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Valsts svētki aizvadīti

Ar Latviju
sirdī!

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Elīna Baltskara
Cēsu novada Jauniešu
domes
priekšēdētāja

Aizvadīti novembra Valsts
svētki, kas kā allaž Cēsu novadā
bija kupli apmeklēti.

Esam priecīgi un pagodināti,
ka varējām aktīvi iesaistīties
un palīdzēt, lai Lāčplēša diena
Cēsu novadā būtu skaista un
svinīga.

Lāčplēša
dienā
Cēsīs
norisinājās patriotiskas jauniešu piedzīvojumu spēles
„Jaunie Rīgas sargi” fināla
misija „ Nosargā Cēsis”. Šogad
īpašs bija piemiņas brīdis Lejas
kapos pie atjaunotā pieminekļa
Brīvības cīņās kritušajiem
karavīriem.
Valsts svētkiem veltītais
svinīgais koncerts Vaives
pagastā notika 16.novembra
vakarā un kā allaž sirsnīgi
noritēja
kustības
”Labo
darbu
krātuvīte”
laureātu
apbalvošana. Latvijas Republikas proklamēšanas dienā
18.novembrī svētku pasākumi
Cēsīs sākās ar Dievkalpojumu
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā,
ziedu nolikšanu pie Uzvaras
pieminekļa Vienības laukumā.
Cēsu jaunajā pilī tika atklāta
izstāde „ Cēsnieki Latvijas
valstij: Baibas Peciņas –
Bolšaites dzimtas relikvijas”
un fotoizstāde „ Cēsis manām
acīm”.
Pievakarē svinīgā sarīkojuma
apmeklētāji
2.
pamatskolas zālē noskatījās
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
valsts ģimnāzijas audzēkņu
un
skolotāju
veidotu
koncertuzvedumu „ No zobena
saule lēca”. Cēsniekus uzrunāja
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders un sadraudzības
pilsētas Ahimas mērs Uve
Kelners. Bet noslēgumā, kā
ierasts, bija gara un sirsnīga
labāko darbinieku, skaistāko
būvju un dārzu īpašnieku,
kā arī veiksmīgāko sportistu
apbalvošana.

Gada darbinieks
2012
Cēsu novada pašvaldības
atzinību
18.
novembra
svinīgajā pasākumā saņēma
novada pašvaldības iestāžu
darbinieki:
Iveta Šilinska, medicīnas
māsa. Par radošu un atbildīgu
darba pienākumu veikšanu
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas
izglītības iestādē.
Biruta Breža, skolotājas

Neskatoties uz lielo vēju,
patriotiskā spēle „Jaunie Rīgas
sargi: Latvijas hronikas”, kurā
stiprākās skolēnu komandas no
visas Latvijas bija pulcējušās
fināla spēlē, ritēja spraigi.

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta direktore Iveta Sietiņsone (no kreisās) sveic
Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Cēsu nodaļas vadītāju Marutu Valaini.
palīdze. Par godprātīgu un
apzinīgu darbu Cēsu pilsētas 4.
pirmsskolas izglītības iestādē.
Sandra Egle, veļas pārzine.
Par radošu darbu un atbalstu
iestādes
materiālās
bāzes
pilnveidošanā Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas
izglītības
iestādē.
Inese Rudzīte, fiziskās
attīstības
skolotāja.
Par
ieguldījumu
izglītojamo
veselības
nostiprināšanā
un
veselīga
dzīvesveida
popularizēšanā Cēsu speciālā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Līga Ozoliņa, dežurante.
Par godprātīgu un apzinīgu
darbu Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā.
Inese Kukaine, bioloģijas
un ķīmijas skolotāja. Par
mūsdienīgu
un
radošu
pieeju mācību priekšmeta
pasniegšanā un sasniegumiem
pedagoģiskajā meistarībā Cēsu
pilsētas pamatskolā.
Velta Leimane, dežurante.
Par godprātīgu un apzinīgu
darbu Cēsu 1. pamatskolā.
Gunta Krūmiņa, pamatizglītības
skolotāja.
Par
godprātīgu un apzinīgu darbu
Cēsu 2.pamatskolā.
Inese Krēsliņa, skolotāja.
Par radošu un godprātīgu darbu
Rāmuļu pamatskolā.
Sanita Vilciņa, mājturības
un tehnoloģiju skolotāja. Par

profesionālo meistarību un
radošo inovāciju ieviešanu
mācību
procesā
Līvu
pamatskolā.
Sandra Nagle, latviešu
valodas un literatūras skolotāja.
Par radošu un godprātīgu darbu
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijā.
Ilmārs Siliņš, informācijas
tehnoloģiju skolotājs. Par
ieguldīto
darbu
skolas
informācijas
tehnoloģiju
pilnveidošanā Cēsu Valsts
ģimnāzijā.
Ilze Simanoviča, skolotāja.
Par inovatīvu un radošu
darbību
starpdisciplinārā
projekta koordinēšanā Cēsu
2.vidusskolā.
Mārtiņš Jurciņš, profesionālās izglītības skolotājs.
Par iniciatīvu, radošumu un
ieguldījumu skolas attīstībā
Cēsu Profesionālā vidusskolā.
Dace Cēdere, gleznošanas
skolotāja. Par ilggadīgu un
radošu pedagoģisko darbu
Cēsu pilsētas Mākslas skolā.
Gatis Janševics, direktora
vietnieks saimnieciskajā darbā.
Par apzinīgu, godprātīgu darbu
Cēsu pilsētas Sporta skolā.
Evija Vietniece, brīvā laika
centra skolotāja. Par apzinīgu,
godprātīgu darbu Cēsu Bērnu
un Jauniešu interešu centrā.
Ruta Siksnāne, galvenā
speciāliste lasītāju apkalpoša-

nas darbā. Par godprātīgu un
apzinīgu darbu Cēsu Centrālajā
bibliotēkā.
Mārīte Plotņikova, saimniecības māsa. Par godprātīgu
un apzinīgu darbu Cēsu pilsētas
pansionātā.
Vladimirs Kalandārovs,
saimnieciskās
nodaļas
vadītājs - direktora vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos.
Par godprātīgu un apzinīgu
darbu Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā “Sociālais dienests”.
Evita Muceniece, muzeja
pedagogs. Par radošu un
inovatīvu darbu Pašvaldības
aģentūrā „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”.
Lolita Kokina, Izglītības
nodaļas
vadītāja.
Par
ieguldījumu pašvaldības izglītības jautājumu risināšanā
Cēsu novada pašvaldībā.
Agnija Bahmane, operāciju
bloka vadītāja. Par godprātīgu
darbu un pārmaiņu ieviešanu
Operāciju blokā SIA “ Cēsu
Klīnika”.
Terēze Elpere, Jauniešu
domes priekšsēdētāja. Par aktīvu un radošu organizatorisko
darbību Jauniešu domē.
Maruta Valaine, nodaļas
vadītāja. Par aktīvu un radošu
organizatorisko
darbību
Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
Cēsu nodaļā.

Šajā dienā salocījām un
izdalījām cēsniekiem 400
metrus
sarkanbaltsarkano
lentīšu. Par sveicienu svētkos
priecājās ikviens - gan ģimenes,
gan arī satiktā bērnudārza
grupiņa! Lentītes kopā ar
jaunsargiem dalījām visas
dienas garumā. Priecēja fakts,
ka lielākajai daļai lāpu gājiena
apmeklētāju jau bija pie krūtīm
piesprausta sarkanbaltsarkanā
lente!
Šķiet, ka ar katru gadu vairāk
cēsnieki iesaistās Lāčplēša
dienas pasākumos. Es esmu
Latvijas patriote un man šie
svētki ir svarīgi, tāpēc man ir
ļoti liels prieks apzināties, ka
mūsu novadā ar patriotismu
viss ir kārībā!

Apsveikums
Starptautiskā
Invalīdu
dienā
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests”
darbinieku vārdā direktore
3. decembrī Latvijā un
visā pasaulē tiek atzīmēta
Starptautiskā Invalīdu diena.
Diena, kas atvēlēta visu invalīdu
cilvēktiesību veicināšanai. Šajā
dienā novēlu gan Cēsu novadā
darbojošajām nevalstiskajām
organizācijām,
gan
arī
iedzīvotājiem
uzdrīkstēties
vairāk un neapstāties!
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PAŠVALDĪBĀ
Piesardzīgs optimisms Iepriecina
attaisnojas
uzņēmēju
aktivitāte

Novembra valsts svētkus
novadā
esam
aizvadījuši
godam. Gribu pateikties visiem
svētku pasākumu rīkotājiem un
dalībniekiem. Paldies novada
domes
deputātam
Mārim
Niklasam, jo pateicoties viņa
iniciatīvai Lāčplēša dienā Lejas
kapos varējām pulcēties pie
atjaunota pieminekļa Brīvības
cīņās kritušajiem.

daudzus neplānotus, taču ļoti
vajadzīgus darbus, apliecina
to, ka piesardzīgs optimisms,
izstrādājot budžetu, attaisnojas.
Vajadzību pašvaldībā vienmēr
ir vairāk nekā finansiālo
iespēju, tāpēc ļoti rūpīgi jāseko,
lai budžets būtu sabalansēts.
Protams, tam jābūt vērstam uz
attīstību, nozīmīgu projektu
īstenošanu,
taču
nedrīkst
pieļaut, ka kredītu slogs traucē
kvalitatīvi pildīt pašvaldības
funkcijas. Arī krīzes laikā
mums no šādām situācijām ir
izdevies izvairīties.

pusgada gaidāmās pašvaldību
vēlēšanas. Manuprāt, domes
deputātu kandidātiem jau tagad
vajadzētu sevi pieteikt un
informēt iedzīvotājus par savu
novada attīstības redzējumu. Es
tiešām aicinu aktīvos cilvēkus,
kuriem ir idejas un, galvenais,
spēja un apņēmība strādāt, lai
tās īstenotu, startēt vēlēšanās.
Stāvot malā un šķendējoties,
neko izmainīt nevar. Bet
nopietna politiskā konkurence
pirms vēlēšanām ir būtisks
priekšnosacījums kvalitatīvam
domes darbam pēc vēlēšanām.

Pašvaldībā gada nogale
un nākošā gada sākums
aizritēs izstrādājot budžetu
2013.gadam. To vajadzētu
apstiprināt janvārī. Veiksmīgā
šī gada budžeta izpilde
un tas, ka varējām veikt

Nākošajā gadā pamatā
noslēgsies
šī
plānošanas
perioda projektu īstenošana.
Jau tiek izvirzītas novada
attīstības
prioritātes
nākošajam periodam un te
nu nevaru nepieminēt pēc

Bet klāt ir Adventes laiks
un es novēlu katram rast laiku
gan klusiem un mierīgiem
pārdomu brīžiem, gan jautriem
un sirsnīgiem kopā būšanas
brīžiem ar draugiem un
tuviniekiem.

Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Domes sēdē novembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Kārtējā Cēsu novada domes
sēdē 22.novembrī tika izskatīti
34 jautājumi.
•
Apstiprināja
zemes
ierīcības projektu Piebalgas
ielā 24, Mēderu ielā 1 un
Piebalgas ielā 74, Cēsīs, Cēsu
novadā un nekustamajam
īpašumam “Lejas Mendes”,
Vaives pagastā, Cēsu novadā.
• Nolēma uzsākt zemes
ierīcības projekta izstrādi
zemes vienībai Gaujas iela 88,
Cēsis, Cēsu novadā.
• Sakarā ar to, ka ir mainījusies bibliotēkas atrašanās vieta
un krājuma izvietojums pieļauj
samazināt darbinieku skaitu,
ar 01.01.2013. nolēma likvidēt
Cēsu Centrālās bibliotēkas
amata vienību sarakstā 1 amata
vienību – bibliotekārs.
•
Nolēma
nodot
atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē,
Cēsu
novada
pašvaldībai
piederošas cirsmas Gaujaslīču
ielā 21 un Gaujaslīču ielā 8,
Cēsīs, Cēsu novadā, nosakot
cirtes izpildes veidus – Galvenā
izlases cirte un krājas kopšanas
cirte. Izsole notiks 2012. gada
13.decembrī, Bērzaines ielā 5.
Tuvāku informāciju var saņemt
www.cesis.lv/izsoles.
•
Apstiprināja
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” valdījumā
nodoto dzīvojamo māju un
tām
piesaistīto
teritoriju
pārvaldīšanas
pilnvarojuma

līgumu , tā iekļaušanai Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” atklātā
konkursa
par
aģentūras
valdījumā nodoto pašvaldības
dzīvojamo māju pārvaldīšanu.
•
Nolēma
pagarināt
nedzīvojamo telpu nomas
līgumu ar Valsts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu par
neapdzīvojamo telpu Valmieras
ielā 1 ugunsdzēsības depo
vajadzībām līdz 2014. gada 31.
Decembrim.
•
Apstiprināja
maksas
pakalpojumus, kurus sniedz
Cēsu novada Pašvaldības
policija un Komunālā nodaļa, kas
saistīti ar kārtības uzturēšanu un
teritorijas sakopšanu publiskos
pasākumos, kurus organizē
pasākuma organizators.
•
Noteica
pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA „ Cēsu
tirgus”, SIA „ ZAAO” un AS
„ CATA” atbildīgo darbinieku
atalgojumu mēnesī – Ls 60.00.
• Apstiprināja Cēsu pilsētas
Sporta
skolas
organizēto
pasākumu
nolikumus
un
maksas pakalpojumus skolu
sacensību organizēšanai.
• Uzklausīja p/a „ Cēsu
Kultūras un Tūrisma centra”
ziņojums
„Par pilsdrupu
tehnisko
stāvokli
un
nepieciešamo
finansējumu
neatliekamo glābšanas darbu
veikšanai”.
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.

Pabeigta ielu
atjaunošana
Aivars Akmentiņš
Laika apstākļi šoruden
tomēr bija labvēlīgi un ir
izdevies pabeigt maģistrālo
ielu asfaltēšanu. Informē Cēsu
novada pašvaldības Komunālās
nodaļas
vadītājs
Modris
Rāviņš:
“Saules, Vaives, Akmens,
Festivāla
un
Līgatnes
ielu
rekonstrukcija
tika
atsākta
pavasarī.
Sakarā
ar neparedzētiem papildus
darbiem un biežajām lietavām
šovasar, ielu atjaunošanas darbi
iekavējās.”
Maģistrālo
ielu
rekonstrukcija
notika
Eiropas
Savienības (ERAF) projekta
apakšprogrammas „Nacionālā
un reģionālā nozīme attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”
ietvaros, īstenojot projektus
„Cēsu pilsētas maģistrālo ielu
rekonstrukcija” (vienošanās Nr.
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA
001/029) un „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija,
2.kārta”
(vienošanās
Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/
VRAA/004/046).
Rekonstrukcijas
kopējās
izmaksas sastādīja 4 299 227.31
LVL lielu
budžetu,
no
tām projektu izmaksas ir
3 793 354.70 LVL, t.sk. Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums 3 224 351.49
LVL un valsts budžeta dotācija
150 869.92 LVL.

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Piektdien,
30.novembrī
Jaunajā
pilī
norisināsies
Cēsu uzņēmēju forums, kurā
būs vērtīgas lekcijas, jauno
uzņēmēju sveikšana, iespēja
dalīties pieredzē, gūt jaunus
kontaktus un ierosmes. Ļoti
priecē uzņēmēju interese un lielā
aktivitāte, piesakoties dalībai
un domāju, ka uzņēmēju forums
kļūs par labu un vajadzīgu
tradīciju Cēsīs. Jo vairāk tāpēc,
ka uzņēmējdarbības attīstībai,
mazā un vidējā biznesa
atbalstam turpmāk ir jākļūst
par svarīgāko pašvaldības
darba virzienu. Arī novada
attīstības
programmā
šis
virziens jāiezīmē ļoti konkrēti.
Tūrisms un kultūrtūrisms ir
Cēsim svarīgas jomas, taču
bez ražošanas novada attīstība
nav iedomājama.
Diskusijās ar iedzīvotājiem
par Cēsu vecpilsētu vienojāmies, ka nekustamā īpašuma
nodoklis, kas tiek iekasēts
par īpašumiem šajā pilsētas
daļā, tiks izmantots situācijas
uzlabošanai vecpilsētā. Gadā
tie ir 37 tūkstoši latu.
Pašvaldības Attīstības plānošanas, Nekustamā īpašuma

un
Komunālās
nodaļas
speciālisti ir iesnieguši savus
priekšlikumus par vecpilsētā
veicamajiem darbiem. Tie tiks
izvērtēti un īstenoti, protams,
būs nepieciešams papildus
finansējums. Svarīgs darbs ir
arī dienesta viesnīcas izbūves
projekts izglītības iestāžu
audzēkņiem. Mācību laikā
tajā varēs dzīvot profesionālās
vidusskolas, ģimnāziju, skolu
audzēkņi, kas brauc mācīties
uz Cēsīm no citiem novadiem.
Vasarā
dienesta
viesnīca
darbosies kā hostelis. Tādējādi
varēsim
piesaistīt
vairāk
skolēnus no citiem novadiem,
Cēsu izglītības iestādēm un
tūristus vasaras sezonā.
Novembrī sava atvaļinājuma
laikā
Eiropas
Savienības
komisijas sastāvā biju novērot
vēlēšanu norisi Sjerraleone
republikā. Tā ir valsts Āfrikas
rietumu daļā. Iespaidu ir
daudz, taču galvenā atziņa
– pasaulē viss ir relatīvs. Mēs
nereti sūkstāmies par grūtībām,
trūcīgu iztikšanu, taču šajā
braucienā pārliecinājos, ka
varam būt ļoti priecīgi par
iespēju dzīvot Latvijā. Tas, kas
mums ir pašsaprotami - ūdens,
elektrība, sociālā, veselības
aprūpe, daudziem šajā valstī ir
teju nepieejamas lietas. Tāpēc
novērtēsim to, kas mums ir.

Jaunumi Jauniešu mājā
Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs
Jaunatnes lietu speciāliste
Cēsīs,
projekta
„Pretī
mērķim!” ietvaros, kas īstenots
Jaunatnes politikas valsts
programmas 2012.gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros,
Jauniešu māja iekārtota kā
informācijas punkts.
Jauniešu māja aprīkota ar
bezvadu internetu un jauniem
datoriem, esam izveidojuši
Jauniešu mājas bukletu, kā
arī cītīgi strādāts, lai drīzumā
pašvaldības mājas lapā būtu
pieejama aktuāla informācija
par jauniešu iespējām Cēsīs un
Latvijā.

Jauniešu māja kā informācijas punkts
nodrošinās
lietderīgas
brīvā
laika
izmantošanas
iespējas,
piekļuvi informācijai atbilstoši
jauniešu
vajadzībām
un
interesēm. Projekta galvenā
ideja ir sekmēt jauniešu aktīvu
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē
un radīt labvēlīgu vidi jaunatnes
politikas attīstībai.
Šobrīd Jauniešu mājā aktīvi
darbojas LSKJ Cēsu nodaļa un
Cēsu novada Jauniešu dome,
kā arī jaunieši nāk spēlēt galda
tenisu. Šobrīd, kad Jauniešu
māja ir iekārtota kā informācijas punkts, gaidām ciemos
arī tos jauniešus, kuri vēlas
uzzināt par dažādām iespējām
– brīvprātīgo darbu, apmaiņas
projektiem, apmācībām u.t.t.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 29.novembris

AKTUĀLI

Jauns akcents Cēsu
un Ahimas sadarbībā
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
teksts un foto
Valsts svētkos Cēsu novadā
viesojās Vācijas sadraudzības
pilsētas Ahimas delegācija.
Jau tradicionāli cēsniekiem
sveicienus no Ahimas veda
pilsētas mērs Uve Kelners,
sadraudzības biedrības Ahima
– Cēsis priekšsēdētājs Klauss
Kellers, kā arī Ahimas goda
mērs Kristofs Ripihs. Pirmo
reizi Cēsīs ieradās Ahimas
meža skolas pārstāves –
direktore Ulrike Kompša un
Silke Disvelda.
18. novembrī viesi piedalījās
valsts
svētkiem
veltītā
dievkalpojumā Cēsu Sv. Jāņa
baznīcā un nolika ziedus pie
Uzvaras pieminekļa. Vakarā
delegācija apmeklēja svinīgo
sarīkojumu par godu Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienai. Ahimas mērs Uve
Kelners apsveica cēsniekus
svētkos un atzinīgi novērtēja
Cēsu un Ahimas sadarbību, kas
ilgst jau 20 gadus.
19.

novembrī

ahimieši

Attēlā: Ahimas mērs Uve Kelners (no kreisās), Ahimas meža
skolas direktore Ulrike Kompša, Rāmuļu pamatskolas direktore
Ija Brammane un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders pēc sadarbības līguma parakstīšanas.
devās uz Vaives pagastu Skolu draudzība sākās jau
apraudzīt vasaras sākumā šī gada vasarā, kad Rāmuļu
saimniecībā
„Mālkalni” skolas pārstāvji devās viesos
dzimušo zirdziņu Ahimu, kā arī uz Ahimas pilsētas svētkiem.
viesojās alternatīvās ģimenes Nākamā skolu tikšanās plānota
mājā „Zvannieki”. Vizītes 2013. gada sākumā, bet tikmēr
noslēgumā, klātesot Cēsu Rāmuļu un Ahimas meža
novada un Ahimas pilsētas skolas skolēni gatavo viens
mēriem, sadarbības līgumus otram Ziemassvētku dāvanu
parakstīja Rāmuļu pamatskolas – pašu iedziedātu un ierakstītu
direktore
Ija
Brammane „Klusa nakts, svēta nakts” vācu
un Ahimas meža skolas un latviešu valodās.
direktore Ulrike Kompša.

Siltumapgādes pabalsti un svētku pasākumi
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste
No novembra līdz 2013.
gada 31.martam Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
pabalsta piešķiršanai personām/ģimenēm, kuras dzīvo
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
ar centralizētu siltumapgādi.
Sākoties apkures sezonai,
aktuālāks kļūst jautājums
par trūcīgāko Cēsu novada
iedzīvotāju iespējām apmaksāt
siltumenerģijas pakalpojumus,
šogad no Aģentūras budžeta
šim mērķim plānots izlietot 60
900 latus. Šī gada pirmajā pusē
jau piešķirti pabalsti 37 260
latu apmērā.
Dzīvokļu pabalsts ir netiešs,
tas viena mēneša laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums
par pabalsta piešķiršanu, tiks
pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
Pabalstu var saņemt ģimenes/
personas, kurām pēc komunālo
pakalpojumu rēķinu nomaksas
pirmajam ģimenes loceklim
nepaliek vairāk kā Ls 80,00,
katram nākamajam ģimenes
loceklim nepaliek vairāk kā Ls

40,00 (pilngadīgām personām)
un Ls 45,00 (nepilngadīgiem
bērniem).
Pabalsta
pieprasītājam
sociālajā dienestā Bērzaines
ielā 18, 2.stāvā, 6. un 7.kabinetā
jāiesniedz:
• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija
(aizpilda kopā ar sociālā darba
speciālistu);
• īres/ apsaimniekošanas un
komunālo maksājumu rēķins;
• īres līguma kopija (uzrādot
oriģinālu), ja dzīvojamā telpa
tiek īrēta;
• ja ģimenē ir strādājošas
personas, izziņas no darba
devēja par pēdējo trīs mēnešu
ienākumiem pēc nodokļu
nomaksas;
• algas nodokļu grāmatiņas
kopiju (uzrādot oriģinālu)
personām darbspējīgā vecumā,
ja tās nav nodarbinātas;
• Nodarbinātības valsts
aģentūras individuālā darba
meklētāja
plāna
kopiju
(uzrādot oriģinālu), ja persona
ir bezdarbnieks;
• citi ienākumi par pēdējiem
12 mēnešiem;
• citi dokumenti pēc
sociālā dienesta sociālā darba
speciālista pieprasījuma.

