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Beidzot esam saskaitīti
Aivars Akmentiņš
Teksts un foto

Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
Ainavu arhitekte

Valsts Centrālā statistikas
pārvalde
publicējusi
provizoriskos
2011.gada
tautas skaitīšanas datus. Tajos
redzams, ka
Cēsu novadā
dzīvo 18 245 iedzīvotāji. Tas
ir par 10.51 % mazāk kā pēc
2000.gada skaitīšanas datiem
(vidējais samazinājums Latvijā
13.2%). Latvijas iedzīvotāju
skaits
2011.gada
1.martā
saskaņā ar 2011.gada tautas
skaitīšanas provizoriskajiem
datiem bija 2 067 887. Kopš
iepriekšējās, 2000.gada tautas
skaitīšanas, iedzīvotāju skaits
valstī ir samazinājies par 309
tūkst. jeb par 13%.
Iedzīvotāju skaita samazinājums ir noticis gan
iedzīvotāju dabiskās kustības
(mirušo skaitam pārsniedzot
jaundzimušo
skaitu),
gan
starptautiskās
migrācijas
ietekmē. Tā kā iedzīvotāju
mirstība visā laikposmā kopš
iepriekšējās tautas skaitīšanas
ir bijusi lielāka salīdzinājumā ar
jaundzimušos skaitu, rezultātā
iedzīvotāju skaits šī faktora
dēļ ir samazinājies par 119
tūkstošiem, bet starptautiskās
emigrācijas ietekmē – par 190
tūkstošiem cilvēku.
Tautas skaitīšanas provizoriskie dati liecina, ka
iedzīvotāju skaits salīdzinājumā
ar 2000.gadu visvairāk ir
samazinājies Latgalē (par

Jauna darba
programma
Cēsu novada pašvaldībā
šogad tiks īstenota aktīvās
nodarbinātības
programma
„Algotie pagaidu sabiedriskie
darbi”. Tas ir Eiropas Sociālā
fonda
projekts
„Algotie
pagaidu sabiedriskie darbi
pašvaldībās”.

Attēlā: Kopš 2000. gada iedzīvotāju skaits Cēsu novadā samazinājies par 10.51 %.
21,1%) un Vidzemē (par
17,5%). Toties Pierīgas reģionā
tas pieaudzis par 3,2%.

Valmierā (par 9,7%), Jūrmalā
(par 8,9%) un Jelgavā (par
6,7%).

No
valsts
nozīmes
pilsētām straujāk iedzīvotāju
skaits norādītajā laikposmā
samazinājies četrās lielākajās
pilsētās: Daugavpilī – par
19,3%, Rēzeknē – par 18,1%,
Liepājā – par 14,6%, Rīgā –
par 14,2%. Mazāks nekā vidēji
valstī (13,2%) iedzīvotāju
skaita samazinājums kopš
2000.gada ir bijis Ventspilī (par
12,1%), Jēkabpilī (par 11,8%),

2011.gada tautas skaitīšanas
provizoriskie dati liecina, ka
946,8 tūkstoši no Latvijas
iedzīvotājiem ir vīrieši un
1121,1
tūkstoši
sievietes.
Vīriešu īpatsvars iedzīvotāju
kopskaitā valstī samazinājies
no 46,1% 2000.gadā uz
45,8% 2011.gadā, sieviešu
īpatsvars mazliet palielinājies
– no 53,9% uz 54,2%. Sieviešu
Latvijā ir par 174 tūkst. vairāk

nekā vīriešu salīdzinājumā
ar situāciju 2000.gada tautas
skaitīšanas laikā, kad šī starpība
bija 187 tūkst.
Zemākais vīriešu īpatsvars
iedzīvotāju kopskaitā 110 valsts
novadu vidū bija Cēsu novadā
– 44,9%, kam seko Aizkraukles
– 45,1%, Saulkrastu – 45,4%,
Varakļānu novads – 45,4%, bet
lielākais Burtnieku – 52,2%,
Aknīstes – 50,6%, Neretas
– 49,9%, Vecpiebalgas novadā
– 49,5%.

Pašvaldība, atbilstoši līguma
noteikumiem, laika periodā no
2012.gada 30.janvāra līdz 2012.
gada 31.decembrim nodrošinās
Valsts Nodarbinātības Aģentūras norīkoto bezdarbnieku
nodarbināšanu
algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos,
kas rada sociālu labumu
sabiedrībai. Vienlaicīgi strādās
26 bezdarbnieki, kuru darba
laika ilgums būs 4 mēneši.
Darba vietas paredzētas Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā, Komunālajā nodaļā, Cēsu pilsētas
pansionātā, Sociālajā dienestā,
Izglītības nodaļā, Kultūras un
tūrisma centrā, Vaives pagasta
pārvaldē. Darbu paredzēts sākt
30. janvārī.
Kā zināms, iepriekšējos
gadus nodarbinātības problēma
tika risināta ar tā saukto
“simtlatnieku”
programmu.
Tagad tās vietā būs algotie
pagaidu sabiedriskie darbi.

Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžets
Aivija Zerne
Cēsu novada pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldības
budžeta prioritātes nemainās,
lielāko izdevumu daļu atvēlot
- neatliekamām sociālajām
vajadzībām maznodrošinātajai
sabiedrības daļai, kvalitatīvas
izglītības sistēmas uzturēšanai
un uzsākto Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu projektu
realizācijai.
Pašvaldības
budžets
sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta (neieskaitot
ziedojumus un dāvinājumus).
Budžeta ieņēmumi
Cēsu novada pašvaldības
2012.gada
kopbudžeta

ieņēmumi plānoti
11.143
miljonu latu apmērā (Ls 570 uz
vienu Cēsu novada iedzīvotāju),
kas sadalīti divās lielās grupās
– pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 10.901 miljoni
latu un pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi 241.9
tūkstoši latu. Samazinājies
speciālā budžeta ieņēmumu
īpatsvars kopbudžetā, no 2,5
procentpunktiem
2011.gadā
līdz 2,3 procentpunktiem 2012.
gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus veido: nodokļu
ieņēmumi
–
iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi,
kuros
ietilpst
pašvaldību
nodevas, naudas sodi, ieņēmumi
no depozītiem un kontu
atlikumiem un citi nenodokļu
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi
(maksājumi) no valsts un
pašvaldību
budžetiem
un
budžeta iestāžu ieņēmumi.

ieņēmumos ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim ( 90
%) un nekustamā īpašuma
nodoklim (9 %). Fiskālās
stabilizācijas politikas ietvaros,
lai
palielinātu
nodokļu
ieņēmumus
konsolidētajā
valsts kopbudžetā, valdība ir
apstiprinājusi vairākus būtiskus
pasākumus nodokļu jomā, arī
attiecībā uz pašvaldībai būtisko
iedzīvotāju ienākuma nodokli
(turpmāk-IIN) un nekustamā
īpašuma nodokli.

Pašvaldības pamatbudžeta
2012.gada ieņēmumi plānoti
10.901 miljoni latu apmērā.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu
palielinājums
ir
par
2
procentpunktiem,
salīdzinot
ar 2011.gada bāzes budžetā
(turpmāk-2011.gada budžets)
plānotajiem ieņēmumiem.

Nodokļu ieņēmumi. 2012.
gadā Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem
plānoti
6.293
miljonu latu jeb par 6
procentpunktiem lielāki nekā
plānoti 2011.gada budžetā.

Nenodokļu
ieņēmumus
2012.gadā plānots iekasēt 0.8 tūkstošu latu apmērā. Šos
ieņēmumus veido procentu
ieņēmumi no depozītiem un
kontu atlikumiem, valsts un
pašvaldību nodevas, naudas sodi
un sankcijas, kā arī ieņēmumi
no
pašvaldību
īpašumu

Lielākais īpatsvars nodokļu

pārdošanas. Nenodokļu ieņēmumus ar “–„ zīmi veido
uzņēmējiem
atgriežamās
konkursos iemaksātās drošības
naudas.
Transfertu
ieņēmumi
(ieņēmumi, ko pašvaldība saņem
no valsts vai citu pašvaldību
budžetiem) 2012.gadā plānoti
3.779 miljonu latu apmērā jeb
par 2 procentpunktiem mazāk
kā 2011.gada budžetā plānots.
Valsts
budžeta
transfertu
apjoms 2012.gadam ir plānots,
ņemot vērā likumā „Par valsts
budžetu 2012.gadam” Cēsu
novada pašvaldībai plānoto
finansējumu izglītībai no 2012.
gada 1.janvāra līdz 2012.gada
31.augustam.
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PAŠVALDĪBĀ
Šogad raksim mazāk
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Janvāra nozīmīgākais darbs
bija novada pašvaldības 2012.
gada budžeta izstrādāšana un
apstiprināšana.
Balsojums
par budžeta apstiprināšanu
notika raiti, bet tas tāpēc, ka
jau sākot no pagājušā gada
nogales pašvaldības speciālisti
un domes deputāti nopietni
iedziļinājās un diskutēja par
to, kur iespējams izdevumus
samazināt un kur nepieciešams
tos palielināt. Ieceru un
vajadzību, kā vienmēr, ir krietni
vairāk nekā finansiālo iespēju,
taču kopumā mums ir izdevies
izstrādāt sabalansētu budžetu ar
skaidri iezīmētām prioritātēm
– izglītība, sociālā aizsardzība
un Eiropas Savienības projektu
īstenošana.
Man ir prieks, ka šogad
atjaunojam bērna piedzimšanas
pabalstu. Vecākiem ir vajadzīgi
nevis gari politiķu spriedelējumi par bēdīgo demogrāfisko
situāciju valstī, bet konkrēts
atbalsts, rīcība, kas rada drošību
ģimenei. Tautas skaitīšanas
provizoriskie rezultāti rāda, ka

situācija Cēsīs un novadā nav
tik dramatiska, kā nereti mums
pašiem šķiet. Iedzīvotāju skaits
ir samazinājies, taču vaimanām
par pamirušām Cēsīm nav
pamata un arī pašvaldības šī
gada budžets apliecina, ka
apdomīgi ar zināmu piesardzību
tomēr ejam uz finansējuma
palielinājumu
un
plašāku
pašvaldības
pakalpojumu
nodrošinājumu iedzīvotājiem.
Runājot
par
lielajiem
attīstības projektiem, varu
iepriecināt
cēsniekus,
ka
ielu rakšana un ar to saistītās
neērtības mazināsies. Mums
noteikti
jāpabeidz
ielu
rekonstrukcijas programma, arī
apjomīgais pilsētas ūdensvada
un kanalizācijas atjaunošanas
projekts ir krietni pavirzījies
uz priekšu. Diemžēl, izmaksu
sadārdzināšanās dēļ esam
spiesti atteikties no pašvaldības
ēku energoefektivitātes uzlabošanas
ieceres.
Šiem
projektiem meklēsim citus
finansējuma avotus. Pilsētas
maģistrālo
ielu
seguma
atjaunošana, ne bez kavēkļiem,
taču virzās uz priekšu, bet kā
uzlabot Cēsu grants ielas un
Vaives pagasta ceļus, pagaidām
nezinu. Tas ir ļoti nepieciešams

darbs, kas bez ES vai valsts
investīcijām nav paveicams.
Ir tomēr atnākusi ilgi gaidītā
ziema, ziemas sporta veidu
cienītāji var priecīgi doties uz
sniegotajām trasēm, tātad Cēsīs
nedēļas nogalēs atkal būs daudz
viesu. Taču sniegs arī dara raizes
tiem, kam tas jātīra no ielām un
ietvēm. Pateicoties jaunajiem
minitraktoriem , pašvaldības
īpašumiem pieguļošo ietvju,
laukumu, autobusu pieturu
tīrīšana šoziem norit ātri un
labi. Šī ziema ir pirmā pieredze
un
turpinām
pilnveidot
maršrutus, vērtēt, kur ir lielākā
gājēju plūsma, kur ietvēm
jābūt notīrītām pirmkārt, kā
efektīvāk izmantot tehniku.
Protams, gaidām arī iedzīvotāju
ieteikumus un priekšlikumus.
17.februārī,
pēc
gada
pārtraukuma, rīkosim tradicionālo pateicības dienu, kurā
teiksim paldies visiem, kas
aizvadītajā gadā veicinājuši
sabiedriskas, biznesa, kultūras
vai sporta aktivitātes novadā,
bijuši atsaucīgi un izpalīdzīgi.
Pateicības dienas viesiem
koncertu sniegs Vidzemes
kamerorķestris un dziedātājs
Igo.

