegumu veidlapas, lauku
bloku kartes un informatīvo
materiālu LAD klienti var
saņemt
tajā
reģionālajā
lauksaimniecības
pārvaldē,
kurā 2011.gadā tika iesniegts
platību maksājums iesniegums.
Ja
vēlaties
2012.gada
iesnieguma veidlapu un lauku
bloku kartes saņemt Vaives
pagasta
pārvaldē,
lūdzu
iepriekš pieteikties pa tel.
64122100 vai mob.t. 29278538,
Dacei Čerkesovai.

Aizpildīts
iesniegums
un lauku bloku kartes ar
precīzi iezīmētām platībām
LAD jāiesniedz līdz 2012.
gada 15.maijam. Dokumenti
tiks
pieņemti
arī
līdz
1.jūnijam, piemērojot atbalsta
samazinājumu 1% apjomā par
katru nokavēto darba dienu.
Lai taupītu klientu laiku un
izvairītos no neprecizitātēm
pieteikumu aizpildīšanā, LAD
aicina izmantot elektronisko
pieteikšanās sistēmu (EPS).

Fināls
Finālspēles

02.05. - 31.05. Literatūras
izstādē „Laiks remontam”
materiāli
par
iekštelpu
remontdarbiem, Cēsu Centrālās
bibliotēkas Abonements
02.05. - 31.05. Literatūras
izstādē „2012. gads - Eiropas
Senioru gads” informatīvie
materiāli par aktīvu dzīvesveidu
sasniedzot
senioru,
Cēsu
Centrālās bibliotēkas Vispārīgā
lasītava
02.05. - 31.05. Literatūras
izstāde
„Komponistam,
dzejniekam
Kasparam
Dimiteram – 55 „ veltīta
novadnieka jubilejai 1. Maijā,
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
24.05. - 26.05. Jauno grāmatu
izstāde,
Cēsu
Centrālās
bibliotēkas Abonements
Izstādes
01.05.- 31.05. Dzintras
Zvejnieces gleznu izstāde
“Ziedi”, CATA Kultūras namā
02.05. - 31.05. Cēsu
kultūras biedrības „Harmonija”
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gleznotāju grupas darbu izstāde
„Dabā ar otu”, Cēsu Centrālās
bibliotēkas 2. stāva vestibilā
No 01.06. Pēc restaurācijas
atvērta Cēsu Jaunā pils un
muzeja pastāvīgā ekspozīcija
„Cēsis
Latvijas
vēstures
simbols”, Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs
MĀKSLAS DIENAS CĒSĪS
2012
28.03. - 20.05.
19.05.
Mākslas
skolas
radošās darbnīcas, Kafejnīcā
„Pie Raunas vārtiem”
Izstādes
20.04. - 20.05. Garākā
mākslas galerija „Lai dzīvo
Rīgas iela”, Rīgas ielas
garumā
20.04. - 20.05 Cēsu novada
39. mākslas izstāde, Izstāžu
namā
20.04. - 20.05. Izstāde
‘’Pavasara
parāde
2’’,
Mākslas salonā- darbnīcā
„pieAUGUSTA” (Rīgas iela
21)
25.05. - 03.06. Mākslas
skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde, Izstāžu namā

Dāvanas mazajiem draugiem
Aivars Akmentiņš
teksts un foto

No šī gada 10.aprīļa līdz
1.jūnijam notiek iesniegumu
pieņemšana
dīzeļdegvielas
atbrīvojumam no akcīzes
nodokļa
lauksaimniecības
produkcijas ražotājiem.

Jurģos 23.aprīlī noslēdzās
bankas „Citadele” Cēsu filiāles
īstenotā labdarības akcija
„ Nepaej garām draugam.”
Kā pastāstīja Cēsu filiāles
pārvaldnieks Gints Čudorāns,
akcija guva lielu atsaucību
un saņemti uzņēmēju un
iedzīvotāju ziedojumi mūsu
četrkājainajiem
draugiem
gandrīz 300 latu apmērā. Īpaši
aktīvi bijuši bankas klienti.
Tā SIA „ Wenden Furniture”
ziedoja naudu suņu būdai, ko
izgatavoja Cēsu Profesionālās
vidusskolas audzēkņi. Būda
izdevusies izskatīga un ērta.
Savukārt zemnieku saimniecība
„ Atpūtas” ziedoja siena ruļļus
pakaišiem.