Gada nogalē
Tuvojoties
gada
visskaistākajiem
svētkiem
–
Ziemassvētkiem, Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” rūpējas par ikvienu
no mums, organizējot dažādus
pasākumus.
Arī šogad Sociālais dienests
ir parūpējies, lai bērniem
ar invaliditāti, daudzbērnu
ģimenēm,
sociālā
riska
ģimenēm un
ārpusģimenes
aprūpē
esošiem
bērniem,
senioriem, 1. grupas invalīdiem
un
nevalstiskajām
organizācijām dāvinātu sirdij
priecējošus skaistus un saldus
mirkļus.
Pirmais svētku – pateicības
pasākums
plānots
jau
10.decembrī Cēsu novada
sociālajā
jomā
strādājošo
nevalstisko
organizāciju
vadītājiem.
Kā ierasts iepriekšējos gados,
arī šogad 20. un 21.decembrī
Ziemassvētku paciņas Cēsu
novada iedzīvotājiem, kas
sasnieguši 80 un vairāk gadu
vecumu, kā arī 1.grupas
invalīdiem piegādās Sociālā
dienesta darbinieki un Cēsu
novada pašvaldības deputāti,
apciemojot 958 Cēsu pilsētas
un Vaives pagasta iedzīvotājus.
Arī šogad, 19. decembrī
pie Cēsu pilsētas pansionāta
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Problēmas jārisina
tur, kur tās ir
Andris Mihaļovs
Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
Pašvaldības izpilddirektora
galvenie
pienākumi
ir
organizēt domes deputātu
pieņemto
lēmumu
izpildi
un vadīt saimniecisko darbu
veikšanu novadā. Uzskatu,
ka šo pienākumu veikšanai
publicitāte nav nepieciešama
un līdz šim no tās izvairījos.
Tomēr novembrī esmu gan
saņēmis
pārmetumus
par
nelojalitāti domes vadībai,
gan iedzīvotāju jautājumus –
kāpēc es klusēju? Lai nerastos
pārpratumi un nepamatoti
pārmetumi, turpmāk regulāri
atskaitīšos iedzīvotājiem par
paveikto.
Šoruden noslēdzas svarīgs
infrastruktūras
uzlabošanas
projekts - maģistrālo ielu
rekonstrukcija. Ir atjaunotas
Pētera,
Saules,
Vaives,
Akmens, Festivāla un Līgatnes
ielas. Kā jau cēsnieki zina, ar
šiem darbiem mums gāja kā pa
celmiem. Lauzām līgumus ar
vieniem būvniekiem, rīkojām
vairākus
konkursus,
līdz
atradām izpildītājus, kuri tomēr
spēja rekonstrukcijas darbus
pabeigt.
Gribu
pateikties
Komunālās nodaļas vadītājam
Modrim
Rāviņam,
kurš
praktiski organizēja projekta
īstenošanu, kā arī projektu
speciālistei Sandrai Caparei
un juristei Elisai Janelsiņai.
Projektu īstenošanu ievērojami
sarežģī tas, ka process ir ļoti
birokrātisks. Ja valsts vairāk
uzticētos pašvaldībām, tad ielu
atjaunošanu varētu paveikt
krietni ātrāk un lētāk.
Novembrī karsti debatēts par
izglītības iestāžu izvietojumu
pilsētā. Jau pavasarī atklāti
pateicu, ka esmu pret Pastariņa
iemītniekiem
ciemosies
skolēni no Cēsu 2.vidusskolas.
20.decembrī Cēsu pilsētas
pansionāta
iemītniekiem
tiks
organizēts
pasākums
Ziemassvētku noskaņās.
Gada
nogalē
bērniem
ar invaliditāti, daudzbērnu
ģimenēm,
sociālā
riska
ģimenēm un
ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniem Cēsu
novada Jauniešu dome un
Sociālais dienests dāvinās
saldus mirkļus Ziemassvētku
pasākumā Cēsu 2.pamatskolā.
27.decembrī
paredzēts
Ziemassvētku pasākums ar sirdi
priecējošiem priekšnesumiem
un nelielu svētku gardumu
galdu Invalīdu – habilitācijas
dienas centra klientiem.
Ikvienam cēsniekam novēlam gaišus, sirdī piepildītus
Ziemassvētkus un radošām
domām un raženiem darbiem
bagātu Jauno gadu!

sākumskolas pārvietošanu uz
pilsētas pamatskolu. Manuprāt,
ir aplami risināt problēmas
izglītībā, reorganizējot skolu,
kur problēmu faktiski nav.
Mācību darbs labā līmenī, bērni
jūtas labi, vecāki apmierināti…
neredzu argumentus Pastariņu
pārvietošanai. Problēma ir
– kur rast atbilstošas telpas
Profesionālajai
vidusskolai.
Pašvaldība ir uzņēmusies
atbildību par šo izglītības
iestādi un šī problēma ir
jārisina. Tomēr dīvaini ir tas,
ka mēs Cēsīs līdz asarām un
aizsmakumam strīdamies par to,
kur kuru skolu pārvietot, kuras
apvienot, lai izbrīvētu telpas
Profesionālajai
vidusskolai,
bet dažu kilometru attālumā
no Cēsīm Jāņmuižā ir tukšas
bijušās profesionālās skolas
telpas. Mācību kabineti, sporta
un aktu zāle, ēdnīca, mācību ražošanas korpusi, kopmītnes.
Viss nepieciešamais izglītības
iestādes sekmīgai attīstībai. Un
ir tikai viens šķērslis, Jāņmuiža
atrodas Priekuļu nevis Cēsu
novadā… Vai novadu robežas
ir tik nepārvarams šķērslis?
Ja tā, var izvērtēt citus
variantus.
Piemēram,
par
jaunā Profesionālās vidusskolas
mācību
ražošanas
korpusa
būvniecību
uz
pašvaldības
zemes
Cēsu
internātpamatskolas
–
rehabilitācijas centra tuvumā.
Lai mācību bāze profesionālās
vidusskolas audzēkņiem būtu
tuvāk kopmītnēm, kas atrodas
Cīrulīšos. Var vērtēt Pilsētas
pamatskolas un 2.vidusskolas
iespējas sadzīvot pamatskolas
trīs korpusos. Varianti ir un
tie ir jāvērtē. Sliktākais, ja
šīs diskusijas pārvērtīsies par
skolu kolektīvu savstarpējiem
strīdiem. Ļoti ceru, ka pedagogi
un vecāki aktīvi iesaistīsies un
palīdzēs arī politiķiem nonākt
pie optimālākā risinājuma.

Sociālā
dienesta
darba laiks
gadu mijā
Cēsu novada Sociālā
die-nesta
apmeklētāju
pieņemšanas laiki gadu
mijā:
Sakarā ar Ziemassvētku
paciņu izvadāšanu Cēsu
novada
pensionāriem
(vecākiem par 80 gadiem)un
1.grupas
invalīdiem
20., 21., 24., 25., 26., 31.
decembrī un 1. janvārī slēgts
Atvainojamies
par
sagādātajām neērtībām!
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INTERESANTI
Pēc pieredzes Rakverē
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
No 20. līdz 23. novembrim
Rakverē norisinājās projekta
„INNOCARE”
(Inovatīvi
risinājumi veco ļaužu mājas
aprūpē)
tikšanās,
kurā
piedalījās projekta partneru
organizāciju un pašvaldību
vadītāji, projekta koordinatori
un sociālie darbinieki.
Uz
Cēsu
sadraudzības
pilsētu devās arī Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders, kur tikās ar jauno
Rakveres mēru Tomasu Vareku.
Pašvaldību vadītāji iepazinās ar
projekta „INNOCARE” norisi,
paveiktajiem rezultātiem, kā
arī diskutēja par sociālo lietu
politiku un veco ļaužu vietu
tajā. Tikšanās laikā sprieda arī
par nepieciešamību ieviestos
risinājumus turpināt arī pēc
projekta – 2014. gadā.
Projekta ietvaros Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” mājas
aprūpes klientiem jau ir
ieviesusi
pakalpojumu
“Drošības poga” un uzstādījusi
dūmu detektorus. Drīzumā
aģentūra iepazīstinās seniorus
ar medikamentu dispenseriem
– ierīcēm, kas izsniedz precīzas
medikamentu dozas noteiktos
laikos.
Aģentūras „Sociālais dienests” darbinieki iepazinās ar
kolēģu darbu Rakveres sociālās
palīdzības centrā, apmeklēja
dienas centrus, sociālo māju,
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Novērst vardarbību
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste
Katra iedzīvotāja pienākums ir sargāt savu un
citu bērnu drošību, un ziņot
policijai, bāriņtiesai vai citai
bērna tiesību aizsardzības
institūcijai
par jebkādu
vardarbību pret bērnu, par
viņa tiesību pārkāpumu vai
citādu apdraudējumu, kā arī
tajos gadījumos, ja personai
ir tikai aizdomas.

Attēlā: Projekta dalībnieki Ance Saulīte (no kreisās),
Astrīda Eglīte, Māris Vītiņš un Sandra Eglīte
pie projekta partneriem Rakverē.
veco ļaužu pansionātu, kā arī koledža, kas vada arī projekta
devās uz netālo Tapas pilsētiņu pētniecisko daļu. Kopā ar Cēsu
aplūkot modernas un jaunas novada p/a „Sociālais dienests”
grupu mājas cilvēkiem ar projektā līdzdarbojas Rakveres
invaliditāti.
pilsētas pašvaldība (Igaunija),
Rietumviru koledža (Igaunija),
Galvenais Centrālā BaltiLatvijas
Universitātes
P.
jas jūras reģiona Interreg
Stradiņa medicīnas koledža,
IVA pārrobežu sadarbības
Apes novada pašvaldība, kā arī
programmas
projekta
Nakas pašvaldība (Zviedrija).
„INNOCARE” mērķis ir ar
inovatīvām mājas aprūpes
Projekts ilgst no 2011.
metodēm
un
līdzekļiem gada novembra līdz 2013.
uzlabota mājās dzīvojošu gada decembrim. Projekta
sirmgalvju dzīves kvalitāte un „INNOCARE”
kopējās
drošība. Projektā uzsvars tiek izmaksas ir 44 692 eiro; 80,9%
likts uz inovatīvi tehniskiem no šiem līdzekļiem finansē
risinājumiem, kā arī sociālo Eiropas Savienība.
darbinieku apmācību.
Projekta vadošais partneris ir
Tallinas Universitātes Rakveres