Domes sēdēs janvārī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
12.janvāra sēdē pieņemts 21
lēmums.
• Sakarā ar nosacījumiem
Cēsu novada domes Saistošajos
noteikumos
„Pasažieru
pārvadājumi ar vieglajiem
taksometriem”, kas stājās spēkā
ar š.g.2.janvāri, apstiprināja
jaunu Licencēšanas komisiju.
Komisijas
priekšsēdētājs
Pašvaldības policijas priekšnieks V.Sviķis.
•
Apstiprināti
2012.
gada Cēsu pilsētas Sporta
skolas organizēto pasākumu
nolikumi.
• Pieņemti lēmumi par
mērķdotācijas sadali pamata
un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai
izglītībai,
piecgadīgo
un
sešgadīgo
bērnu apmācībai, speciālajām
izglītības iestādēm, kā arī
apstiprinātas Cēsu novada
izglītības iestāžu direktoru
mēnešalgas laika periodam līdz
31.augustam.
• Apstiprināja grozījumus
Cēsu Profesionālās vidusskolas
darbinieku amata vienību
sarakstā.
26.janvāra sēdē pieņemti 23
lēmumi.
• Sakarā ar Pētera ielas

rekonstrukciju,
pieņemts
lēmums
par nekustamajā
īpašumā Pētera iela, Līvi,
Drabešu pag., Amatas novadā,
„Pētera iela – Cēsu ceļš”,
Drabešu pag., Amatas novadā,
Pētera iela, Cēsis, Cēsu novadā
ietilpstošo zemes vienību
apvienošanu un jaunas adreses
piešķiršanu
divām
zemes
vienībām.
• Atbalstīja priekšlikumu
par
nedzīvojamās
ēkas
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs,
Cēsu novadā, nodošanu nomā,
nomnieku
noskaidrojot
mutiskā izsolē. Apstiprināja
izsoles noteikumus un izsoles
komisiju.
• Nolēma mainīt 267m2
zemes
vienībai
Rožu
laukums, Cēsīs, Cēsu nov.
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķiem piekrītošās platības,
nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi no „Zeme
dzelzceļa
infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā” uz
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķim
„Komercdarbības
objektu apbūve”.
• Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu direktoru darba algas
likmju apmērus strādājot kā
skolotājam.
• Pamatojoties uz SIA
„Cēsu siltumtīkli” iesniegumu
par siltumapgādes funkciju
nodrošināšanai
nevajadzīgo
no Cēsu novada pašvaldības
iznomāto
pamatlīdzekļu
nodošanu
atpakaļ
Cēsu

novada
pašvaldībai,
un
saskaņā ar noslēgtā līguma
nosacījumiem, ka
jebkuru,
Objekta
modernizācijas
un atjaunošanas rezultātā,
vai pēc Nomnieka domām,
viņam nevajadzīgu Objekta
sastāvdaļu, Iznomātājs apņemas
pieņemt, bet Nomnieks nodot ar
Pušu parakstītu pieņemšanas
– nodošanas aktu, bet tikai
iepriekš
Pušu
saskaņotā
laikā , nolēma pieņemt no
SIA ‘’Cēsu siltumtīkli’’ nomā
nodotos
pamatlīdzekļus.
Atgrieztie
pamatlīdzekļi
tiks
nodoti
izvērtēšanai
Cēsu
novada
pašvaldības
nemateriālo
ieguldījumu,
pamatlīdzekļu un krājumu
pieņemšanas un norakstīšanas
komisijai,
savukārt
Cēsu
novada pašvaldības Komunālā
nodaļa pēc komisijas slēdziena
organizēs
nepieciešamās
darbības ar pamatlīdzekļiem.
•
Sakarā ar paredzamo
projekta
kopējo
izmaksu
sadārdzinājums par vairāk kā
100%, kas savukārt palielina
projekta atmaksāšanās periodu,
nolēma pārtraukt projekta
„Energoefektivitātes
paaugstināšana Cēsu novada
pašvaldības ēkās – 2.kārta”
ieviešanas
aktivitātes.
Projekta rezultātā bija paredzēts
paaugstināt energoefektivitāti
Pastariņa sākumskolā, Līvu
pamatskolā, Cēsu pilsētas
pansionātā un Raunas ielā 4b.
• Veica grozījumus Cēsu
novada domes 16.09.2010.
Saistošajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un

Cēsu Vēstis, 2012 gada 30. janvāris

Vecpilsētai
nepieciešama
konkrēta
attīstības
programma
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Gada sākumā ir uzjundījusi
diskusija par Cēsu vecpilsētu
un situāciju uzņēmējdarbībā
un īpašumu apsaimniekošanā
pilsētas centrā. Tāpēc februārī
pašvaldībā rīkosim diskusijas
ar vecpilsētas iedzīvotājiem,
uzņēmējiem, namu īpašniekiem,
lai kopīgiem spēkiem izstrādātu
reālus risinājumus. Ļoti ceru,
ka tās būs konstruktīvas
diskusijas. Man ir priekšlikumi
situācijas uzlabošanai, domāju,
tādi būs arī iedzīvotājiem,
īpašniekiem un uzņēmējiem.
Svarīgi, lai vecpilsētas attīstības
problēmas mēs risinātu nevis
periodiskiem
emocionālu
diskusiju uzplaiksnījumiem,
bet izstrādātu reālu programmu,
kuru konsekventi un secīgi
īstenotu. Svarīgs, bet ne
vienkāršs
uzdevums
šajā
diskusijā būs saskaņot dažādo
grupu intereses, jo jau tagad
ik pa laikam pašvaldībā ir jāizskata konfliktsituācijas starp
iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

runājām par to, ka tiem, kuri
grib paplašināt savu biznesu, ir
grūti atrast jaunus darbiniekus.
Mājokļu cenas Cēsīs ir augstas
un
jaunam
speciālistam
vai jaunai ģimenei uzreiz
iegādāties dzīvokli nav iespēju.
Manuprāt, mums ir jāveido
dzīvojamais fonds jauniem
speciālistiem,
pašvaldības
īres dzīvokļi, kuros, noslēdzot
viena vai divu gadu īres līgumu,
cilvēki varētu iedzīvoties,
iestrādāties,
nostabilizēties
Cēsīs un tad jau domāt par
mājokļa iegādi. Mums ir labs
bērnudārzu
nodrošinājums,
augstvērtīga izglītības sistēma
un, ja pašvaldība spēs piedāvāt
dzīvokļus
par pieņemamu
cenu, būs jauni speciālisti,
rosīgāka uzņēmējdarbība.

Šajā pavasarī darbu novada
pašvaldībā uzsāks eksperts
uzņēmējdarbības jautājumos,
viņa
galvenie
uzdevumi
būs investīciju piesaiste un
priekšlikumu izstrāde biznesa
attīstībai novadā. Domāju,
ka profesionāla un regulāra
pieeja dos gaidītos rezultātus
un darba vietu skaits novadā
palielināsies. Taču nesen,
tiekoties
ar
uzņēmējiem,

Šogad vasarā atzīmēsim
ļoti nozīmīgu jubileju Cēsu
un mūsu sadraudzības pilsētas
Vācijā Ahimas sadarbības
20 gadu jubileju. Tā noteikti
ir noturīgākā, produktīvākā
un konkrētākā sadarbība, kas
mūsu novadam ir izveidojusies.
Iespējams, sava loma te ir
izslavētajai vācu punktualitātei,
jo katru gadu 18.novembrī
Ahimas delegācija ir Cēsīs,
visas norunas tiek izpildītas
un sadarbība aptver dažādas
iedzīvotāju grupas, un jo īpaši
skolu jauniešus. Jūlijā Ahimā
notiks plašas mūsu sadarbības
jubilejas svinības, esam jau
sākuši gatavot programmu un,
protams, aicināsim arī Ahimas
draugus
vasaras
sākumā
piedalīties
Cēsu
pilsētas
svētkos.

tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi””
,
precizējot
vairāku terminu
skaidrojumu un ielu kopšanas
nosacījumus.
Grozījumi
nosūtīti saskaņošanai VARAM,
tiks publicēti februāra “ Cēsu
Vēstu” izdevumā.

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.
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AKTUĀLI
Var saņemt
Latvenergo
dāvanu kartes

Ietvju tīrīšana
Anita Bukeja
Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas
komunālinženiere
Šoziem
sniegu
tomēr
esam
sagaidījuši,
tāpēc
gribu atgādināt Cēsu novada
pašvaldības
Saistošos
noteikumus Nr. 32, kas nosaka,
ka novada nekustamo īpašumu
īpašniekiem ir jānodrošina
īpašumam piegulošās teritorijas
– gājēju ietves tīrīšana līdz
brauktuvei, kā arī iebrauktuvju
tīrīšana.
Izņēmums
ir
sabiedriskā transporta pieturas,
to tīrīšanu nodrošina pašvaldība.
Vēl gribu atgādināt, ka tīrot
ietves, nedrīkst mest sniegu uz
brauktuvēm.
Iepriekšējos gados Cēsīs
pašvaldības
īpašumiem
pieguļošās ietves no sniega
attīrīja stipendiātu programmas
darbinieki un sētnieki. Darba
kvalitāte ne vienmēr bija
apmierinoša un saņēmām
iedzīvotāju
pārmetumus.
Šoziem pirmo reizi
šo
darbu veicam ar diviem
minitraktoriem AVANT un
ietves tiek tīrītas un kaisītas

Ance Saulīte
Cēsu novada
pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
No 2012. gada 1. janvāra
sācies AS „Latvenergo” sociālā
atbalsta kampaņas 2.posms. AS
„Latvenergo” dāvanu kartes
„Elektrības norēķinu karte
– 53.70 LVL” izsniedz Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests”, un tā
ļaus klientiem norēķināties
par elektroenerģiju 53.70 LVL
apmērā.
Attēlā: ar AVANT minitraktoriem, kas tika iegādāti
pagājušā vasarā, ietvju tīrīšana norit ātri un kvalitatīvi.
Foto: Aivars Akmentiņš.
ātri un kvalitatīvi. Kāpnes, roku darbs, tīra trīs sētnieki.
gājēju
celiņus,
autobusu Kastes ar kaisāmo materiālu ir
pieturas un citas teritorijas, uzstādītas tikai tajās vietās, kur
kuru sakopšanā nepieciešams strādā pašvaldības sētnieki.