Sīkāka informācija par
EPS un tās lietošanu, kā
arī dīzeļdegvielas atbalsta
nosacījumi atrodami LAD
mājas lapā www.lad.gov.lv

Akcijas
iniciatore
ir Cēsu filiāles klientu
attiecību menedžere Aivita
Freimane-Medne.
“Ideja
par
ziedojumu
vākšanu

„ 2.14.¹ Nodokļu maksātāji,
kuriem pašvaldība piešķīrusi
maznodrošinātas
personas
vai ģimenes statusu - 25%
apmērā no taksācijas gadam
aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par to periodu,
kurā pašvaldība ir piešķīrusi
maznodrošinātas personas vai
ģimenes statusu par:

2.14.¹ 1. dzīvojamām mājām
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru funkcionālā izmantošana ir
dzīvošana, kā arī telpu grupām,
kuru funkcionālā izmantošana
ir saistīta ar dzīvošanu
(garāžām,
autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un

Attēlā: Aivita Freimane-Medne, Linda Bērziņa un Gints
Čudorāns un apdāvinātais četrkājainais draugs.
patversmes dzīvniekiem radās,
iedvesmojoties no iepriekšējās
labdarības
kampaņas,
ko
īstenojām Cēsīs. 2010. gada
nogalē,
kad
ziedojumus
vācām, lai palīdzētu jaunajām
māmiņām ar mazuļiem, kas
krīzes situācijas dēļ nonākušas
Cerību centrā. Mūsu mazie
draugi ir neaizsargāti un ir
vajadzīga palīdzība ar tiem,

kas
nonākuši
dzīvnieku
patversmē. Manuprāt, tie, kuri
ir līdzjūtīgi pret dzīvniekiem,
ir arī saprotoši attiecībās ar
cilvēkiem. Tāpēc tas, ka mūsu
akcija ir guvusi lielu atsaucību,
ir iepriecinoši”, pastāstīja A.
Freimane-Medne.
Cēsu dzīvnieku patversmē
tagad mīt 15 suņi un 16 kaķi.

05.04.2012 Cēsu novada domes saistošie noteikumi nr. 7
“Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27
„Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ apstiprināšanu”
Izdarīt Cēsu novada domes
17.11.2011.
saistošajos
noteikumos
Nr.27
„Par
atvieglojumu
piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā’’
šādus grozījumus:
Papildināt saistošos
1.
noteikumus
ar
2.14.1
apakšpunktu šādā redakcijā:

saimniecības telpām), ja tās
netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai;

garāžas),
ja
tās
netiek
izmantotas
saimnieciskās
darbības veikšanai.”

2.14.12. dzīvojamo māju
palīgēkām un garāžu īpašnieku
kooperatīvo
sabiedrību,
garāžu īpašnieku biedrību
un fizisko personu garāžām
(izņemot smagās tehnikas un
lauksaimniecības
tehnikas

2.Papildināt
saistošo
noteikumu 4.4.1.apakšpunktu
šādā redakcijā:
„izņemot 2.14.1 punktā
minēto nodokļu maksātāju
kategoriju.”

8

VIDE, MĀKSLA
Lielās talkas lielie darbi
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Turpinājums no 1. lpp

Cēsu pilī talkoja patruļkuģa
„Cēsis”
komandas puiši
kopā ar kuģa krustmāti
Daci Tabūni. Latvijas Jūras
spēki šogad aizsākuši jaunu
tradīciju – kuģu, kas nosaukti
pilsētas vai novada vārdā,
komandas talkā strādā savējo
pašvaldībās. Cēsu novada
pašvaldības darbinieki kopā
ar Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
talciniekiem
Pirtsupītes
gravā pielasīja 250 maisus
ar mazākiem atkritumiem un
vairākas kravas ar lielizmēra
drazu, tostarp lielu vairumu
riepu, mēbeļu paliekas un pat
divus televizorus (krāsainos).
Talkas
noslēgumā
tās
dalībnieki Rožu laukumā varēja
stiprināties ar NBS Instruktoru
skolas pavāru gatavotu cienastu
un piedalīties Cēsu Jauniešu
domes
rīkotās
izglītojoši
izklaidējošās aktivitātēs.
Talcinieku
savāktos
atkritumus operatīvi uz poligonu
aizgādāja
Ziemeļvidzemes
Atkritumu apsaimniekošanas
organizācijas
darbinieki.
Talku un pēctalkas aktivitātes
atbalstīja Nacionālo Bruņoto
Spēku
Instruktoru
skola,
uzņēmumi „ Cēsu alus”, „
Solo”, „ Straupe”, „ Maksima
Latvija”, „ DDC”, „ Kom Auto”
un Cēsu jauniešu dome.