Vardarbība
pret
bērnu
var radīt gan īslaicīgas,
gan ilgtermiņa sekas, kas
nozīmīgi var ietekmēt bērna
attīstību un sociopsiholoģisko
funkcionēšanu. Parasti, lai bērns
varētu pārvarēt vardarbības
radītās sekas, ir nepieciešams
saņemt atbilstošus sociālos
pakalpojumus, tajā skaitā
psiholoģisko
palīdzību.
Šādos
gadījumos
Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests” nodrošina
sociālā darbinieka, psihologa
palīdzību, sociālo aprūpi un
rehabilitāciju.
„Bieži vien mēdijos ar
sašutumu vērojam sižetus par
vardarbību Latvijā un pasaulē,
un nemaz nepamanām, ka
mums blakus - kaimiņos, skolā
vai bērnudārzā ir bērns, kas
cieš no vardarbības. Ir ļoti
svarīgi jau laikus konstatēt, ka
ir veikta jebkāda vardarbība
pret bērnu no pieaugušā, vai no
vienaudža puses. Ir gadījumi,
kad informāciju par vardarbību

pret bērnu atbildīgās institūcijas
saņem ļoti novēloti, tādēļ
vardarbības traumatiskās sekas
ir daudz sarežģītākas un ir jau
daudz grūtāk palīdzēt bērnam”
atzīst Sociālais dienesta Ģimeņu
atbalsta
nodaļas
vadītāja
– vadītājas vietniece sociālos
jautājumos Ivita Puķīte.
„Svarīgi ir pēc iespējas
ātrāk atklāt iemeslus, kāpēc
kādā konkrētā ģimenē notiek
šāds pāridarījums pret bērnu,
lai novērstu radušos situāciju
un
sniegtu
piemērotākos
pakalpojumus gan bērnam, gan
ģimenei kopā. Tāpat jāpiemin,
ka anonīmā informācija, kuru
sniedz, tiek pārbaudīta. Ja
iedzīvotāji šaubās, ka tiks
izpausta
informācija,
var
nesatraukties jo, lai gādātu gan
par bērna, gan arī par ziņotāja
drošību, sniegtā
informācija
paliks anonīma. Gadījumos,
ja tiešām pret bērnu ir veikta
vardarbība, tas dos iespēju
atbildīgām institūcijām ātrāk
reaģēt un palīdzēt bērnam,”
uzsver Ivita Puķīte.
Par novēroto vardarbību
pret bērnu Cēsu novadā var
ziņot zvanot:
Cēsu novada Bāriņtiesai uz
tālruni 64127891;
Cēsu novada pašvaldības
policijai uz tālruni 64107145
(kā arī citai bērnu tiesību
aizsardzības institūcijai);
Cēsu novada Sociālajam
dienestam
uz
tālruni
64127898.

Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas
Kad atsteidzās kārtības sargi,
mītnieks stāvēja virtuvē viens.
Pār labo vaigu vēlās asara, bet
kreisais bija sastindzis. Viņš
gandrīz nedzirdami izdvesa
– a ja nu viņai ir taisnība?
Noslīdēja uz ķeblīša un tur arī
palika, viegli šūpodamies…
4. novembris. Pusdienas
laikā pašvaldības policijas
ekipāžai jādodas uz Dukuriem,
jo tur kāda dzīvokļa mītnieks
nespēj padzīt no apartamentiem
iereibušu sievieti. Esot taktiski
vairakkārt norādījis viņai uz
durvīm, minējis, ka labprāt
pabūtu viens, lai sakārtotu
domas, bet iereibusī sieviete,
viegli šūpodamās, aizvien
sēdēja uz virtuves ķeblīša. Tad
pēkšņi pacēla galvu, veltīja
mītniekam skatienu, kurā
mijās tūkstošgadu alkas, cerību
trauslums, nepaēstas brokastis
un teica – „Labi, es aiziešu,
bet, kas paliks tev? Zini, mana
iereibusī atnākšana ir vienīgā
dzīvības zīme tavā sastingušajā
dzīves bildē,”
zemā, kairi
piesmakušā balsī teica sieviete,
piecēlās un aizgāja, atstājot
vien izteiksmīgu „Channel 2,3
promilles” aromu gaisā un
bezgala smeldzi mītnieka sirdī.

Nākošajā dienā jau septiņos
no rīta bija jāsteidz uz spēļu
zāli, kur principiālu diskusiju
ar apsargiem bija uzsācis
kāds iereibis vīrs. Viņš, raugi,
apņēmies Latvijas veiksmes
stāstam pievienot arī savu
personīgo,
laimējot
pilnu
ķešu skanošā. Jo zināms
taču, ka jebkurš veiksmes
stāsts sākas tad, kad kabata ir
pilna. Un akurāt rīta agrumā
intuīcija viņam saldi čukst
ausī – skanošais būs. Kārtības
sargi vīram norādīja, ka
reibumā ir grūti atšķirt, kas ir
saldā čukstētāja - intuīcija vai
muļķība. Ieteica atžirgt un tad
pakonsultēties ar intuīciju, ja
tā vēl būs runājama. Vīrietis
pateicās par padomu un steigšus
devās mājup.
6.novembris. Divos naktī
bija jāsteidzas uz Stacijas
laukumu, kur bārā divi
nezināmie aplaupīja vīrieti.

Cietušais
pastāstīja,
ka
viņam atņemti 50 lati. Tika
uzsākta laupītāju meklēšana
un pēc dažām stundām,
veiksmīgi
sadarbojoties
pilsētā patrulējošām policijas
vienībām, abi nezināmie tika
aizturēti un kļuva par zināmiem
aizdomās turamajiem.
8.novembris. Sūdzība no
Gaujas ielas iedzīvotājiem
– trīs vīrieši skaļi bļaustoties.
Izbraucot kārtības sargi sastapa
trīs personas bez noteiktas
dzīves vietas, kas tik aizrautīgi
apsprieda Latvijas veiksmes
stāstu un pauda sajūsmu un
lepnumu par to, ka mūsu
valsts ir piemērs visai Eiropai
un ne tikai, ka nepamanīja,
ka viņu patriotiskais diskurss
traucē naktsmieru Gaujas ielas
iedzīvotājiem. Pēc policistu
aizrādījuma personas devās
paust sajūsmu uz nomaļāku
vietu.
10. novembris. Vakarā
ģimenes skandāls Lenču ielā.
Vīrs bija netaktiski pārtraucis
sievas vien dažas stundas
ilgušo tēlaino stāstījumu par to,
cik augstu pievienoto vērtību
brīvdienās spēj radīt citi vīri, un
sācis enerģiski apšaubīt sievas

spriešanas spējas. Kad ieradās
kārtības sargi, pāris vienojās,
ka sieva runās drusku mazāk,
bet vīrs vairs nešaubīsies par
viņas spriešanas spējām. Sieva
pieņēma miera izlīgumu un
iesniegumu policijai nerakstīja.
Vēls, ziniet, uz gultu jāpošas,
un ja nu šonakt sanāk no viņa
kāda pievienotā vērtība...
11. novembris. Vakarā atkal
ģimenes skandāls, šoreiz Vaives
ielā. Kad ieradās kārtības sargi,
konflikts jau bija atrisināts.
Sieva devusies prom, bet vīrs
strinkšķināja mandolīnu un
izjusti dziedāja Boba Mārlija
izpildīto „No woman, no
cry”…
21.novembris Pēcpusdienā
ziņa no Bērzaines ielas.
Pastāvīgākais no pastāvīgajiem
pašvaldības policijas klientiem
jeb Acepaledoks, saldi dus
zem koka pie novada domes
ēkas.
Kad kārtības sargi
viņu draudzīgi pamodināja,
Acepaledoks sāka dedzīgi
stāstīt, ka steidzis uz domes
sēdi, lai deputātiem vēstītu
par pasaules galu. „Tas, kā
zināms, ir gaidām 21.decembrī.
Taču plūdi vai elles uguņi nav
gaidāmi, vienkārši Lielais

Datoriķis
planētai
Zeme
uzinstalēs un palaidīs jauno
Windows 9. Viss paliks kā bijis,
taču vibrācijas kļūs smalkākas
un garīgums vairosies kā kaķi
daudzdzīvokļu namu pagrabos.
Tie, kas spēs vibrēt smalki,
kļūs apskaidroti un peldēsies
lieglaimē, bet, kas nē, tā arī
turpinās sēdēt pie saviem
televizoriem. Lai nokļūtu
smalko vibrāciju un garīguma
substancē, ir nepieciešams
elastīgums. Savukārt elastīgumu
rada dažādu gradāciju reibums
vai uzturēšanās augstās mākslas
tuvumā. Tāpēc Cēsis var droši
pozicionēt kā ideālu vietu
pasaules gala sagaidīšanai.
Jo, lai nu kā, bet reibuma un
mākslas, kā arī mākslinieciskas
noreibšanas še ir papilnam.
Lai brauc tūristi, mēs viņiem
smalkās vibrācijas, viņi mums
kāpostu. Labi uzvārīsimies!”
Šādu biznesa plānu deputātiem
grasījās prezentēt Acepaledoks,
jeb vīrs, kas iet pa saules taku
un ne nieka neiespringst, taču
pagura zem politiskās atbildības
nastas un turpat pie domes
aizmiga. Kārtības sargi savu
uzticamāko klientu saudzīgi
ievietoja busiņā un nogādāja
deklarētajā dzīves vietā.
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SVĒTKI, TŪRISMS
Ziemassvētku Jaunās tehnoloģijas
noskaņas
tūrismā
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Decembrī ikviens aicināts
apmeklēt svētku koncertus
Izstāžu namā, Cēsu Sv. Jāņa
baznīcā un CATA Kultūras
namā. Arī šogad svētku
koncerti ir sarūpēti ne tikai
pieaugušajiem, bet arī daudz
jautri pasākumi bērniem. Īpašs
pārsteigums būs Ziemassvētku
dziesmas, kas skanēs katru
svētdienas vakaru no Cēsu Sv.
Jāna baznīcas torņa!
Padomus, kā svinēt svētkus,
kā rotāt telpas vai kur sameklēt
skaistāko
dzejoli,
sniegs
Cēsu Centrālās bibliotēkas
speciālistu sarūpētas literatūras
izstādes par Ziemassvētku
tēmu.
Ar Svētku egles iedegšanu
Rožu laukumā 1.decembrī
Cēsīs sāks skanēt Ziemassvētki.
Šogad
egles
iedegšanas
svētkus kopā ar bērniem
atzīmēs dažādi pasaku tēlijautrie kazlēni, Sarkangalvīte,
personāži no brīnumainā stāsta
„Alisi Brīnumzemē” u.c. Un
jā, vēl būs iespēja pieskarties
Skurteņslauķa
spožajām
pogām, piesaucot veiksmi!
Paši
mazākie
brīnumu
gaidītāji 14.decembrī varēs
viesoties Ziemassvētku Brīnumskapī, kur būs stāsts par
Kaķīti Laķīti. 8.decembrī
bērnus no jauna gaida tikšanās
ar drosmīgo zaķi leļļu izrādē

„Zaķpasakas”. Bet, lai jautrāks
vakars
ģimenei,
iespēja
7.decembrī noskatīties atraktīvu
mūziklu visai ģimenei „Viens
pats Ziemassvētkos”, kurā
piedalīsies populāri dziedātāji,
aktieri un Latvijas talantīgākie
bērni. Muzikāls pasākums ar
rotaļām un saldumu dāvanu
uzvedumā „Mājiņa mežmalā”
22.decembrī, pulcinot kopā
bērnus,
kuri
vēl
nebūs
atraduši savu svētku egli.
Lūgums vecākiem sekot līdzi
informācijai Cēsu mājas lapā
www.cesis.lv un pieteikties uz
pasākumiem laicīgi!