Izmaiņas NĪN aprēķinos šogad
Inese Urjāne
Cēsu novada pašvaldības
Finanšu nodaļas Nodokļu
inspektore
Nekustamā
īpašuma
nodokļa
(NĪN)
aprēķinos
ļoti būtiskas izmaiņas šogad
nav gaidāmas. Pašvaldībām
tagad ir dotas lielākas iespējas
noteikt NĪN aprēķināšanas un
piemērošanas kārtību. Cēsu
novada pašvaldībā pagājušā
gada nogalē tika pieņemti un
ir stājušies spēkā Cēsu novada
pašvaldības saistošie noteikumi
“Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā”. Ir
arī nolemts šogad saglabāt 25%
ierobežojumu zemes nodokļa
pieaugumam.
Sākot ar šo gadu NĪN būs
jāmaksā arī par palīgēkām, kas ir
lielākas par 25 kvadrātmetriem.
Kadastra reģistrā ir ne mazums
ēku un būvju, kas ir nojauktas,
taču no reģistra nav dzēstas.
Lai
turpmāk
nekustamā
īpašuma
nodoklis
netiktu
aprēķināts par dabā neesošām
palīgēkām,
Valsts
Zemes
dienests aicina līdz 2012.gada
1.oktobrim tās bez maksas
dzēst no Kadastra, pamatojoties
uz
pašvaldības
izdotu
dokumentu – būvinspektora
izziņu par ēkas neesamību.
Informāciju
par
īpašuma
sastāvā reģistrētām būvēm,
arī palīgēkām, var uzzināt
izmantojot e-pakalpojumu „
Mani dati kadastrā” portālā
www.epaklapojumi.lv
vai
www.latvija.lv, kā arī pa tālruni
67038677 vai Zemes dienesta

klientu apkalpošanas centros.
Tātad iedzīvotājiem ir iespēja
šogad sakārtot savu īpašumu
dokumentāciju bez maksas un
turpmāk nodokli par neesošām
palīgēkām nemaksāt. Kopumā
ieņēmumi no nodokļa par
visām palīgēkām Cēsu novadā
ir četri tūkstoši latu, kas ir visai
nebūtiska summa pret kopējo
ieņēmumu apjomu.
Pašvaldībā
lemts, ka
turpmāk vidi degradējošām un
bīstamām ēkām tiks piemērota
paaugstināta NĪN nodokļa
likme. Tas tāpēc, lai stimulētu
ātrāku šo ēku sakārtošanu.
Šogad darba grupa izstrādās
kritērijus, pēc kādiem ēka ir
kvalificējama kā bīstama vai
vidi degradējoša un, sākot
ar nākošo gadu, šādu būvju
īpašniekiem piemērosim par
3% paaugstinātu nodokļa
likmi.
Šogad
jāsakārto
arī
jautājums par inženierbūvēm.
Īpašniekiem
juridiskām
personām tās ir obligāti
jāreģistrē Kadastra reģistrā
un arī par inženierbūvēm būs
jāmaksā nodoklis. Īpašniekiem,
tas attiecas uz juridiskajām
personām, kas nereģistrēs
savas inženierbūves, var tikt
piemērots
administratīvs
sods. Jau šogad pašvaldību
speciālistiem būs jāveic šādu
objektu apsekošanu, veicot
arī to piespiedu reģistrāciju
Kadastrā
NĪN maksāšanas paziņojumus novada iedzīvotāji
saņems februāra beigās, marta
sākumā. Tie, kas vēlas tos saņemt

ātrāk, var nākt uz pašvaldību.
Ja ir kādas neskaidrības,
zvaniet pa tālruni 64122586.
Ja ir sarežģījumi ar nodokļa
maksājumiem, arī noteikti
vajag zvanīt vai nākt pie mums
uz pašvaldību, vienosimies
par individuālu maksājumu
grafiku.
Iedzīvotājus, kuri
vēlas maksāšanas paziņojumus
saņemt elektroniski, lūdzam
pieteikties
un
aizpildīt
veidlapu par e-pakalpojumu
izmantošanu.

Pienu –
katru dienu
Dzintra Kozaka
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe
Cēsu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu bērni un bērni
no pirmsskolas grupām, kuras
darbojas skolās, piedaloties
programmā „ Skolas piens”
no 2011.gada marta līdz
decembrim ieskaitot, izdzēruši
26 897 litrus Rīgas piena
kombināta piegādāto pienu.
“Skolas pienu” dzēruši arī
Līvu pamatskolas, Rāmuļu
pamatskolas , Cēsu sanatorijas
internātpamatskolas
rehabilitācijas centra un Cēsu
2.pamatskolas
1.-4.klašu
skolēni.
Katrs bērns vidēji mācību
dienā baudīijis 220 gramus
piena.

Elektrības norēķinu kartes
var saņemt iedzīvotāji - sociāli
mazaizsargātās ģimenes ar
bērniem:
1. Trūcīgās ģimenes ar
bērniem (izņemot tās ģimenes,
kas iepriekšējās akcijas ietvaros
saņēmušas 2 kartes);
2. Ģimenes ar bērniem –
invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem
un aizbildniecībā esošiem
bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes
(kas nav saņēmušas tarifa
kompensāciju
2400
kWh
patēriņam).
Dodoties uz Aģentūru, līdzi
jāņem personu apliecinošs
dokuments
(Pase)
un
dokumenti,
kas
apliecina
atbilstību mērķa grupai, kā
arī ir jāzina elektroenerģijas
piegādes
līguma
numurs,
uz kuru vēlaties attiecināt
dāvinājumu.
Papildus

jāiesniedz/

jāuzrāda:

• Ja esat trūcīgā ģimene ar
bērniem, tad sociālajā dienestā
ir jāuzrāda izziņa par piešķirtā
Trūcīgā statusu un nepilngadīgo
bērnu (līdz 18 gadu vecumam)
dzimšanas apliecības.
• Ja esat ģimene ar bērnu/
iem invalīdu/iem, tad papildus
jāuzrāda dokuments- apliecība,
kas
apliecinātu
bērnam
piešķirto invaliditāti;
• Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem
bērniem,
tad
papildus jāuzrāda dokuments
– Bāriņtiesas lēmums, kas
apliecinātu bērnu nodošanu
Jums aizbildniecībā, kā arī
nepilngadīgo bērnu dzimšanas
apliecības.
• Ja esat daudzbērnu
ģimene, tad papildus jāuzrāda
nepilngadīgo bērnu dzimšanas
apliecības.
Dāvinājuma
kampaņas
ietvaros viena mājsaimniecība
var saņemt tikai vienu
elektrības norēķinu karti, jo
elektroenerģijas patēriņš tiek
veikts mājsaimniecībā. Akcija
turpināsies līdz pat 2013. gada
31.martam.
Lai saņemtu elektrības
norēķinu karti, iedzīvotājiem
jādodas uz Cēsu novada
pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests”, Bērzaines ielā 18
(2.stāvs), Cēsīs, trešdienās no
plkst. 8.00 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 18.00 vai arī
uz Vaives pagasta pārvaldi
”Kaķukrogs”, pirmdienās no
plkst. 8.30 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 16.30, ceturtdienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 17.00.

Apstiprina jauno ZAAO tarifu
Aivars Akmentiņš
Janvāra pēdēja domes sēdē
deputāti atkārtoti izskatīja
jautājumu par Ziemeļvidzemes
Atkritumu Apsaimniekošanas
organizācijas (ZAAO) jaunā
tarifa apstiprināšanu. Iepriekš
deputāti tarifa paaugstinājumu
noraidīja, taču šoreiz, respektējot
ZAAO dalībnieku kopsapulces
lēmumu, kurā akcentēts tas, ka
Ziemeļvidzemes pašvaldības
veido
vienotu
atkritumu
apsaimniekošanas un tarifu
politiku, kā arī ņemot vērā
Cēsu
novada iedzīvotāju
viedokli, kas atzinīgi vērtē
ZAAO pakalpojumu kvalitāti
un vēlas, lai šī organizācija
turpinātu darbu novadā, atcēla
iepriekšējo domes lēmumu un
atbalstīja sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
tarifa

paaugstināšanu Cēsu novadā.
Lēmums nosaka, ka turpmāk
ZAAO sniegto pakalpojumu
maksa Cēsu iedzīvotājiem
un uzņēmumiem būs 8,20
LVL par kubikmetru (bez
PVN) līdzšinējo 6,71 LVL par
kubikmetru (bez PVN) vietā.
Tarifs stāsies spēkā ar 2012.
gada 1.martu.
Kā informē ZAAO attīstības
daļas vadītājas vietniece Laura
Jegorova - no 30.janvāra līdz
4.februārim Cēsu novada
klientiem tiks izsūtīti aprēķini
ar jauno pakalpojuma maksu
2012.gadam. Arī personām,
kas saņem ikmēneša rēķinus
no ZAAO, janvāra rēķinā
tiks
iekļauta
informācija
par
izmaiņām
sadzīves
atkritumu
savākšanas
un
apsaimniekošanas maksā.
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BUDŽETS, VESELĪBAS APRŪPE