Attēlā: Cēsu Jauniešu domes aktīvisti organizēja saistošas atrakcijas par talkošanas tēmu.

Cēsis krāsojas prieka toņos
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un tūrisma
Centra
sabiedrisko attiecību
speciāliste
„Šogad izstādēs un darbos ir
saskatāms prieks,” tā Mākslas
dienu norises raksturo Nata
Livonska, Cēsu Izstāžu nama
vadītāja un Mākslas dienu
koordinatore.

Attēlā: Apdrošināšanas sabiedrības “Balta” darbinieki ik
pavasari talkā iztīra Vintergravu, diemžēl arī šogad viss bija
jāsāk no jauna. Grava bija pamatīgi piemēslota.

Mākslas dienu aktivitātes
Cēsīs aizsākās jau 28.martā ar
Cēsu bērnu un jauniešu centru
„Spārni” veidotu vizuālās un
vizuāli plastiskās mākslas
konkursa „Toņi un pustoņi”
darbu
izstādi.
„Skanošā
māksla” - tāds bija šīs
izstādes moto, un mūzika tika
iedzīvināta dažādās tehnikās
– zīmējumos, gleznojumos,
auduma apdrukā, tekstilmākslas
darbos, dekupētos priekšmetos,
darbos no māla un koka,
vides instalācijas un dizaina
priekšmetos.
Savukārt Jaunajā pilī bija
apskatāma melnā un krāsainā
grafika slovāku mākslinieku
izpildījumā un Ineses Jakobas
gobelēnu izstāde „Logi”.

Attēlā: Patruļkuģa Cēsis komanda - kuģa krustmāte Dace
Tabūne, kuģa komandieris Aleksejs Jevstigņējevs un mehāniķis
Maksims Rastopčuks strādāja Cēsu pilī.

Šogad Mākslas dienu akcents
tiek likts uz mākslas telpas
radīšanu vienā no Cēsu ielām,
tāpēc par īstu kulminācijas
pasākumu izvērtās lielākās un
garākās Mākslas galerijas „Lai
dzīvo Rīgas iela” radīšana visas

Attēlā: Mākslas burvība ir sajūtama to aplūkojot gan tuvumā,
gan tālumā.
Rīgas ielas garumā. No 20. aprīļa un piebilst, ka Cēsu novada
Rīgas ielas skatlogi pārvērtās mākslas izstāžu organizēšanu,
mākslas darbos, bet tukšās dokumentēšanu pieņem kā
ēkas kļuva par savdabīgām skaistu un svarīgu savas dzīves
galerijām. Rīgas ielas sākumā, un darba misiju. Nata Livonska
vēsturiskajos Raunas vārtos izsaka pateicību Cēsu Mākslas
izveidotā instalācija-gleznas skolai un Cēsu bērnu un
rāmis, ir kā vārti, caur kuriem jauniešu centram „Spārni”
izejot, ikviens gājējs simboliski par lielo darbu un atsaucību
dodas citā pasaulē. Skatlogus izstāžu sagatavošanā. Paldies
rotā ne tikai foto kolāžas, arī visiem māksliniekiem, kuri
bet arī gleznas, tēlniecības piedalījās izstādēs un darīja to
un keramikas darbi. „Tas, ka ar prieku.
māksla iziet ielās, nav nekas
Mākslas dienu ietvaros
jauns. Tā ir sena tradīcija, kas
maijā vēl paredzēta Cēsu
ir atkal atdzimusi. Tiek sniegta
Mākslas
skolas
radošo
iespēja sajust mākslas klātbūtni
darbnīcu diena, un Mākslas
ne tikai tiem interesentiem,
skolas audzēkņu diplomdarbu
kas raduši vērt Izstāžu nama
izstādes atklāšana.
durvis, bet arī visiem citiem,”
pārdomās dalās Nata Livonska