Sagaidot
Ziemassvētkus
arī Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
radošo
kolektīvi
sagatavojuši koncertus un
deju uzdevumus. 16.decembrī pirmo koncertuzvedumu
„Ziemas zīmes” no cikla
par latviešu Saulgriežu laika
zīmēm izdejos deju kolektīvi
„Randiņš” un „Raitais solis”.
23.decembrī koncertā „Četri
brāļi Ziemassvētki” piedalīsies
visi radošie deju kolektīvi. Cēsu
Pils Galā koncertā 28.decembrī
skanēs Pils kora sagatavota
svētku programma.
Ziemassvētku
mūzika
cēsniekiem no baznīcas torņa
skanēs 2., 9.,16. un 23.decembrī
no
pl.18:00(aptuveni
15
- 20 minūtes). Muzikālas
Ziemassvētku noskaņas Rožu
laukuma un Vecpilsētas apmeklētājiem piedāvā baudīt
pūtēju orķestris „Cēsis”.
Lai gaiši
Ziemassvētki.

un

sirsnīgi

Jauniešu domei 10
Zane Šūlmeistere
Cēsu
novada
Jauniešu
dome ar pasākumu Cēsu bērnu
un jauniešu centrā „Spārni”
atzīmēja 10 gadu jubileju. Uz
svētkiem bija ieradušies gan
bijušie Jauniešu domes biedri,
gan pašvaldības pārstāvji un
citi sveicēji.
Antra Bāliņa-Diega, bijusī
jaunatnes darbiniece, kuras
darbības laikā tika dibināta
Jaunišu dome, dalījās atmiņās,
gan komiskās, gan pavisam
nopietnās. Klausoties Antrā,
vecākajiem biedriem bija iespēja
gremdēties patīkamās atmiņās,
bet jaunākajiem – uzzināt kad, kā un kāpēc tika izveidota
Jauniešu dome.
Mēs kopīgi atskatījāmies
uz visiem desmit Jauniešu
domes pastāvēšanas gadiem, un
bijušie priekšēdētāji pastāstīja
par svarīgāko no sava laika.
Tie, kuri šobrīd dzīvo ārpus
Latvijas, bija sagatavojuši video
sveicienu. Bija interesanti redzēt
un dzirdēt, kā viss bija pašos

domes pastāvēšanas pirmajos
gados, mēs dzirdējām, cik
nozīmīgu darbu ir ieguldījuši
iepriekšējie Jauniešu domes
biedri un brīvprātīgie.
Jaunieši nonāca pie kopīga
secinājuma, ka laiks, kas
pavadīts darbojoties Jauniešu
domē, ir neatņemama viņu
dzīves daļa. Ir iegūta vērtīga
pieredze un jauni draugi.
Jauniešu domes nākotnes
redzējumā dalījās tagadējā
priekšsēdētāja Elīna Baltskara, viņa pastāstīja par
idejām, kā turpināt attītstīt
jauniešu darbu Cēsu novadā
– dibinot nevalstisku jaunatnes
organizāciju, aktīvi iesaistoties
jaunatnes politikas īstenošanā,
realizētjot brīvprātīgo darbu,
organizējot pasākumus jauniešiem.
Kopējā pasākuma noskaņa
bija ļoti sirsnīga. Viena no
svarīgakajām atziņām – jaunieši
ir pateicīgi pašvaldībai par
uzticēšanos un atbalstu. Tas ir
palīdzējis augt Jauniešu domei
un augt arī pašiem jauniešiem!

Andra Magone
Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas centra vadītāja
Līdzīgi kā citās nozarēs,
arī tūrismā palielinās jauno
tehnoloģiju
nozīme.
Tās
tiek pielietotas gan tūrisma
produktu izveidē, mārketingā,
piedāvājumā, gan pārdošanā
un rezervāciju laikā. Pasaulē ir
vairāk nekā 1 miljards interneta
lietotāju, Eiropa lietotāju skaita
ziņā ar 322 miljoniem ieņem
otro vietu aiz Āzijas (437.
milj.). Attīstās arī interneta
pieejamība.
Tāpēc
aicinam
Cēsu
un
apkārtnes
naktsmītņu
īpašniekus, darbiniekus un citus
interesentus apmeklēt praktisku
semināru „Liec, lai internets
pārdod tavu naktsmītni!”, kas
notiks 10.decembrī plkst. 10:00
Cesu Jaunās pils Semināru zālē,

Pils laukumā 9.

Semināra
laikā
tiks
prezentēts viens no pasaules
vadošajiem naktsmītņu rezervāciju portāliem www.
Booking.com, kurš, lai palīdzētu
tieši Latvijas naktsmītnēm
palielināt nakšņotāju skaitu,
šobrīd ir izveidojis arī savu
biroju Rīgā. Jau kādu laiku
tūristiem ir pieejams naktsmītņu
rezervācijas dienests www.
cesishotel.lv, kas piedāvā savus
pakalpojumus tiem tūristiem,
kuri vēlas nakšņot tieši Cēsu
apkārtnē. Savā prezentācijā
rezervāciju dienesta darbinieki
liks uzsvaru uz tādu būtisku
lietu, kā internetā norezervēto
nakšņošanas
pakalpojuma
kvalitātes sabalansētību ar
cenu.
Sākot ar jauno gadu Cēsu
tūrisma lapā tūristu ērtībai tiks
iestrādāta vēl viena iespēja

Atklāj Latviju no jauna!
Andra Magone
Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas centra vadītāja
Jaunā
vietējā
tūrisma
veicināšanas kampaņa „Atklāj
Latviju no jauna!” aicina
Latvijas iedzīvotājus aktīvi
apceļot Latviju un paskatīties
uz to citām acīm. Iedzīvotāji
šobrīd vairāk izvēlas apceļot
Latviju tieši vasaras mēnešos,
tāpēc akcijas mērķis ir mainīt
iedzīvotāju priekšstatus par
ceļošanas paradumiem un
parādīt ceļošanas iespējas visa
gada garumā - arī vēlā rudenī,
ziemā un agrā pavasarī. Latvija
taču mainās un attīstās - viena
un tā pati vieta katrā gadalaikā
izskatās savādāka, tāpēc katrs
iedzīvotājs joprojām var sev
atklāt kādu iepriekš neapskatītu

Informācijai

Ja esi ieguvis vidējo vai
vidējo profesionālo izglītību un
vēl neesi 25 gadus vecs
Cēsu Profesionālajā vidusskolā tikai 18 mēnešos
vari iegūt kvalifikāciju
– mēbeļu galdnieks (3.
profesionālās
kvalifikācijas
līmenis)!
• Mācības notiek klātienē,
apgūstot teoriju un praksi
• Iespēja saņemt Eiropas
Sociālā Fonda stipendiju no
50-80 Ls mēnesī
• Mācību sākums 2013. gada
7. janvārī
Informācijai: tālr.64122289,
64122971, E-pasts: cpv@
skolas.cesis.lv, www.cpv.lv

punktu Latvijas kartē.
Vairāk uzzināt par kampaņu
un sekot līdzi tās aktualitātēm
var
kampaņas
mājaslapā
www.atklajlatviju.lv un www.
draugiem.lv/atklajlatviju/.
Par kampaņas vēstnešiem
jeb „atklājējiem” ir izvēlēti
cilvēki, kas atklājuši Latviju,
to iemīļojuši un palikuši
uz pastāvīgu dzīvi, vai arī
iedzīvotāji, kuri dzīvojuši
ilgu laiku ārpus Latvijas,
atgriezušies.
Sakrāsim Latvijai miljonu
kilometru!
Sākuma
starts
kampaņai ir izstrādāts kā īpašs
apceļoto kilometru skaitīklis,
kas aicina kopīgiem spēkiem
sakrāt un uzdāvināt Latvijai
miljonu apceļoto kilometru. Lai
tos sakrātu, nav jādodas tālu. Tā
var būt ceļošana tepat pa Cēsu

norezervēt īpašos Cēsu atpūtas
piedāvājumus. Jaunais portāls
www.eventsCesis.lv piedāvās
komplektus, kuros iekļautas
dažādas aktivitātes garākai vai
īsākai atpūtai Cēsīs un apkārtnē.
Semināra laikā naktsmītņu
īpašnieki tiks iepazīstināti ar
vietnes darbības principiem
un iespējām ievietot savu
informāciju šajā portālā.
Visus interesentus aicinam
jau iepriekš iesūtīt jautājumus
par semināra tēmām, kā arī
pieteikties semināram, atsūtot
dalībnieka vārdu un naktsmīnes
nosaukumu līdz 2012.gada
6. decembrim uz e-pastu
info@cesis.lv vai piezvanot
uz
tālruņiem
64121815,
28318318. Semināra dalības
maksa ir 1,50Ls. Noslēgumā
būs kafija un diskusijas.
Iesakam līdz ņemt arī savus
portatīvos datorus vai citas
mobilās ierīces.

apkārtni, pastaiga pa pilsētu vai
dabas takām, kā arī pusdienu
ieturēšana kādā no kafejnīcām.
Galvenais, ka mēs esam aktīvi
un gatavi izbaudīt atpūtu
Latvijā neatkarīgi no gadalaika
un nedēļas dienas. Jebkura
sava ceļojuma kilometrus
katrs Latvijas iedzīvotājs var
reģistrēt speciālā aplikācijā
draugiem.lv - www.draugiem.
lv/atklajlatviju/. Te jāpievieno
nobrauktie vai noietie kilometri
un fotogrāfija.
Kampaņa „Atklāj Latviju
no jauna!” ilgs līdz 2013.
gada rudenim. Cēsu Tūrisma
informācijas
centrā,
Pils
laukumā 9 katru dienu,
izņemot
pirmdienas,
var
saņemt konsultācijas savam
ceļojumam pa Latviju, kā arī
paņemt bezmaksas materiālus,
brošūras un kartes.

Ieguldījums bērna nākotnē
Indra Veisa
Līvu pamatskolas skolotāja
2012./13. mācību gadā
divdesmit
deviņi
Līvu
pamatskolas skolēni darbosies
Eiropas Sociālā fonda projektā
„Inovatīvas starpdisciplināras
atbalsta pasākumu programmas
ieviešana garīgās un fiziskās
veselības uzlabošanai, sociālās
atstumtības riska mazināšanai
bērniem un jauniešiem.”
Šī projekta programma
ietver
pasākumus
profesionālai izaugsmei, komunikāciju un sadarbības spēju
pilnveidošanai, sociālai adaptācijai, mazinot trauksmes,
stresa
līmeni,
veicinot
sekmības
uzlabošanu,

uzmanības, atmiņas, uztveres,
loģiskās domāšanas un valodas
pilnveidošanu, veicinot prasmi
izteikties un attīstot radošumu.
Bērni veidos ar mācībām
un sadzīvi saistītus radošus
projektus . Programma ietver
arī pārgājienu un ekskursiju.
Mācību laikā skolēniem tiks
piedāvāta iespēja saņemt
individuālas
daudzprofila
speciālistu konsultācijas, kas
ļaus labāk saprast mācību
vielu un būt veiksmīgākiem
akadēmisko sekmju gūšanā.
Kopā ar skolēniem šajā
projektā
darbosies
Līvu
pamatskolas
skolotājas:
I. Ozola, I. Voitkeviča, S.
Vilciņa, I. Veisa.
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Saistošie noteikumi Nr.19 11.10.2012. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka mājas
(istabas) dzīvnieku - suņu un kaķu,
turpmāk kopā saukti dzīvnieki,
reģistrācijas kārtību, īpašnieka
vai turētāja tiesības, pienākumus
un atbildību par šo noteikumu
neievērošanu, kā arī klaiņojošu
dzīvnieku izķeršanas kārtību.
1.2. Noteikumu mērķis ir panākt
vienotu dzīvnieku reģistrāciju
un to identifikāciju, samazināt
dzīvnieku radīto traumu skaitu un
iespējas inficēties ar trakumsērgu,
samazināt
dzīvnieku
radītos
postījumus apstādījumos, dārzos
un parkos, kā arī novērst dzīvnieku
klaiņošanu.
1.3.
Noteikumu
prasību
ievērošanu savas kompetences
ietvaros uzrauga un kontrolē
Cēsu novada pašvaldības policija
un Cēsu novada pašvaldības
Komunālā nodaļa.
1.4. Cēsu novada pašvaldība
Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
organizē klaiņojošo un bez
pajumtes un īpašnieka aprūpes vai
uzraudzības palikušu dzīvnieku
izķeršanu un izolēšanu, eitanāziju,
dzīvnieku līķu savākšanu.
1.5. Cēsu novada pašvaldība
organizē dzīvnieku patversmes
darbību
normatīvajos
aktos
noteiktā kārtībā.
1.6. Cēsu novada pašvaldība
apsaimnieko dzīvnieku kapsētu
normatīvajos
aktos
noteiktā
kārtībā.
II. Dzīvnieku reģistrācijas
kārtība un nodevu nomaksa
2.1. Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošie
dzīvnieki ir jāreģistrē normatīvos
aktos noteiktajā kārtībā.
2.2. Nodeva par suņu un kaķu
turēšanu jāmaksā visām fiziskajām
un juridiskajām personām, kuras ir
šajos noteikumos uzskaitīto suņu
un kaķu īpašnieki vai turētāji.
2.3. Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošo
dzīvnieku reģistrāciju vienotajā
mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē
veic:
2.3.1.
Cēsu
pilsētā:
Komunālajā nodaļā Raunas ielā
4 un Apmeklētāju apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu nov.;
2.3.2. Vaives pagastā: Vaives
pagasta pārvaldē „Kaķukrogā”,

Cēsu nov.;
2.3.3. Lauksaimniecības datu
centrā;
2.3.4.
pie
praktizējoša
veterinārārsta.
2.4. Līdz 2016.gada 1.jūlijam
dzīvnieka īpašniekam ir tiesības
reģistrēt savu dzīvnieku Cēsu
novada pašvaldībā tās izveidotajā
dzīvnieku reģistrā arī tad, ja
dzīvniekam nav
implantēta
mikroshēma.
2.5. Par Dzīvnieku turēšanu
Cēsu novadā ir jāmaksā vienreizēja
nodeva:
2.5.1.