Cēsu novada pašvaldības 2012.gada budžets
Turpinājums no 1. lpp
Budžeta plānā ir iekļautas
valsts budžeta dotācijas 21.0
tūkstoši lati par iemītniekiem
veco
ļaužu
pansionātos,
kas ievietoti līdz 1998.
gada 1.janvārim, un 62.0
tūkstoši
lati
garantētā
minimālā ienākuma līmeņa
pabalsta (50%) un dzīvokļu
pabalsta(20%)
izmaksai.
Transfertu ieņēmumi no valsts
budžeta 2012.gadā plānoti
3.299 miljonu latu apjomā,
kas ir par 3 procentpunktiem
mazāk kā 2011.gadā plānotie,
t.sk. mērķdotācijas un dotācijas
no valsts budžeta plānotas
3.018 miljonu latu apjomā,
ieņēmumi
ES
finansēto
projektu īstenošanai plānoti
atbilstoši konkrēto projektu
īstenošanas gaitai Cēsu novada
pašvaldībā – 62.5 tūkstošu latu
apjomā. Pašvaldību budžetu
transferti 480.0 tūkstošu latu
apjomā plānoti kā ieņēmumi
no citām pašvaldībām par
izglītības, sociālās palīdzības
un
dzīvnieku
patversmes
pakalpojumu nodrošināšanu.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
2012.gadā
plānoti
829.7
tūkstošu latu apjomā jeb par
6 procentpunktiem mazāk
kā 2011.gadā. Lielāko šo
ieņēmumu īpatsvaru – 60.5
% jeb 502.0 tūkstošus latu ir
plānots iekasēt par budžeta
iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem .
Pašvaldības
speciālā
budžeta ieņēmumi ietver
īpašiem mērķiem iezīmētos
līdzekļu avotus – pašvaldības
privatizācijas fonda līdzekļus,
dabas
resursu
nodokli,
mērķdotācijas no valsts budžeta
pašvaldības autoceļu fondam
un pārējos ieņēmumus.
      Speciālā
budžeta
plānotie ieņēmumi 2012.gadā
paredzēti 241.9 tūkstošu latu
apmērā, kas ir par 12 % mazāk
kā 2011.gadā plānotie budžeta
ieņēmumi. Autoceļu
fonda
ieņēmumi šajā gadā ir plānoti
168.9 tūkstoši lati, kas ir par 21
procentpunktu mazāk kā 2011.
gadā plānots budžetā.
Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti
pēc nulles principa, ņemot

vērā reālās finanšu iespējas,
nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi un pilsētas attīstības
galvenos uzdevumus, piesaistot
ES struktūrfondu līdzekļus.
Cēsu novada pašvaldības
2012.gada kopbudžeta izdevumi
plānoti 18.168 miljonu latu
apjomā (Ls 928 uz vienu
pilsētas iedzīvotāju) apmērā un
atbilstoši ieņēmumiem sastāv
no pamatbudžeta un speciālā
budžeta izdevumiem, attiecīgi
, 17.880 miljonu lati un 288.0
tūkstoši lati.
Pamatbudžeta
2012.gada
izdevumi
plānoti
17.880
miljonu latu apmērā un,
salīdzinot
ar
2011.gada
budžetu, samazinājums ir 4
procentpunkti. Visi pašvaldības
plānotie kopējie izdevumi pēc
savas ekonomiskās būtības
iedalīti desmit funkcionālajās
kategorijās.
Vispārējiem
valdības
dienestiem
apstiprināts
finansējums 1.301 miljonu
latu apmērā. Šajos izdevumos
ietilpst izpildvaras institūcijas,
pašvaldības parāda procentu
maksājumi, kā arī līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem.

lielākie izdevumi ir plānoti ielu
kopšanai 220.0 tūkstoši lati ,
ERAF projektu „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija”
realizācijai 266.9 tūkstoši lati
, „Cēsu pilsētas maģistrālo
ielu
rekonstrukcijas
2.kārtas” realizācijai 456.6
tūkstoši lati, „Pētera ielas
rekonstrukcija”
realizācijai
337.9 tūkstoši lati, KPFI
projekta ”Energoefektivitātes
paaugstināšanai Cēsu novada
pašvaldības ēkās 2.kārtas”
realizācijai 345.6 tūkstoši
lati, Cēsu novada attīstības
programmas
izstrādāšanai
20.3 tūkstoši lati, asfaltbetona
seguma
ielu
bedrīšu
remontam 50.0 tūkstoši lati,
a/m pašizgāzēja iegādei un
uzturēšanai
31.5
tūkstoši
lati,
nekustamā
īpašuma
apsaimniekošanai
plānoti
168.3 tūkstoši lati, sabiedrisko
attiecību aktivitātēm plānoti
13.3 tūkstoši lati , ārējiem
sakariem
7,2
tūkstoši
lati,
pašvaldības
dalībai
organizācijās 16.4 tūkstoši lati
, pašvaldību kompetenču centra
darbības nodrošināšanai 13.4
tūkstoši lati (Valsts budžeta
dotācija).

Sabiedriskās
kārtības
un drošības nodrošināšanai
budžetā
paredzēti
225.4
tūkstoši lati jeb 1.26% no
kopējiem izdevumiem, kas
ir par 12 procentpunktiem
vairāk kā plānots 2011.
gada budžetā. Palielinājums
ir saistīts ar uzturēšanas
izdevumu pieaugumu. 2012.
gadā iedzīvotāju izsaukumu
apkalpošanai,
sabiedriskās
kārtības uzturēšanai, pārkāpēju
aizturēšanai un saukšanai pie
atbildības plānots izlietot 177.5
tūkstoši lati un Bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai 47.9
tūkstoši lati.

Vides aizsardzībai 2012.
gada budžetā plānoti 481.1
tūkstoši lati jeb 2.698 % no
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 24
procentpunktiem vairāk kā
2011.gada budžetā, t.sk. lielākie
izdevumi plānoti sanitārajiem
pasākumiem 219.2 tūkstoši
lati ,t.sk. tiks turpināti darbi
pie pilsētas apzaļumošanas,
labiekārtošanas un apstādījumu
kopšanas, kam ir paredzēts
izlietot 196.4 tūkstoši lati,
lietus ūdens savākšanai un
novadīšanai no ielām 36.4
tūkstoši lati, Vaives pagasta
Rīdzenes ūdenssaimniecības
projekta
realizācijai
97.2 tūkstoši lati,
Krīvu
ūdenssaimniecības
projekta
realizācijai 60.1 tūkstoši lati,
Avotu ielejas kāpņu un tiltiņa
izbūvei 5.0 tūkstoši lati.

Ekonomiskajai
darbībai
no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem ir plānots tērēt
3.768 miljonu latu jeb 21.07
% no kopējiem izdevumiem,
kas ir vienlīdzīgs ar 2011.
gada budžetā plānoto, t.sk.

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
436.1 tūkstoši lati jeb 1.44
% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem,
kas ir par 17 procentpunktiem

Civilajai
aizsardzībai
normatīvo
dokumentu
izstrādāšanai
plānoti
1,2
tūkstoši lati jeb 0,01% no
kopējiem izdevumiem.

mazāk kā 2011.gadā. Lielākās
izmaksas
plānotas
ielu
apgaismojuma
izdevumu
segšanai 62.9 tūkstoši lati,
apgaismojuma
izbūvei
Ķiršu ielā 31.5 tūkstoši lati,
elektroapgādes
sakārtošanai
Raunas ielā 25,2 tūkstoši lati.
Veselības
funkcijas
finansēšanai plānoti izdevumi
Vaives
pagasta
Rīdzenes
feldšera-vecmāšu
punkta
darbības nodrošināšanai 4.2
tūkstošu latu apmērā jeb 0.02%
no
pašvaldības
kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem.
Viens no budžeta nozīmīgiem
pasākumiem ir kvalitatīvas
un
modernas
kultūras
infrastruktūras
izveidošana,
nodrošinot pilsētas iedzīvotāju
un viesu kultūras vajadzību
apmierināšanu.
Funkcijai
Atpūta,
kultūra,
reliģija
pamatbudžetā
ir
plānoti
4.287 miljoni lati jeb 23.98
% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 21
procentpunktu mazāk kā 2011.
gadā.
Kā būtisku priekšnosacījumu
sekmīgai
pilsētas
attīstībai,
dome
uzskata
izglītības sistēmas pilnveidi
un izglītības infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšanu.
Cēsu novada pašvaldības 2012.
gada pamatbudžeta projekta
izdevumu lielākais īpatsvars –
34.70 % ir paredzēts izglītības
funkcijas
finansēšanai.
Kopējie izdevumi izglītības
darba finansēšanai ir plānoti
6.205 miljonu latu apmērā,
kas ir par 7.0 procentpunktiem
vairāk kā 2011.gada budžetā.
Sociālās nodrošināšanas
funkcijas veikšanai paredzēts
finansējums 1.171 miljons
latu jeb 6.55% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Pabalstu izmaksai plānoti 324.1
tūkstoši lati, kas salīdzinot ar
2011.gada budžetā plānoto ir –
25.2 tūkstoši lati, bet salīdzinot
ar 2011.gada izpildi + 29.2
tūkstoši lati. Trūcīgo personu
skaits novadā kopš 2008.gada
ir palielinājies gandrīz trīs
reizes. Svarīgāko palīdzības
veidu - garantētā minimālā
ienākuma pabalsts, dzīvokļa
pabalsts, pabalsts kurināmā
iegādei, brīvpusdienas skolās

un
uzturmaksu
atlaides
pirmsskolas izglītības iestādēs,
apjoms tiek saglabāts 2011.
gada līmenī. 430.4 tūkstoši lati
plānoti Cēsu pilsētas pansionāta
uzturēšanai.
Finansēšanas daļu veido
aizņēmumi un aizņēmumu
atmaksa, skaidras naudas,
depozītu un īpašumā esošo
vērtspapīru apjoma izmaiņas
un ieguldījums pamatkapitālā.
Cēsu
novada
pašvaldības
pamatbudžetā ir iekļautas
plānotās kredītsaistības ar Valsts
kasi. Kredītu pamatsummu
atmaksai plānoti Ls 843 942.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 241.9 tūkstošu latu
apmērā..
2012.gadā
privatizācijas
(t.sk. atsavināšanas ) fonda
izdevumi
plānoti
41.9,0
tūkstošu latu apmērā. 47 % un
ir plānots izlietot privatizācijas
procesa
un
pašvaldības
nekustamo īpašumu tiesiskajam
nodrošinājumam.
2012.gadā autoceļu ( ielu )
fonda līdzekļi ir plānoti izlietot
168.9 tūkstošu latu apjomā ,šī
summa, ņemot vērā pilsētas ielu
seguma nolietojuma pakāpi,
ir nepietiekama novada ielu
sakārtošanai un uzturēšanai,
t.sk. 31,0 tūkstoši lati plānots
izlietot ielu remontam, 121,0
tūkstoši lati maksājumiem
par
elektroenerģiju
ielu
apgaismojumam
un
ielu
apgaismojuma TA, 23.5 tūkstoši
lati ir paredzēti izlietot ceļu
uzturēšanai Vaives pagastā.
Dabas resursu nodokļa
ieņēmumus drīkst izlietot tikai
tādu pasākumu un projektu
finansēšanai, kas tieši saistīti
ar vides aizsardzību, videi
kaitīgu
vielu
utilizāciju
vai dabas resursu izpēti un
atjaunošanu. Cēsu novada
pašvaldībā 2012.gadā šos
līdzekļus 23.2 tūkstošu latu
apmērā plāno izlietot bīstamo
koku zāģēšanai un jaunu
koku stādīšanai, avotu ielejas
dīķu tīrīšanai, kompostēšanas
vietu uzturēšanai, latvāņu
pļaušanai un bebru postījumu
likvidēšanai un notekūdeņu
analīžu
veikšanai
Vaives
pagastā.

Cēsu klīnikai jubilejas gads
Guntars Kniksts
SIA „ Cēsu klīnika”
valdes priekšsēdētājs
Šo gadu CĒSU KLĪNIKA
pasludinājusi par jubilejas gadu,
jo tieši pirms 250 gadiem 1762.
gada 4.jūlijā Cēsīs tika iesvētīta
atjaunotā pirmā slimnīcas ēka,
līdz ar to aizsākot veselības
aprūpes tradīcijas, kuras šobrīd
arvien jaunā kvalitātē turpina
CĒSU KLĪNIKA. Tā ir viena
no senākām vēsturiskajām
vērtībām Latvijā un cēsniekiem

jo īpaši jābūt lepniem par tik
senām tradīcijām šajā nozarē.
Savukārt šodienas apstākļos
ir nepieciešams veikt milzīgu
darbu, lai ārstniecības iestāde
spētu nodrošināt kvalitatīvus uz
pacientiem orientētus veselības
aprūpes pakalpojumus un
saglabāt
konkurētspēju
ilgtermiņā, tādejādi turpinot šo
vēsturiski aizsākto pienākumu
rūpēties par iedzīvotājiem.
Lai
uzlabotu
veselības
aprūpes kvalitāti, izmaksu
efektivitāti
un
uzlabotu

pakalpojumu
pieejamību
cilvēkiem
ar
kustību
traucējumiem,
nodrošinot
kvalitatīvu diagnostiku, kā
arī pacienta, personāla un
piederīgo vajadzībām atbilstošu
operatīvo ārstēšanu, CĒSU
KLĪNIKĀ turpinās pagājušajā
gadā uzsāktie rekonstrukcijas
darbi, kuri tiek daļēji finansēti
arī no piešķirtajiem ERAF
līdzekļiem. Būvniecības darbi
pakāpeniski tuvojas tai stadijai,
kad jau var sākt saskatīt plānoto
rezultātu. Darbu pabeigšanas

termiņš ir martā, tomēr, domājot
par pacientu ērtībām, jau tagad
vairāki pakalpojumi ir pieejami
rekonstruētajās telpās. Jau
informējām, ka pagājuša gada
novembrī jaunajās diagnostikas
nodaļas telpās pirmajā stāvā
tika atsākti izmeklējumi ar
datortomogrāfu,
savukārt
decembrī uz jaunām telpām
otrajā stāvā pārvācās NMS
Laboratorija. Lai nodrošinātu
pacientu ātrāku apriti, jaunajā
diagnostikas nodaļā darbosies
divas rentgena iekārtas. Tāpēc

no šīs nedēļas darbu pārtrauca
poliklīnikas rentgena iekārta,
kura tiks pārvietota uz slimnīcu,
līdz ar to turpmāk visi rentgena
izmeklējumi tiks veikti tikai
slimnīcā. Turpmāk arī visas
traumatologu
un
ķirurgu
ambulatorās konsultācijas tiks
veiktas slimnīcas ēkā.
Turpinājumu lasiet 5.lpp

Cēsu Vēstis, 2012 gada 30. janvāris

SVARĪGI
Augstākās tiesas Senāts apmierina
novada pašvaldības prasību
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
Pagājušā
gada
rudenī
Latvijas republikas Augstākās
tiesas Senāts atklātās tiesas
sēdē izskatīja Cēsu novada
domes kasācijas sūdzību par
Augstākās tiesas Civillietu tiesu
palātas 2009.gada 22.decembra
spriedumu SIA „ CB” prasībā
pret Cēsu novada domi. Janvārī
pašvaldība ir saņēmusi pilnu
senāta spriedumu, kurā nolemts
Augstākās tiesas Civillietu tiesu
palātas spriedumu atcelt un
lietu nodot jaunai izskatīšanai
apelācijas instances tiesā.
SIA „ CB” 2007.gada oktobrī
cēla tiesā prasību pret Cēsu
novada ( tolaik Cēsu pilsētas)
domi par parāda, nokavējuma
naudas, procentu un zaudējumu
piedziņu par nepilniem 80
tūkstošiem latu saistībā ar
Cēsu 2.pamatskolas būvniecību

Gaujas ielā. Vēlāk SIA „ CB”
vairakkārt papildināja savu
prasību, pamatojoties uz nokavējuma naudas un procentu
pieaugumu.
Būvuzņēmuma
prasības
papildinājumos
norādīts,
ka
pamatparāda
apmērs
palielināms
par
385 389,99 latiem, pamatojot
to ar būvniecības izmaksu
sadārdzināšanos. Līdz ar to
kopējā SIA „ CB” prasība
pret pašvaldību sasniedza teju
pusmiljonu
– 465 252,63
latus.
Pirmās
instances
tiesa
un Vidzemes apgabaltiesas
civillietu tiesas kolēģija savos
spriedumos
būvuzņēmuma
prasību apmierināja daļēji un
lēma piedzīt no pašvaldības
nedaudz vairāk kā 413
tūkstošus latu. 2009.gada
22.decembrī lieta apelācijas
kārtībā tika izskatīta Augstākās
tiesas Civillietu tiesu palātā.
Arī šajā instancē tiesa lēma SIA
„CB” prasību apmierināt daļēji
un piedzīt no Cēsu novada
pašvaldības 413 455 latus.

Novada
pašvaldība,
izvērtējot Civillietu tiesas
palātas spriedumu atzina, ka
tas nav tiesisks un pamatots,
tāpēc kasācijas kārtībā atceļams
un
nododams
atkārtotai
izskatīšanai
pēc
būtības
apelācijas instancē. Atzinumu
pamato šādi apsvērumi - Lai
atzītu atbildētāja pienākumu
maksāt
sadārdzinājumu
,
ir jākonstatē, ka ir notikusi
vienošanās par sadārdzinājuma
būtiskajiem aspektiem – summu
un sadārdzinājuma pozīcijām.
Lietā
šādas
vienošanās
nav. Tā kā vienošanās par
sadārdzinājumu
nebija,
tiesa
nepamatoti
uzlikusi
pienākumu izpildīt neesošu
tiesisku darījumu. Kasācijas
sūdzībā arī minēts, ka tiesa
spriedumā izdarījusi savstarpēji
pretrunīgus secinājumus. Proti,
konstatējot, ka līgumā un tā
grozījumos noteiktais darbu
izpildes termiņš nav ticis
ievērots, tiesa nav atzinusi
pašvaldības tiesības ieturēt
kavējuma naudu.

Augstākās tiesas Senāts,
pārbaudījis
lietā
esošā
sprieduma likumību attiecībā
uz argumentiem, kas minēti
kasācijas sūdzībā, atzina, ka
tiesas spriedums tā pārsūdzētajā
daļā ir atceļams. Senāts norāda,
ka
noraidot
pašvaldības
prasību par kavējuma naudas
piedziņu, Civillietu tiesu palāta
izdarījusi pretrunīgus, viens
otru savstarpēji izslēdzošus
secinājumus, kā arī uz lietā
konstatētajiem apstākļiem kļūdaini attiecinājusi Civillikuma
1668.pantu. Senāts konstatēja,
ka Civillietu tiesu palātai nebija
nedz faktiska, nedz juridiska
pamata atbildētājas rīcību,
kas izpaužas nokavējuma
procentu ieturēšanā, atzīt par
prettiesisku.
Senāts secina, ka apstrīdēto
spriedumu nevar atzīt par
tiesisku arī daļā, ar kuru
apmierināts SIA „ CB”
pieprasījums par būvniecības
izmaksu
sadārdzinājuma
piedziņu. Senāts atzina, ka
sadārdzinājuma
samaksas
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pienākuma rašanās pamatu
tiesa noteikusi
būvniecības
līguma punktus iztulkojot
pretēji to saturam, kas novedis
pie
kļūdainas
juridiskās
kvalifikācijas. Līgumā ir teikts,
ka tā kopējā vērtība var tikt
izmainīta pusēm vienojoties.
Taču šajā gadījumā puses nav
spējušas vienoties, tāpēc nevar
uzskatīt, ka to starpā nodibinātas
no līguma izrietošas tiesiskās
attiecības. Tāpēc Senāts par
pamatotiem atzinis kasācijas
sūdzībā minētos argumentus,
ka tiesa uzlikusi atbildētājai
par pienākumu izpildīt neesošu
darījumu.
Pamatojoties
uz
Civilprocesa likuma 474.panta
2.punktu Augstākās tiesas
Senāts nosprieda Augstākās
tiesas Civillietu tiesu palātas
2009.gada
22.decembra
spriedumu atcelt un lietu nodot
jaunai izskatīšanai apelācijas
instances tiesā.

Sociālajam dienestam pieci gadi
izsniedzot siltas pusdienas
mazturīgajiem Cēsu novada
iedzīvotājiem, Aprūpe mājās
pakalpojumu, kā arī HIV/
AIDS atkarību profilakses
kabinetu. Ar LR Bērnu un
ģimeņu
lietu
ministrijas
atbalstu tika īstenots projekts
„Caur rotaļu uz veselību”.

Ance Saulīte
Cēsu novada
pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
1.februārī apritēs 5 gadi,
kopš darbību ir uzsākusi Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”.
Sākotnēji Cēsīs sociālo
palīdzību organizēja 1993.
gadā izveidotā Cēsu pilsētas
domes Sociālā nodaļa, kas
bija viena no pilsētas domes
struktūrvienībām. 2007. gada
1. februārī durvis vēra Cēsu
pašvaldības aģentūra „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūra”,
kas
vēlāk pārtapa par Cēsu novada
pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests”, apvienojoties ar
Vaives pagasta sociālo nodaļu.

Aģentūra savas 5 gadu
pastāvēšanas laikā ir īstenojusi
vairākus idejas, projektus un
aktivitātes sociālajā jomā.
Nu jau par tradīciju ir kļuvuši
aģentūras rīkotie Ģimenes
dienas svētki katru gadu maijā.
Piecos darba gados Aģentūra
ir izveidojusi Labdarības
virtuves
pakalpojumu,

Realizēts projekts „Personiskais
asistents”,
kura
ietveros invalīdiem ar redzes
traucējumiem tika nodrošināti
personiskie asistenti. Renovēta
sociālā
dzīvojamā
māja
Caunas ielā 8. Jaunākais
realizētais projekts ir pērnā
gadā izveidotais Invalīdu
habilitācijas – dienas centrs,
savukārt gada nogalē sadarbībā
ar Igaunijas un Zviedrijas
partneriem
tika
uzsākta
dalība projektā „Innocare”,
kas
nodrošinās
inovatīvu
risinājumu ieviešanu mājas
aprūpē.