Nodevas objekts
Par katra suņa turēšanu

2.6.No dzīvnieku turēšanas
nodevas atbrīvoti redzes invalīdi,
1.un 2. grupas invalīdi, kā
arī juridiskas personas, kuru
uzturēšanā ir dienesta suņi.
2.7. Pēc nodevas nomaksas tiek
izsniegta dzīvnieka reģistrācijas
pazīšanas zīme.
2.8.Līdzekļi, kas tiek iegūti no
dzīvnieku turēšanas nodevas, tiek
izlietoti Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas
organizēšanai,
dzīvnieku reģistrācijas pazīšanas
zīmju un reģistrācijas numuru
izgatavošanai,
dzīvnieku
patversmes uzturēšanai.
III. Dzīvnieku īpašnieku un
turētāju pienākumi
3.1. Dzīvnieku īpašnieku un
turētāju pienākumi:
3.1.1. nodrošināt dzīvnieku
turēšanu
atbilstoši
Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
3.1.2. nepieļaut dzīvnieku
klaiņošanu;
3.1.3. par dzīvnieka pazušanu
nekavējoties ziņot Cēsu novada
pašvaldības Dzīvnieku patversmei
vai Pašvaldības policijai;
3.1.4.
nodrošināt,
lai
dzīvniekam, atrodoties ārpus
dzīvokļa vai mājas (vai mājas
iežogota pagalma), būtu aplikta
kakla siksna ar tai piestiprinātu
reģistrācijas zīmi;
3.1.5. reģistrēt mājas (istabas)
dzīvnieku vienotajā mājas (istabas)
dzīvnieku datubāzē vai Cēsu
novada pašvaldības izveidotajā
dzīvnieku reģistrā;
3.1.6. Dzīvnieka īpašniekam

vai turētājam ar dzīvnieku atļauts
atrasties Cēsu novada pašvaldības
sabiedriskajā teritorijā (pastaigu
laukumos, ielās un citos objektos),
ja viņš ir normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā
reģistrējis
dzīvnieku
un
samaksājis
vienreizēju pašvaldības nodevu;
3.1.7. dzīvnieka īpašniekam
vai turētājiem ir jāveic dzīvnieku
vakcinācija atbilstoši normatīvo
aktu prasībām;
3.1.8. nepieļaut, ka dzīvnieki
rada
netīrību
daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju koplietošanas
Cēsu pilsētā
(Ls)
2,00

Vaives pagastā
(Ls)
1,00

telpās un sabiedrisko ēku telpās,
kā arī novada sabiedriskās vietās;
3.1.9. nepieļaut dzīvnieku
atrašanos izglītības iestādēs un
stadionos, izņemot, ja dzīvnieku
atrašanās teritorijā saistīta ar to
demonstrēšanu un saskaņota ar
iestādi;
3.1.10. nepieļaut dzīvnieku
atrašanos parkos, skvēros un bērnu
rotaļu laukumos bez kaklasiksnas
vai iemauktiņiem, izņemot, ja
dzīvnieku atrašanās teritorijā
saistīta ar to demonstrēšanu un
saskaņota ar pašvaldību;
3.1.11. nepieļaut dzīvnieku
atrašanos vietās, kurās ir izvietota
norāde, ka dzīvnieku atrašanās
attiecīgajā vietā nav atļauta, vai
aizliegums noteikts normatīvajos
aktos;
3.1.12. nepeldināt dzīvniekus
publiskās ūdenstilpnēs;
3.1.13. citi LR spēkā esošajos
normatīvajos
aktos
noteiktie
pienākumi, kas regulē dzīvnieka
turēšanu.
3.2. Bezsaimnieka kaķus atļauts
izmitināt nekustamā īpašuma
koplietošanas telpās un tai piegulošā
teritorijā, ja atbilstoši īpašnieku
noteiktajai kārtībai ir saņemta tās
nekustamā īpašuma koplietošanas
telpu daļas, kurā paredzēts
dzīvnieku izmitināt, īpašnieku un
apsaimniekotāja rakstiska atļauja.
Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai apsaimniekotājs ir atbildīgs
par normatīvo aktu ievērošanu
attiecībā uz dzīvnieku turēšanu un
labturību, nodrošinot bezsaimnieku
dzīvnieku
sterilizāciju
un
vakcināciju pret trakumsērgu, kā
arī ir par dzīvnieku nekontrolētu
vairošanos. Personām, kas baro
dzīvniekus sabiedriskā vietā,

jānodrošina
barošanas
vietas
sakopšana.
3.3. Dzīvnieku īpašniekam ir
tiesības apbedīt mirušo dzīvnieku
dzīvnieku kapsētā, saskaņojot
ar Cēsu novada pašvaldības
Komunālo nodaļu.
IV.
Klaiņojošu
dzīvnieku
izķeršana un izolācija
4.1. Dzīvnieki, kuri palikuši bez
pajumtes un īpašnieka (turētāja)
aprūpes vai uzraudzības (izņemot
savvaļas dzīvnieki), uzskatāmi
par klaiņojošiem. Par klaiņojošu
dzīvnieku nav uzskatāms sterilizēts
kaķis, kas uzturas pilsētas vai
lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo
māju tuvumā, izpildot 3.2.punkta
nosacījumus.
4.2. Klaiņojošie dzīvnieki
tiek izķerti normatīvos aktos
noteiktajā kārtībā, un to izķeršanu
organizē Cēsu novada pašvaldības
Komunālā nodaļa.
4.3. Lēmumu par izķeramo
dzīvnieku
secību
pieņem
klaiņojošo
dzīvnieku
ķērājs,
izvērtējot bīstamības pakāpi.
4.4. Pašvaldības policists vai
persona, piesakot izsaukumu
dzīvnieku ķērājam, sniedz visu
viņa rīcībā esošo informāciju par
dzīvnieka uzvedību un iespējamo
bīstamību.
4.5. Nekavējoties izķerami
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākuši
dzīvnieki vai tādi dzīvnieki, kas
rada draudus cilvēku drošībai.
4.6. Dzīvnieku izķeršana tiek
saskaņota ar Dzīvnieku patversmes
atbildīgo darbinieku.
4.7. Izķertie dzīvnieki tiek
ievietoti Cēsu pilsētas dzīvnieku
patversmē „Lācīši”.
4.8.
Dzīvnieka
īpašnieks
vai turētājs 14 dienu laikā var
dzīvnieku saņemt, sedzot visus
izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka
noķeršanu,
transportēšanu,
izmitināšanu un aprūpi. Dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam saņemot
dzīvnieku patversmē ir jāuzrāda
dzīvnieka reģistrācijas dokuments
un vakcinācijas apliecība.
4.9. Dzīvnieku var eitanazēt
tikai normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, vai arī atdot turējumā citai
personai, ja 14 dienu laikā pēc
dzīvnieka ievietošanas patversmē
tā īpašnieks vai turētājs nav
izņēmis to no patversmes, vai arī
dzīvnieks nav identificējams.
4.10. Izdevumus, kas saistīti ar
dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu
un aprūpi nosaka ar Cēsu novada

domes lēmumu.
4.11. No izdevumiem, kas
saistīti ar dzīvnieka noķeršanu,
izmitināšanu un aprūpi, daļēji
vai pilnībā var tikt atbrīvoti tie
dzīvnieku īpašnieki vai turētāji,
kas pieļāvuši dzīvnieka klaiņošanu
objektīvu iemeslu dēļ ( īpašnieka
slimība u.tml.), kas tiek pamatoti
ar attaisnojošiem dokumentiem.
Lēmumu par atbrīvošanu pieņem
Cēsu
novada
pašvaldības
Komunālā nodaļa.
4.12. Izdevumu, kas saistīti ar
dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu
un aprūpi, piedziņu organizē Cēsu
novada pašvaldības Komunālā
nodaļa.
4.13. Lēmumu par adopcijai
atdodamo
dzīvnieku
pieņem
Dzīvnieku patversmes atbildīgais
darbinieks, izvērtējot (adoptētājs
ir pilngadīga persona, ar pastāvīgu
dzīves
vietu,
pastāvīgiem
ienākumiem u.c.).
4.14. Par atkārtotu, gada
laikā dzīvnieku nonākšanu Cēsu
dzīvnieku patversmē „Lācīši”,
patversmes atbildīgie darbinieki
informē Pašvaldības policiju,
norādot dzīvnieka īpašnieka vārdu,
uzvārdu, dzīvesvietu, pie kādiem
apstākļiem dzīvnieks noķerts.
V. Atbildība par noteikumu
pārkāpšanu
5.1. Kontroli par šo noteikumu
ievērošanu veic Cēsu novada
Pašvaldības policija.
5.2.
Administratīvo
pārkāpumu lietas, pamatojoties
uz sastādītajiem administratīvo
pārkāpumu protokoliem, atbilstoši
Latvijas RepublikasAdministratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajam,
izskata un lēmumu pieņem Cēsu
novada pašvaldības Administratīvā
komisija.
5.3. Administratīvais sods
vainīgās personas neatbrīvo no
pienākuma atlīdzināt šo noteikumu
pārkāpšanas rezultātā radītos
izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieka
noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi,
un nodarītos zaudējumus.
VI. Noslēguma jautājumi
1.1. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
Cēsu novada pašvaldības laikrakstā
„Cēsu Vēstis”.
1.2. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu
novada
domes
26.08.2010.
Saistošie noteikumi Nr.30 “Suņu
un kaķu turēšanas noteikumi Cēsu
pilsētā” un tajos veiktie grozījumi.