AS „Latvenergo” Elektrības
norēķinu karšu un ES pārtikas
paku izsniegšana Cēsu novada
sociāli
mazaizsargātajiem
iedzīvotājiem ir dažas no
aktivitātēm, ko Cēsu novadā
organizē aģentūra.
Šo gadu laikā ir izveidota
cieša sadarbība ar Cēsu novadā esošām nevalstiskajām
organizācijām, realizēti kopēji
projekti.
Aģentūru vairakkārt pieredzes apmaiņā apmeklējušas
ukraiņu, baltkrievu, Polijas,
Vācijas, Lietuvas un citu
valstu, kā arī Latvijas pilsētu
delegācijas.
Ikdienā aģentūra organizē
sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības sniegšanu
Cēsu novada iedzīvotājiem,
sniedz palīdzību dzīvokļu
jautājumu
risināšanā,
aģentūras valdījumā nodots

Cēsu klīnikai jubilejas gads
Turpinājums no 4.lpp
CĒSU
KLĪNIKA
kā
uz pacientu orientēta un
uz
ilgtermiņa
attīstību
vērsta ārstniecības iestāde,
nepārtraukti piedomā gan par
esošo pakalpojumu uzlabošanu,
gan
jaunu
pakalpojumu
ieviešanu.
Tādējādi
pēc
vērienīgās
rekonstrukcijas
pabeigšanas
tiks
veikti
nepieciešamie tehniskie darbi
un gada vidū slimnīcas trešajā

stāvā atvērta sociālās aprūpes
nodaļa ar 40 gultām, kas būs
maksas pakalpojums. Savukārt
poliklīnikas pirmajā stāvā tiks
izveidots dienas stacionārs
psihiatrijā un narkoloģijā ar 10
gultām, kur varēs saņemt gan
valsts apmaksātus, gan maksas
ambulatoros
pakalpojumus.
Šogad valsts apmaksāto mājas
aprūpes pakalpojumu klāstu
papildinās arī mājas aprūpe
rehabilitācijā, kuru klīnika
uzsāks sniegt, tiklīdz būs

noslēgts līgums ar valsti par šā
pakalpojuma sniegšanu.
Lai arī vēl nav noslēgts
līgums ar Nacionālo veselības
dienestu par valsts apmaksāto
veselības aprūpes pakalpojumu
sniegšanu, kā arī nav skaidrs
finansējuma apmērs 2012.
gadam,
CĒSU
KLĪNIKA
kā augstākā līmeņa lokālā
daudzprofilu slimnīca turpina
strādāt
ierastajā
režīmā,
sniedzot 24 stundas neatliekamo

medicīnisko palīdzību un
nodrošinot visus līdzšinējos
ambulatoros pakalpojumus un
diagnostikas
izmeklējumus.
Tomēr jārēķinās ar to, ka pēc
līguma noslēgšanas ierobežoto
finanšu resursu dēļ var tikt
ieviestas kvotas (ierobežojumi)
valsts apmaksāto pakalpojumu
saņemšanai.
Par
visām
turpmākām izmaiņām tiks
sniegta informācija presē, kā
arī mūsu mājas lapā www.
cesuklinika.lv.

pašvaldības dzīvojamais fonds.
Sociālās palīdzības ietvaros
tiek piešķirti 9 veidu pabalsti,
tostarp dzīvokļa pabalsts,
garantētā minimālā ienākuma
(GMI) nodrošinājuma pabalsts,
pabalsts
audžuģimenēm,
brīvpusdienas
skolēniem,
pabalsts
sociālo
dzīvokļu
uzturēšanai u.c. Aģentūra
organizē
naktspatversmes
un sabiedriskās pirts darbību
Cēsīs.
Kopš Aģentūras darbības
sākuma
sniegto
pabalstu
apjoms, kā arī apmeklētāju
un klientu skaits ir būtiski
pieaudzis. Kopējais aģentūras
izsniegtais pabalstu apjoms,
salīdzinot
ar
2007.gadu,
pieaudzis vairāk nekā 6 reizes,
savukārt, aģentūras budžets
no 59 026 latiem 2007. gadā
pieaudzis līdz 283 622 latiem
2011. gadā.
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.1
‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā 2012.gadā’’
Izdoti saskaņā ar likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu
un likuma ‘’Par nekustamā
īpašuma nodokli’’9.panta otro
daļu, pārejas noteikumu 40. un
41.punktiem

I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.
Pamatojums
Likuma““Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.un 41.punktiem.

I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka kārtību, kādā 2012.
gadā Cēsu novada pašvaldība
piemēro nekustamā īpašuma
nodokļa par zemi pieauguma
ierobežojumu, kā arī nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas
paziņojuma
piespiedu izpildes termiņu
2012.gadā.

2.

Pašreizējā situācija un
problēmas

3.

Normatīvā akta
projekta būtība

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pieņemt
saistošos noteikumus par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa
apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas
nosacījumus.
Likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ pārejas noteikumu 41.punkts paredz pašvaldību domēm
tiesības līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, pieņemt
saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma naudu bezstrīda kārtība atbilstoši likuma
‘’Par nodokļiem un nodevām’’.
Saistošos noteikumus pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā.
Noteikt 2012.gadā 25% pieauguma ierobežojumu nekustamā īpašuma nodoklim par zemi, ja nemainās
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

2. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā
īpašuma
nodokļa
parādu
piedziņu atbilstoši šo saistošo
noteikumu
nosacījumiem
veic Cēsu novada pašvaldības
Finanšu nodaļa.

II. Normatīvā akta projekta ietekme uz sabiedrību

II. Nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana 2012.
gadā

III. Normatīvā akta projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu
(tūkst. latu)
Turpmākie trīs gadi
Rādītāji
2012.gads
2013.
2014.
1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
28,0
0

2015.
0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

28,-

0

0

0

3.
Pēc
nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības
aktualizācijas
nekustamā
īpašuma nodokļa apmērs, ja
nemainās nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis, atsevišķi
par katru zemes vienību Cēsu
novadā 2012.gadā nedrīkst
pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam
aprēķināto
nodokļa apmēru (neņemot vērā
atvieglojumus) vairāk kā par
25 procentiem.
4. Ja nekustamā īpašuma
objekts kļūst par nekustamā
īpašuma nodokļa objektu 2012.
gadā (ja 2011.gadā objekts
bija ar nekustama īpašumā
īpašuma nodokli neapliekams
objekts vai, ja izveidots jauns
nekustamā īpašuma objekts),
tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012.gadam tiek aprēķināts
nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
5. Šo saistošo noteikumu
3.
punktā
noteiktais
nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojums neattiecas uz
nodokļa aprēķinu par neapstrādātu
lauksaimniecības
zemi.
6. Šo saistošo noteikumu
3.punktā
noteiktais
nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojumu nepiemēro, ja
aprēķinātais nodoklis ir mazāks
par 5 latiem.
III. Nekustamā īpašuma
nodokļa
maksāšanas
paziņojumu
piespiedu
izpildes termiņš 2012.gadā
7. Maksāšanas paziņojuma
piespiedu izpilde uzsākama
ne vēlāk kā piecu gadu laikā
no nodokļa samaksas termiņa
iestāšanās brīža.
IV. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.

1.

Sabiedrības mērķgrupa

Privātpersonas un biedrības, kuru īpašumā ir zeme, kas atrodas Cēsu novada
pašvaldības teritorijā.

2.

Ietekme uz uzņēmējsabiedrības vidi
pašvaldības teritorijā

Juridiskās personas, kuru īpašumā esošā zeme atrodas Cēsu novada pašvaldības
teritorijā.

3.

Administratīvās procedūras raksturojums

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

4. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins:
4.1. detalizēts izdevumu aprēķins

Nav

4.2. detalizēts ieņēmumu aprēķins

2011.gada prognozētas aprēķins x 25% + zemes vienības bez ierobežojuma = 28077,Aprēķini veikti pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Valsts zemes dienesta
kadastra datiem.

5. Cita informācija

* Ieņēmumi var tikt precizēti, ņemot vērā uz 2012.gadu aktualizētās zemes
kadastrālās vērtības izmaiņas.

IV. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde
1.

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no pašvaldības puses
– vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju
funkcijas

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju
funkcijas netiks paplašinātas.

2.

Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Cēsu Vēstis”
un publicēts pašvaldības mājaslapā internetā.

V. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu
1.
Ar kādiem sabiedrības pārstāvjiem konsultācijas ir notikušas
Konsultācijas nav notikušas.
2.
Kāds konsultāciju veids ir izmantots
Nav.
3.
Cita informācija
Nav.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi
Nr.28
„Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009.
Saistošajos noteikumos Nr.1 “ Cēsu novada
pašvaldības nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „
Par pašvaldībām”
21.panta
pirmās daļas 1.punktu un
24.pantu
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 01.07.2009. Saistošajos
noteikumos Nr.1 “ Cēsu novada
pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus :
1.1. Izslēgt punktus 10.1.
un 10.8.;
1.2. Papildināt

Saistošos

noteikumus Nr.1 “ Cēsu novada
pašvaldības nolikums” ar
punktu 10.13.šādā redakcijā:
„ 10.13. Administratīvi
juridiskā nodaļa un tās
pakļautībā esošais Apmeklētāju
apkalpošanas centrs”;
1.3. Aizstāt visā nolikumā
vārdus
„Administratīvā
nodaļa” un „Juridiskā nodaļa”
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem
„Administratīvi
juridiskā
nodaļa” (attiecīgā locījumā).

Cēsu novada domes saistošie noteikumi
Nr.29
„Grozījumi Cēsu novada 30.09.2010.
Saistošajos noteikumos Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 13. punktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro
daļu, 17.panta otro un ceturto
daļu
Izdarīt Cēsu novada domes
30.09.2010.
Saistošajos
noteikumos
Nr.
39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu

Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 4. punktu šādā
redakcijā:
„4. Noteikt, ka Saistošajos
noteikumos
apstiprinātās
maksas pakalpojumu cenas
neietver pievienotās vērtības
nodokli”.
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PASĀKUMI FEBRUĀRĪ, SILTUMS
Siltums maksās mazāk
Valsts Prezidenta kancelejai
bija nosūtīta vairāku cēsnieku
parakstīta vēstule, kurā izteikta
neapmierinātība par augsto
siltuma apgādes tarifu Cēsīs,
kā arī apšaubīta siltuma cenas
noteikšanas pamatotība. Atbildē
vēstules autori informēti, ka
šādi jautājumi nav Prezidenta
kancelejas
kompetencē,
taču plašāku skaidrojumu
iedzīvotājiem sniedza Cēsu
siltumtīklu operatora SIA
„Jaunā
Fabrika”
valdes
loceklis Ēriks Timpars.
SIA ,,Cēsu siltumtīkli”
izprot un novērtē Jūsu atklāto
vēršanos
Latvijas
Valsts
prezidenta kancelejā ar Cēsu
pilsētas iedzīvotājiem par
tik raksturīgām problēmām
saistībā ar lielajiem siltuma
rēķiniem. Diemžēl jāatzīst, ka

visi Jūsu izvirzītie jautājumi,
tajā skaitā nosacīti arī siltuma
tarifa lielums, pārsvarā skar
iepriekšējā
operatora
ne
pārāk veiksmīgo darbību.
Iepriekš situācija Cēsu pilsētas
siltumapgādē patiešām nav
risināta labākajā iespējamajā
veidā
un
iepriekšējais
operators ir pieļāvis vairākas
kļūdas, bet tieši šā iemesla
dēļ pirms vairāk nekā diviem
gadiem Cēsu novada dome
vērsās pie „Dalkia Latvija”
meitas uzņēmuma SIA „Jaunā
Fabrika” pēc palīdzības, un
mēs uzņēmāmies atbildību par
turpmāko siltuma saimniecības
pārvaldi.
Kā
saprotu
no
Jūsu
vēstules, lielākā daļa uzskaitīto
problēmu
ir
iepriekšējā
operatora
SIA
,,Cēsu

būvnieks”, vēlāk pārreģistrēts
kā SIA „CB” neveiksmīgā
darbība, realizējot un risinot
siltumapgādes
jautājumus
Cēsu pilsētā. Siltumapgādē
tāpat
kā
lauksaimniecībā
ir izteikta sezonalitāte, tas
nozīmē, ka lielās investīcijas
var veikt tikai periodā,
kad
Jums,
iedzīvotājiem,
nav nepieciešama apkure.
Tas nozīmē – lai izlabotu
neveiksmīgi realizētus darbus
desmit gadu garumā, pat
tik
lielai
starptautiskajai
kompānijai, kāda ir „Dalkia”,
nepieciešams laiks.
2010.
un
2011.gadā
realizējām investīcijas Lenču
ielā un Turaidas ielas katlumājā
un
uzsākām
apjomīgus
efektivitātes paaugstināšanas
darbus vairāku simtu tūkstošu

latu
apmērā.
Atbildīgi
gatavojāmies
galvenajām
lielajām investīcijām: šķeldas
katlumājas
būvniecībai
Rūpniecības ielā un maģistrālo
siltumtrašu nomaiņai. Kopējās
investīcijas varētu sasniegt
3 miljonus latu. Kaut arī
šāda veida investīcijas būtu
lietderīgas arī bez Eiropas
naudas atbalsta un tās varēja
jau uzsākt realizēt 2011.gadā,
mēs uzskatījām, ka labāk tomēr
ir gadu pagaidīt, toties saņemt
40-50% atbalstu no Eiropas
atbalsta fonda. Līdz ar to
izmaksās, kas būs attiecināmas
uz tarifu, būs iekļauta tikai
puse. Tādējādi šo investīciju
realizācijas gadījumā mums
izdosies
beidzot
uzsākt
samazināt siltuma tarifu. Mēs
ļoti ceram jau 2012. gada rudenī

Kultūras norises februārī
Koncerti un pasākumi

10.02.
18:30
Koncerts
„Uz vienas elpas”. (Piedalās
Vidzemes
kamerorķestris,
Cēsu
A.Kalniņa
mūzikas
skolas pedagogi un audzēkņi,
Cēsu 1.pamatskolas zēnu
koris. Solisti A. Paula Upīte,
S. Burjote, K. Timermane,
A. Veismane, K. Jenčs, M.
Ruskis), Cēsu 1.pamatskolā
11.02. Vidējās paaudzes deju
kolektīvu festivāls- koncerts
„Muļķe sirds”, CATA Kultūras
namā
11.02. 17:00 Tango, valši,
romances un tautas melodijas.
(Anta Eņģele un Marko
Ojala),Izstāžu namā
12.02.
13:00
Lekcija
„Kurpes”, Jaunajā pilī
15.02. 17:00 Tikšanās ar
rakstnieci Ingunu Baueri, kopā

atvērsim grāmatu „Skolas
Līze”.(Piedalās Cēsu Tautas
teātris),
Cēsu
Centrālās
bibliotēkas Baltajā zālē
16.02. 18:00 Akadēmiskās
mūzikas koncerts. Austriešu
duets NOTA BENE, Izstāžu
namā

17.02.
17:30
Mākslas
vēstures
lekcija.
Indijas
māksla.(Lektore Baiba Eglīte),
Izstāžu namā
17.02. 19:00 Jauniešu deju
kolektīvu sadancošana „Kad es
Tevi aicināju”, CATA Kultūras
namā
18.02. 19:00 RIČU ģimene
jaunā koncertprogrammā “Riču
kāzas”, CATA Kultūras namā
19.02. Meteņu svinēšana
23.02. 17:30 Lekcija par
netradicionālo
ārstniecību

- auksta ūdens dziedniecību.
(Lekciju lasa Dace Cepurīte),
Jaunajā pilī
24.02.
19:30
Indras
Reinholdes Modernā baleta
Viencēlienu vakars.( Piedalās
LNO baleta mākslinieki Baiba
Beitika un Antons Freimanis),
CATA Kultūras namā
24.02. 18:00 Kad dullums
nepāriet... Ināras Kaceres
dzejas vakars, Cēsu Centrālās
bibliotēkas Baltajā zālē
25.02. 17:00 Liepājas teātris.
Dž.Dž. Džilindžers “Šikās
kāzas”, CATA Kultūras namā
29. 02.17:00 Sērijā „Lata
romāns”
iznākušas
150
grāmatas.(Cēsīs viesojas apgāda
„Lauku Avīze” darbinieki un
sērijas grāmatu autori), Cēsu
Centrālās bibliotēkas Baltajā
zālē

29.02. 18:00 A.Čaka dzejas
izrāde „Notekcaurule”, Izstāžu
namā
Izstādes
06.01 - 05.02. Latvijas
MA tekstila katedras 50
gadu jubilejas darbu izstāde
„Tekstils.LV’’, Izstāžu namā
17.01. – 29.02. Latviešu
mākslinieku gleznu kopijas.
(Cēsu pilsētas Mākslas skolas
audzēkņu darbu izstāde), Cēsu
Centrālajā bibliotēkā

01.02. - 14.02. Literatūras
izstāde.
Attiecību
skaistums.(14.februāris
– Valentīna diena), Cēsu
Centrālajā bibliotēkā
01.02. - 29.02. Literatūras
izstāde. Dzejniecei Skaidrītei
Kaldupei – 90. Cēsu Centrālās
bibliotēkas Novadpētniecības
lasītava

7

projektu realizēt un varam
garantēt, ka šī mūsu veiktā
investīcija nepaaugstinās tarifu,
tieši pretēji – tā ļaus samazināt
iedzīvotāju maksājumus par
siltumu.
Vienlaikus esam spiesti
atzīt, ka Latvijas Republikas
valdība pēdējā laikā ir
pieņēmusi virkni grozījumu
nodokļu likumos, kas diemžēl
būtiski skar katra Latvijas
iedzīvotāja maksājumus par
siltumenerģiju. Pirmkārt, no
2011. gada 1.jūlija stājās spēkā
akcīzes nodoklis dabasgāzei.
Otrkārt, elektrības cenas un
nekustamā īpašuma nodokļa
pieaugums. Pašlaik galvenās
pūles veltām, lai maksimāli ātri
realizētu biomasas katlu mājas
projektu.
Turpinājumu lasiet 8.lpp

01.02. - 29.02. Literatūras
izstāde. Dānija – Eiropas
Savienības prezidējošā valsts,
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgajā lasītavā
10.02. - 25.03. Vija un
Kaspars
Zariņi.
Gleznas.
Latvijas Universitātes studijas
„Vāpe’’ trauku un Jelgavas
studijas „Dardedze” audumu
izstādes, Izstāžu namā
15.02. – 29.02. Literatūras
izstāde veltīta Māras Zālītes
jubilejai, Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
16.02.- 18.02. Jauno grāmatu
izstāde,
Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā
Bērniem un skolēniem
04.02. 12:00 Animācijas
filma
bērniem
„Mumini.
Komēta nāk.” Izstāžu namā

Sports februārī
datums

laiks

pasākums

vieta

dalībnieki

4.02.12

12.00-13.30

Latvijas čempionāts basketbolā seniores 40+

Piebalgas 18

Cēsis - Līvāni

5.02.12

11.00-16.00
11.00-16.00
11.00-17.00
10.00-16.00

LJBL čempionāts basketbolā meitenēm 1.div.
LJBL čempionāts basketbolā zēniem 2.div.
Latvijas jaunatnes čempionāts volejbolā meitenes
SK Saulrīti turnīrs novusā

Piebalgas 18
Piebalgas 18
Pūces 2a
Lapsu 17

Cēsu PSS –Valmiera, Liepkalni
Cēsu PSS - Jūrmala

10.02.12
12.02.12
17.02.12
18.02.12

19.30-21.00
12.00-14.00
18.00-19.30
11.00-18.30

LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem
LČ volejbolā vīriešiem Nacionālajā līgā
LJBL čempionāts basketbolā meitenēm 1.div.
LJBL čempionāts basketbolā zēniem 2.div.

Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18

Dārznieks/Cēsis - Liepāja
Cēsis – Kuldīgas NSS
Cēsu PSS – Rīga/TTP 1
Cēsu PSS – VEF/Ķekava

19.02.12

12.00-14.30
16.00-17.30

LJBL čempionāts basketbolā meitenēm
LSBL čempionāts basketbolā dāmām

Piebalgas 18
Piebalgas 18

Cēsu PSS - Saldus
Cēsis – RTU/Merks

24.02.12

19.30-21.00

LBL-2 basketbola čempionāts vīriešiem

Piebalgas 18

Dārznieks/Cēsis - Saldus

25.02.12

10.00-20.00
10.00-15.00
11.00-15.30

Starptautisks turnīrs badmintonā „Cēsu pavasaris”
Vidzemes čempionāts boccio
LJBL čempionāts basketbolā meitenēm 1.div.

Lapsu 17
Gaujas 45
Piebalgas 18

Jaunieši
Cēsu PSS – Rīga/Pārdaugava

26.02.12

10.00-20.00
12.00-14.00

Starptautisks turnīrs badmintonā „Cēsu pavasaris”
LČ volejbolā vīriešiem Nacionālajā līgā

Lapsu 17
Piebalgas 18

Jaunieši
Cēsis – Burtnieku nov.