Saistošie noteikumi nr 21. 01.11.2012. Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
Izdarīt Cēsu novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas
pakalpojumi”
šādus
grozījumus:
1. Izteikt pielikuma 1.6.punktu
šādā redakcijā:
„1.6. Nomas maksa Pils
dārzam:
1.6.1. Pasākums (1h) bez telts
īres Ls 60.00
1.6.2. Katra nākamā h Ls 30.00
1.6.3. Pasākums (1h) ar telts īri
Ls 70.00
1.6.4. Katra nākamā h Ls 35.00
1.6.5. Ugunskura vieta Ls 2.00
1.6.6. Ķegļu spēle Pils dārzā
(1h) Ls 2.00
1.6.7. Kāzu foto Pils dārzā (1h)
(ar viesiem) Ls 20.00
1.6.8. Telts īre (1h) Ls 30.00
1.6.9. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00

1.6.10. Kāzu foto Pils dārzā
ārpus Pils kompleksa darba laika
tiek noteikts 20% uzcenojums”
2.
Svītrot
pielikuma
1.9.punktu.
3. Izteikt pielikuma 1.10.punktu
šādā redakcijā:
„1.10. Nomas maksa Izstāžu
namam:
1.10.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00
1.10.2. Svinībām un banketiem
(1h) Ls 100.00
1.10.3. Svinībām un banketiem
(katra nākamā h) Ls 50.00
1.10.4. Izrādēm, koncertiem
(1h) Ls 50.00
1.10.5.
Semināriem,
konferencēm (1h) Ls 35.00
1.10.6.
Māksliniekiem
kā
garderobe
pasākumos
(par
pasākumu) Ls 15.00”
4. Izteikt pielikuma 1.11.punktu
šādā redakcijā:
„1.11. Nomas maksu par citu

Aģentūras valdījumā esošo telpu
iznomāšanu:
1.11.1. Telpām (ar platību līdz
40m2) Ls 10.00/h
1.11.2. Telpām (lielākām par
40m2) Ls 20.00/h
1.11.3. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00”
5. Izteikt pielikuma 1.12.punktu
šādā redakcijā:
„1.12.
Ieejas
maksa
sabiedriskajās WC Ls 0.20”
6. Izteikt pielikuma 1.14.punktu
šādā redakcijā:
„1.14. Inventāra noma:
1.14.1. Multimediju projektors
ar ekrānu 2x2m Ls 10.00/h
Ls 30.00/dienā”
7. Izteikt pielikuma 1.15.punktu
šādā redakcijā:
„1.15. Tūrisma attīstības
un
informācijas
centra
pakalpojumi:
1.15.1.
Naktsmītņu
un

pakalpojumu rezervēšana
1.15.1.1. ja noslēgts līgums
ar uzņēmēju 10% no rezervētās
summas
1.15.1.2. ja nav noslēgts
līgums ar uzņēmēju Ls 1.00 no
rezervācijas veicēja
1.15.2. Interneta izmantošana
Ls 0.30/10 min.
Ls 0.60/30 min.
Ls 1.00/60 min.
Ls 3.00/24 h
1.15.3. Kopēšana Ls 0.05/A4
Ls 0.10/A3
1.15.4.
Izdrukas
0.06/A4
melnbalta
0.25/A4 krāsu
1.15.5. Laminēšana Ls 0.20/
vizītkarte
Ls 0.55/A4
1.15.6. Sinhronās tulkošanas
apskaņošana Ls 15.00/h
Ls 50.00/dienā”

8. Izteikt pielikuma 1.18.punktu
šādā redakcijā:
„1.18. Tirdzniecība ar
suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem,
CD diskiem, bukletiem
Aģentūras teritorijā vai
Aģentūras
organizētajos
pasākumos no 15%-40% no
suvenīru iepirkšanas cenas”
9. Izteikt pielikuma 1.20.punktu
šādā redakcijā:
„1.20. Nomas maksa par
Semināru centra izmantošanu
Cēsu Jaunajā pilī:
1.20.1. Konferenču zāle (83,4
m2) bez aprīkojuma Ls 100.00/
dienā (9.00-17.00)
vai Ls/h 20.00
1.20.2. Konferenču zāle (83,4
m2) ar aprīkojumu Ls 200.00/dienā
(9.00-17.00) vai Ls/h 35.00
1.20.3.
Telpa
nodarbībām (23,5m2)    Ls 50.00/
dienā (9.00-17.00) vai Ls/h 10.00
Turpinājumu lasiet 7.lpp
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Pasākumi Cēsīs decembrī
Pasākumi

01.12. 15:00
Adventa ieskaņas pasākums
„ Nu vārtus veriet, atdariet!”
Adventa tirdziņš, mūzika,
ceļojumu
iespaidi
par
Pakistānu
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
01.12. 17:00
Egles iedegšanas svētki
Tradicionāli cēsnieku ģimenes
tiek aicinātas kopā meklēt
Ziemassvētku
gaidīšanas
prieku, kopīgi iededzot pilsētas
svētku egli
Rožu laukumā
01.12. 19:00
Brāļi Auzāni un slavenais
Jersikas orķestris
CATA kultūras namā
02.12.16:00
Senās mūzikas ansambļa
„Gaurata” koncerts
Veltīts Cēsu ordeņpils pētniecei,
arheoloģei Dr.hist.h.c. Zigrīdai
Apalai par Latvijas Valsts
apbalvojuma Triju Zvaigžņu
ordeņa saņemšanu
Cēsu Jaunās pils Velvju zāle
2., 9.,16. un 23.12. 18:00
Ziemassvētku
noskaņas
Cēsīm
Četru
Adventa
svētdienu
vakaros pūtēju orķestris „Cēsis”
piedāvā baudīt muzikālas
Ziemassvētku
noskaņas
Rožu laukuma un Vecpilsētas
apmeklētājiem
no Sv. Jāņa baznīcas torņa
06.12. 17:30
E. Dārziņa mūz. Vidusskolas
Stīgu nodaļas audzēkņu
koncerts
Izstāžu namā
07.12. 13:00
Atraktīvs
mūzikls
visai
ģimenei
“Viens
pats
Ziemassvētkos”
Mūzikls visai ģimenei ar
populāru dziedātāju, aktieru
un Latvijas talantīgāko bērnu
piedalīšanos
CATA Kultūras namā

08.12. 12:00
Leļļu izrāde „ Zaķpasakas”
Izstāžu namā

08.12. 15:00
Ziemassvētku koncerts „ Es
skaistu vietu zinu”
Evita Zālīte, Artis Robežnieks,
Marts Kristiāns Kalniņš. Pie
klavierēm Valts Pūce, ģitāra
Ilze Grunte
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
08.12. 17:00
Miks
Dukurs
koncertprogrammā
“TU
MANI CEL”
CATA Kultūras namā
09.12. 14:00
Sibīrijā
dzīvojošajiem
latviešiem veltīta Adventes
svētdiena
Tikšanās ar režisori un
producenti Dzintru Geku
Cēsu Jaunā pils konferenču
zāle
12.12. 17:30
Cēsu
1.
pamatskolas
audzēkņu koncerts
Izstāžu namā
12.12. 18:00
Ziemassvētku joki internetā
Tikšanās ar dr. philol. Gunti
Pakalnu
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
14.12. 14:00
Ziemassvētki Brīnumskapī
Koncertā
piedalās
Ingus
Ulmanis,
Andris
Sējāns,
Roberts Rasa, Aigars Voitišķis,
knīpas un knauķi
Cēsu 2.pamatskolā
15.12. 12:00
Folkloras
rīts
ģimenēm
ar
bērniem
„Gaidīsim
Ziemassvētkus”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
15.12. 17:00
Koncertprogramma “Vēstules
Dievam’’ ar Nika Matvejeva
un
Normunda
Beļska
Ziemassvētku dziesmām
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
16.12. 15:00
Lekcija
“Divu
kultūru
saskare Cēsu Riekstu kalnā

– vendu un vācu krustnešu
dzīves vietā 10. – 13.gs.”
Cēsu Jaunās pils konferenču
zālē

16.12. 16:00
Koncertuzvedums „Ziemas
zīmes”
Pirmais koncertuzvedums no
cikla par latviešu Saulgriežu
laika zīmēm. Piedalās deju
kolektīvi „Randiņš” un „Raitais
solis”
CATA Kultūras namā
22.12. 12:00
Bērnu
egle
„Mājiņa
mežmalā”
Muzikāls uzvedums bērniem ar
saldumu paciņu
Cēsu Jaunās Pils bēniņu zālē
22.12. 17:00
Koncerts ‘’Ave Maria’’
Piedalās
Dace
Balode
(mecosoprāns), Lelde Krastiņa
(ērģeles), Ilze Petrovska (čells)
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
23.12. 16:00
Koncerts
„Četri
brāļi
Ziemassvētki”
Piedalās Cēsu Kultūras un
Tūrisma centra deju kolektīvi
CATA Kultūras namā
28.12. 19:00
Cēsu Pils Galā koncerts
Izstāžu namā
31.12. Jaungada sagaidīšana
Cēsīs
23:30 Jaungada sagaidīšana
Vienības laukumā. Salūts.
00:30 Jaungada balle Spēlē
„Ina un Ivo”, MRU klubā

Izstādes
07.12.- 06.01.2013.
Kārlim Melbārzdim 110.
Gleznas
Elizabete
Melbārzde.
Gleznas
Vita Vīksna. Melns. Balts.
Keramika.
Izstāžu namā
Atvērta līdz 15.01.2013.
Foto izstāde „Cēsis manās
acīs”
Cēsu Tūrisma informācijas
centrā

Literatūras izstādes
20.11-27.12.
Ziemassvētku
ludziņas
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
lasītava
01.12.-29.12. Izstāde par
ziemas un Ziemassvētku
tēmu
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
01.12.-29.12. Zentai Mauriņai
115 (1897-1978), jubilejas
izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
01.12.-29.12.
Aizdedzot
Ziemassvētku svecīti
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
01.12.-29.12. Daiļliteratūras
izstāde bērniem par rūķu
tēmu grāmatās „Ciemosimies
Rūķu zemē!”
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
abonements
02.12.-27.12.
Uzziņu
literatūra par to, kā bērniem
gatavoties
ziemassvētkiem
„Ceļā uz Ziemassvētkiem”
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas
lasītava

16:00-17:30 LSBL čempionāts
basketbolā sievietēm, Piebalgas
iela 18
02.12.
11:00-17:00 LJBL čempionāts
basketbolā
meitenēm,
Piebalgas 18
14:00- 15:30 LJBL čempionāts
basketbolā
zēniem
1.div,
Piebalgas 18
07.12.
20:00-21:30 LBL-3 čempionāts
basketbolā vīriešiem, Piebalgas
18
08.12.
16:00-18:00
LČ
florbolā
vīriešiem 2.līga,Pūces 2a
09.12.
10:00-13:00 LJBL čempionāts
basketbolā zēniem 1.div.,
Piebalgas 18
13:00-15:00 LJBL čempionāts
basketbolā
mini
zēniem,
Piebalgas 18
14.12.
20:00- 21:30 LBL-3 čempionāts
basketbolā vīriešiem, Piebalgas
18
15.12.
09:00-21:00 Cēsu karatē kluba
čempionāts, Pūces 2A

10.12.-27.12.Preses materiālu
izstāde par to, kā dekorēt
māju „Gaišā Ziemassvētku
romantika”
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava

16.12.
10:00-17:00 Ziemeļvidzemes
basketbola līga dāmām, Gaujas
45
12:00-16:00
LČ
florbolā
vīriešiem 2.līga,Piebalgas 18
16:00- 18:30 LČ florbolā
vīriešiem virslīga, Piebalgas
18

20.12.-22.12. Jauno grāmatu
izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements

21.12.
15:00-17:30 LJBL čempionāts
basketbolā
mini
zēniem,
Piebalgas 18

Sports

22.12.
12:00-13:30 LSBL čempionāts
basketbolā sievietēm, Piebalgas
18
18:00-20:30
LČ
florbolā
vīriešiem virslīga, Piebalgas
18

01.12.
09:00-21:00 Cēsu karatē kluba
eksāmeni, Pūces 2a
11:00-14:00 LJBL čempionāts
basketbolā
jauniešiem,
Piebalgas iela 18

Saistošie noteikumi nr 21. 01.11.2012. Grozījumi Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
Turpinājums no 6.lpp
1.20.4. Halle (31,7m2) Ls/h
10.00
1.20.5. Garderobe/
telpa
nodarbībām
(35,8
m2)                  
     Ls/h 10.00
1.20.6. Telpa nodarbībām (25,6
m2) Ls 50.00/dienā (9.00-17.00)
vai Ls/h 10.00”
10. Izteikt pielikuma 1.24.
punktu šādā redakcijā:
„1.24. Nomas maksa Pils
Lielajam salonam:
1.24.1. Pasākums 1 h (min 2h)
Ls 100.00
1.24.2. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 10.00
1.24.3. Kāzu ceremonija Ls
200.00”
11. Izteikt pielikuma 1.25.
punktu šādā redakcijā:

„1.25. Nomas maksa Pils
bēniņu zālei:
1.25.1. Pasākuma laiks 1h Ls
35.00
1.25.2. Katra nākamā h Ls
20.00
1.25.3. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00”
12. Izteikt pielikuma 1.27.
punktu šādā redakcijā:
„1.27. Nomas maksa Pils
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā,
1.
stāvā
(telpas
nododot
pastāvīgai nomai, pretendentu
nosakot izsoles kārtībā):
1.1.1. publiskai personai, tās
iestādei vai kapitālsabiedrībai
publiskas funkcijas veikšanai
(sākotnējā cena):
2,46 Ls/m2 mēnesī (ar telpu
uzkopšanu)

1,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu
uzkopšanas)*
1.1.2.
privātai
personai
(sākotnējā cena) komercdarbības
veikšanai:
3,46
Ls/m2
(ar
telpu
uzkopšanu)
2,58 Ls/m2 mēnesī (bez telpu
uzkopšanas)*
*Komunālie maksājumi tiks
aprēķināti pēc iepriekšējā gada
perioda”
13. Papildināt pielikumu ar
1.28.punktu šādā redakcijā:
„1.28. Nomas maksa Pils
2.stāva balkonam:
1.28.1. Pasākuma laiks (1h) Ls
20.00”
14. Papildināt pielikumu ar
1.29.punktu šādā redakcijā:
„1.29. Nomas maksa Pils

1.stāva terasei:
1.29.1. Pasākuma laiks (1h) Ls
20.00”
15. Papildināt pielikumu ar
1.30.punktu šādā redakcijā:
„1.30. Nomas maksa Pils
2.stāvam:
1.1.1 Pasākums 1h (min 2h) Ls
250.00
2.2.2. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 20.00”
16. Papildināt pielikumu ar
1.31.punktu šādā redakcijā:
„1.31.
Nomas
maksa
Lademahera tornim:
1.31.1. Pasākums (1h) Ls
30.00
2.2.2. Katra nākamā h Ls 15.00
2.2.3. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00”

17. Papildināt pielikumu ar
1.32.punktu šādā redakcijā:
„1.32. Papildus pakalpojuma
(ēdināšana)
organizēšana
semināros, kāzās un citos
pasākumos Aģentūras valdījumā
esošajās telpās un/vai teritorijā,
sadarbībā ar ārējo pakalpojumu
sniedzējiem*:
1.32.1. Semināriem Ls 0,25 (no
cilvēka)
1.32.2. Kāzām, u.c. pasākumiem
Ls 0,50 (no cilvēka)
*Ēdināšanas
pakalpojums,
saskaņā ar ārējo pakalpojumu
sniedzēju izrakstītajiem rēķiniem”
18. Papildināt pielikumu ar
1.33.punktu šādā redakcijā:
„1.33. Citu organizatoru biļešu
realizācija 3% no katras pārdotās
biļetes nomināla”
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LAUREĀTI, ČIVINĀŠANA
Dalkia konkursa laureāti
Konkursa “Būve
2012” rezultāti
Individuālo
dzīvojamo māju
grupā
Atzinības raksts
Imants Jakovskis
Rūdolfa Blaumaņa bulvāris
16, Cēsis
Atzinības raksts
Rota Luste, Sanita Rebāne
Ausekļa iela 1, Cēsis

Daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju
grupā
Atzinības raksts
Viestura iela 8a, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Tamāra Plūme
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”, valdes priekšsēdētājs
Ģirts Beikmanis
Atzinības raksts
Viestura iela 10a, Cēsis
Mājas vecākā Ilze Sirmā.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.

Atzinības raksts
Saules iela 17b, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Valentīna Freimane.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.
Atzinības raksts
Vilku iela 5, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Imants Brics.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.

Gintars Jasinsks

Atzinības raksts
Caunas iela 6a, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Māris Bērziņš.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.

Atzinības raksts
„Lejas Krastiņi’’, Vaives
pagasts.
Govju kūts rekonstrukcija,
izbūvējot mēslu savākšanas
iekārtas.
Īpašniece: Glorija Zaļaiskalna

Publisko ēku grupā
1. Vieta
Palmu iela 5, Cēsis
Administratīvās
ēkas
rekonstrukcija un jaunbūve
Īpašnieks: SIA “ALTEHS”,
valdes loceklis Andris Liepiņš
2. Vieta
Rožu laukums, Cēsis
Segta āra terase.
Īpašnieks: SIA “2 Locals”,
valdes locekle Jolanta Sausiņa

Atzinības raksts
Viestura iela 12, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Dāvis Siminaitis.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.

3. Vieta
Jāņa Poruka iela 19, Cēsis
Tirdzniecības
centra
‘’SOLO’’ jaunbūve
Īpašnieks: SIA ‘’BEĀTUS’’,
valdes priekšsēdētājs Uldis
Kvants

Atzinības raksts
Viestura iela 14, Cēsis
Mājas pilnvarotā persona
Aivars Lamberts.
Apsaimniekotājs:
SIA
“CDzP”.

3. Vieta
Valmieras iela 17a, Cēsis
Tirdzniecības
kompleksa
‘’MAXIMA XX’’ jaunbūve
Pasūtītājs: SIA ‘’MAXIMA
Latvija’’,
valdes
loceklis

Atzinības raksts
Bērzaines iela 15, Cēsis
Ēkas fasādes vienkāršotā
renovācija
un
teritorijas
labiekārtojuma rekonstrukcija
Pasūtītājs: SIA ‘’Partneru
Pārvalde’’, valdes locekle
Valija Stabrovska

Inženierbūvju grupā

Artūrs Grīnbergs @artiys
Tik ļoti negribas prom no
the best town on earth #cēsis

Priecīgie čivinātāji
Kaspars
Kuplais
@
KasparsKuplais
Lepns par savu pilsētu, par
@Cesis_lv
Lelde
Bērziņa
@
LeldeBerzina
Ceesis visus opishus no
maajas izvelk SK Cesis speles.
juutos paaraak jauna tribinee
seezhot :D
Sandzyaxx @your_biaccch

Baiba
Strautmane
@
BaibaStrautmane
Cēsīs jādzīvo,lai saprastu,cik
tur kulturāli un jautri...:)))
Agnese @maybeaga
kaut arī pēc darba biju
piekususi,tpt aizgāju noliku
svecīti
parkā,tur
šodien
ir patiešām skaisti #cēsis
#lepojos
Aivars Berzins @aivars_
aivars
Latvijā ir rūpnieki un
rūpnīcas! Vakar paviesojos
Staļos pie Cēsīm! Iespaidīgi!

Zīmējuma
konkursa
uzvarētāja ir Anna Vīndedze
no Cēsu pilsētas pamatskolas
2b klases. SIA „Dalkia Latvia”
viņai pasniedza diplomu, naudas
balvu 500 EUR vērtībā un
viņas zīmējums ar nosaukumu
„Grigers” tiks attēlots uz SIA
„Cēsu siltumtīkli” kaltu mājas
sienas Rūpniecības ielā 13,
Cēsīs. Pārējie konkursa laureāti
ir Alise Saliniece (Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskola, 2b klase),
Rūta Katalīna Kozlovska

(Cēsu
pilsētas
Pastariņa
sākumskola, 2a klase), Jana
Eglīte (Rāmuļu pamatskola,
5.klase), Laura Eglīte (Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskola,
5b klase), Karīna Biezā
(Cēsu pilsētas pamatskola, 5a
klase), Inta Buša (Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzija, 11a klase), Katrīna
Ošiņa (Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija, 12c
klase) un Līga Kuzmane (Cēsu
2.vidusskola).
Veicināšanas
prēmijas tika pasniegtas arī
trīs labāko darbu autoru savā
klašu grupā skolotājām - Elitai
Bujānei, Andrai Kalniņai un
Ingai Miezītei.
Konkursa laureātu darbi
tika izstādīti svinīgā pasākuma
laikā. Arī pārējos konkursa
dalībnieku darbus konkursa
rīkotāji plāno izstādīt Cēsīs.

Atzinības raksts
„Jaunpauči’’, Vaives pagasts
Meža zemju meliorācijas
sistēmu rekonstrukcija
Īpašnieks: Artis Ceriņš
Atzinības raksts
Jāņa Poruka iela 51, Cēsis
Siltuma
akumulācijas
tvertnes jaunbūve
Īpašnieks: z/s ‘’Kliģeni’’,
līdzīpašnieks
Aleksandrs
Raubiško
Atzinības raksts
Cēsu pilsētas SIA “Vinda”,
valdes priekšsēdētājs Varis
Ādamsons
Par Cēsu ūdenssaimniecības
attīstības veiksmīgu realizāciju
Atzinības raksts
SIA “Cēsu klīnika”,
valdes
priekšsēdētājs
Guntars Kniksts
Par
Cēsu
klīnikas
diagnostikas korpusa daļas
rekonstrukciju

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Sveikiņi, nesen mājiņās no
jaukajām brīvdienām @Cēsis,
izdevušās brīvdienas, tiešām.

Siltumapgādes uzņēmuma
SIA „Dalkia Latvia” rīkotā
zīmējumu konkursa “Mēs
domājam
zaļi”
laureāti
ir noteikti un apbalvoti.
Apbalvošana notika
18.
novembrī Cēsu novada domes
organizētā svinīgā sarīkojuma
ietvaros, kas tika veltīts Latvijas
Republikas
proklamēšanas
94.gadadienai.

Dusmīgie čivinātāji
Agnese
Tamane
@
TamaneAgnese
sirēnas skan @Cesis24 un
@Cesis_lv
klusē...bēdīgi...
nav vienotības informācijas
izziņošanā. Tā reāli ārkārtas
situācijai neesam gatavi!
Mārtiņš Mašulis @tinsLV
Mazpilsētas romance Cēsīs
6dienas rītā - streipuļojoši
‘bomži’ un barga, paštaisna
paskata tantes.
Jānis Stirna @jaanuuziitis
dažreiz tiešām besī tas, ka
dzīvoju Cēsīs un 3dienas vakarā
nav iespējams noskatīties kko
dzīvajā
Keibis @Keibis1
cesis vienkarsi besii :///

Attēlā: Bērnu zīmējumu konkursa uzvarētāja
Anna Vīndedze no Cēsu pilsētas pamatskolas,
viņas skolotāja Elita Bujāne un Dalkia Latvia
vadītājs Guntars Kokarevičs. Foto: Aivars Akmentiņš.

Saistošie noteikumi nr 24. 22.11.2012.
Grozījumi Cēsu novada 26.01.2012.
saistošajos noteikumos Nr.2 „Cēsu novada
pašvaldības budžets 2012.gadam”
Izdarīt Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības
budžets
2012.gadam”šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4.
5.,punktu šādā redakcijā:

un

„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2012.gadam ieņēmumos 14 500
638 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2012.gadam izdevumos 21 157
251 latu apmērā saskaņā ar

pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2012.gadam ieņēmumos 357
586 izdevumos 430 397 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu , galvojumu un
citu saistību pārskatu saskaņā
ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2012.gada budžeta
grozījumiem.”