27.02.12

16.00-20.00

LČ florbolā jauniešiem

Pūces 2a

Cēsu PSS - Pārgauja/CPSS
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BARIKĀDES, DEMOGRĀFIJA
Barikādes un valodu referendums
turpinās atbilžu meklēšana
uz vēl daudziem neskaidriem
jautājumiem. Viņš arī informēja,
ka ir izveidota jauna interneta
vietne
www.barikadopedija.
lv kurā apkopotas barikāžu
laika publikācijas laikrakstos,
liecības, fotogrāfijas. Turpinās
arī
Barikāžu
dalībnieku
piemiņas zīmju pasniegšana,
jo ne visi cēsnieki, janvāra
notikumu dalībnieki, tās ir
saņēmuši. Piemiņas sarīkojumā
izstāžu namā savas piemiņas
zīmes saņēma Ina Kuple un
Mārtiņš Pošivs. Pasākuma
dalībniekus uzrunāja arī Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders. Viņš atzina, ka
atmiņas par barikādēm vedina

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Piektdien, 20.janvārī 1991.
gada barikāžu aizstāvju atceres
dienā Cēsīs Vienības laukumā
kā allaž dega ugunskurs, bet
pievakarē Izstāžu namā pulcējās
janvāra notikumu dalībnieki,
lai atcerētos uz barikādēm
pieredzēto un dalītos pārdomās
par šodien notiekošo.
Piemiņas pasākumu, kā
katru gadu, rīkoja un vadīja
Ivars Prauliņš. Savā uzrunā
viņš atzina, ka kopš barikādēm
pagājuši jau vairāk nekā 20
gadi, bet joprojām turpinās
dokumentu un liecību vākšana,

Attēlā: Barikāžu piemiņas pasākumā
koncertu sniedza Cēsu Pils koris.

domāt par februārī gaidāmo
valodu referendumu un uzdot
jautājumu – kā tas varēja notikt,
ka 21 gadu pēc tam, kad Latvijas
iedzīvotāji vienoti devās uz
barikādēm,
lai
nosargātu
valstisko neatkarību, ir jāiet
uz referendumu, lai nosargātu
valsts valodu? „ Nav šaubu par
iedzīvotāju izvēli referendumā,
bet par politiķu spēju mācīties,
lai vairs nepieļautu šādas kļūdas,
gan ir šaubas,” piebilda domes
priekšsēdētājs.
Piemiņas
sarīkojuma
noslēgumā nelielu, tematisku
un ļoti izteiksmīgu koncertu
sniedza Cēsu Pils koris un tā
diriģentes Marika Austruma un
Evita Konuša.

Atgriežas Jāņi Būs bērnu pabalsts
Iveta Gabrāne
Cēsu dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
Pagājušajā
2011.gadā
demogrāfiskā situācija Cēsīs
ir
uzlabojusies.
Mirstība
gan joprojām ir lielāka nekā
dzimstība, tomēr cerības vieš
tas, ka jaundzimušo skaits
aug, bet mirstība samazinās.
Pagājušajā
gadā
esam
reģistrējuši 200 jaundzimušos,
kas ir par 33 vairāk nekā 2010.
gadā. Reģistrēti 273 miršanas
gadījumi un tas ir par 54 mazāk
nekā 2010.gadā.
Ļoti iepriecinoši ir tas,
ka pērn Cēsīs noslēgtas 148
laulības, kas ir viens no
lielākajiem laulību skaitiem
pēdējo 20 gadu laikā un ļauj
cerēt, ka jaundzimušo skaits
šogad būs vēl lielāks nekā 2011.
gadā. Cēsīs pērn laulājušies arī
četri ārvalstu pilsoņi, visi no
Eiropas Savienības valstīm.
Visvairāk laulību noslēgts
vasaras mēnešos jūlijā un
augustā. Arī šogad visvairāk
laulību pieteikumus esam jau
saņēmuši šiem mēnešiem.

Pērn Cēsīs piedzima 99
meitenītes un 101 puika.
Sadalījums pēc nacionālās
piederības ir šāds – 193
latviešu, 5 krievu, 1 ukraiņu
un 1 vācu tautības. Gandrīz
puse no mazuļiem ir ģimenēs
pirmdzimtie un var pieļaut, ka
vecāki, izjūtot to, ka smagākais
krīzes posms valstī ir pārvarēts,
izšķiras par bērniņa laišanu
pasaulē. Savukārt otrie bērni
ģimenē ir 77, trešie 28, ceturtie
3 un 1 piektais bērns.
Populārākie vārdi meitenēm
ir Alise, Elizabete, Estere,
Kate, bet puikām jau vairākus
gadus populārākais vārds ir
Markus, tam seko Ričards,
Ralfs, Artūrs, Emīls. Vecāki
ir atsākuši dot bērniem arī
tradicionāli latviskus vārdus.
Pēc ilgāka pārtraukuma pērn
Cēsīs reģistrēti 2 Jāņi, 3 Mārtiņi
un 2 Kārļi. Taču bērniem
doti
arī retāk sastopami,
kalendārā neierakstīti vārdi
- Selīna, Binnija, Mendija,
Amira, Madlēna, Gabija, Marī
meitenēm un - Franko, Raiens,
Rojs,
Treviss,
Džulijans,
Imanuēls puikām.

Ceturtdien, 26.janvārī Cēsu
novada domes sēdē deputāti
vienbalsīgi pieņēma lēmumu
par
bērna
piedzimšanas
pabalstu
novadā.
Bērna
piedzimšanas pabalsts
ir
Cēsu
novada
pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi
uzlabot demogrāfisko situāciju
novadā.

Tiesības saņemt Pabalstu
par katru jaundzimušo bērnu
ir vienam no bērna vecākiem,
ja bērna un vecāka deklarētā
dzīves vieta ir Cēsu novadā.
Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir piecdesmit latu.
Ja abu vecāku vai vecāka (ja
bērnam ir tikai viens vecāks)
deklarētā dzīves vieta vismaz
pēdējos 12 mēnešus ir bijusi
Cēsu
novada
pašvaldības
administratīvajā teritorijā, tad
pabalsts tiek izmaksāts divkāršā
apmērā. Pabalstu var saņemt
arī persona, kura adoptējusi
vai ņēmusi aizbildnībā bērnu
līdz 6 mēnešu vecumam, ja
Pabalsts nav jau izmaksāts
vienam no bērna vecākiem.
Pabalsts paredzēts jaundzimušā
pamatvajadzību nodrošināšanai

Siltums maksās mazāk
Turpinājums no 7.lpp

Diemžēl 2011.gadā tika
palielināta
PVN
likme
iedzīvotājiem no 10% uz 12%.
Šis nodoklis neskar mūsu
izmaksas, mēs esam tikai
kā starpnieks, lai šo nodokli
no iedzīvotājiem pārskaitītu
valstij.
Siltuma tarifa izmaiņas ir
saistītas ar dabasgāzes cenu,
ko nosaka AS „Latvijas gāze”
katra mēneša 10. datumā,
savukārt šīs cenas ietekmi uz
tarifu apstiprina Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija ar īpašas tabulas
palīdzību. Sākot ar 2012.
gada janvāri, dabasgāzes cena
kārtējo reizi tiek palielināta par
20%, bet ar 2012.gada martu
vēl vairāk. Tas kārtējo reizi

apliecina, cik nepieciešama ir
šķeldas katlumājas būvniecība
Cēsīs.

Tāpat vēlamies arī skaidrot
situāciju par kredītu, kas
tika
ņemts
koģenerācijas
stacijas izbūvei. Šīs kredīts,
atbilstoši
metodikai
par
siltumenerģijas
tarifu
aprēķināšanu
koģenerācijas
stacijās, tarifā ir uzrādīts, bet,
atbilstoši šai pašai metodikai,
siltumenerģijas cenas aprēķinā
netiek ņemts vērā, jo tiek
segts ar ieņēmumiem no
elektroenerģijas pārdošanas.
Tiesa, siltumenerģijas gala
tarifā, kas tiek rēķināts pēc
citas metodikas, ir iekļauts
kredīts 124 tūkstošu latu
apmērā. Šis kredīts nav
saistīts ar koģenerāciju, bet

paredzēts
siltumtrašu
un
katlumāju
rekonstrukcijai.
Esošās faktiskās kredītsaistības
uzņēmumā 2011.gadā sasniedz
369 tūkstošus latu, jeb par 245
tūkstošiem vairāk, nekā iekļauts
tarifā. Pie šīm saistībām vēl
nav pieskaitītas tās kredītlīnijas
summas, lai laicīgi norēķinātos
ar AS „Latvijas gāze”. SIA
,,Cēsu siltumtīkli” nav parāda
par gāzi, jo iedzīvotāju
kavēto maksājumu daļu, kura
atsevišķos apkures mēnešos
pārsniedz 400 tūkstošus latu,
uzņēmums sedz, aizņemoties
naudu no „Dalkia”, tādējādi
pasargājot pilsētu no gāzes
un līdz ar to arī no siltuma
atslēgšanas.
Mums ir
pašreizējais

ļoti žēl, ka
siltumenerģijas

- higiēnas priekšmetu, kā arī
mīkstā inventāra un citu bērna
audzināšanai un kopšanai
paredzētu priekšmetu iegādei.
Lēmumu
par
Pabalstu
piešķiršanu
pieņem
un
Pabalstu izmaksā Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests”.
Sociālajiem
darbiniekiem pirms pabalsta
piešķiršanas ir tiesības apsekot
ģimeni dzīvesvietā, ja saņemta

tarifs Cēsu pilsētā ir ievērojami
augstāks
par
Valmieras,
kuras īpašnieki arī ir – SIA
,,Jaunā Fabrika”, bet, kā jau
minējām iepriekšējās vēstulēs,
Valmieras pilsētā tika savlaikus
risināti enerģētikas jautājumi
un ar savlaicīgām investīcijām
modernās
tehnoloģijās
ir
panākts, ka pašlaik Valmierā
ir viens no zemākajiem
siltumenerģijas
tarifiem
valstī. Kopumā Valmieras
siltumapgādē iepriekš tika
investēts aptuveni 6 miljoni
latu.
2011. gadā esam uzsākoši
tarifa samazinājumu. Diemžēl
valstī ieviestie nodokļi un
elektrības cenu pieaugums
atņēma
mums
iespēju
2010/2011.gadā
sasniegto

informācija, ka bērnam netiek
nodrošināta pietiekama aprūpe.
Ja apsekošanā tiek konstatēts,
ka bērnam netiek nodrošināta
pietiekama aprūpe, tad pabalsts
tiek piešķirts mantiskā veidā.
Pabalstu
var
pieprasīt
3 mēnešu laikā no bērna
piedzimšanas, adopcijas vai
aizbildņa iecelšanas dienas. Šie
noteikumi stājas spēkā ar 2012.
gada 16.martu.

atdot Cēsu iedzīvotājiem. Ar
optimismu raugāmies uz 2012.
gadu, kad, uzbūvējot šķeldas
katlumāju, spēsim par 6070% samazināt Cēsu pilsētas
atkarību no dabasgāzes patēriņa,
aizstājot to ar šķeldu. Šķelda ir
Latvijas bagātība, kuras pietiek
apkures vajadzībām, turklāt tā
ir ievērojami lētāka par gāzi.
Mūsu pēdējos gados veiktās
samērojamās
investīcijas,
plānotā
biomasas
katlu
mājas izbūve un apjomīgā
siltumenerģijas pārvades tīklu
rekonstrukcija un jaunbūve,
būtiski samazinot siltuma
pārvades zudumus, mums dod
pamatu cerībām, ka varēsim
Jūs iepriecināt ar tarifa
samazinājumu jau 2012.gada
otrajā pusgadā.

