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Rezultāti iepriecina

Balva
skolotājām

Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas
projektu un vides speciāliste

Šogad „ Latvijas izglītības
inovāciju balvu 2012” saņēma
trīs Cēsu novada skolotājas Inese Kukaine un Ērika Siliņa
no Cēsu pilsētas pamatskolas
un Sanita Vilciņa no Līvu
pamatskolas. Balvu skolotājas
saņēma
par
inovāciju
„Bioloģijas saistība ar citiem
mācību priekšmetiem reālā
dzīves situācijā, izmantojot
multidisciplināro
mācīšanās
pieeju
kopienas
ietvaros,
sadarbojoties divām Cēsu
novada pašvaldības skolām”.

Ar iepriecinošiem rezultātiem noslēgusies Nīderlandes
fonda un Cēsu novada
pašvaldības
līdzfinansēto
projektu ieviešana. Komisija,
piedaloties Nīderlandes KNHM
pārstāvim Niko Opdamam,
pārbaudīja veikumu un secināja,
ka projektu ieviešanai piešķirtā
nauda ir izlietota lietderīgi.
Visu 11 atbalstīto projektu
izpildē ielikta sabiedrības sirds
un dvēsele, un pie visiem ir
strādāts ar lielu atdevi. Īpašas
pieminēšanas vērti ir tie, kuros
pašas sabiedrības ieguldījums
ir vislielākais.
Atzīmējama
ir
grupas
„Aktīvie
Cēsu
jaunieši”
iniciatīva,
kas
atjaunoja
Jauniešu
mājas
telpas
„Putniņkrogā”,
projekta
vadītāja Monta Cielava.
Paegles
ielas
kvartāla
afišu staba ierīkošanā ar lielu
personīgo
atdevi
strādāja
Domubiedru grupa „Kvartāla
seja”,
vadītāja
Mārīte
Folkmane.
Latvijas kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības
projekta „No sirds uz sirdi”
rezultāts ir krāsaini adījumi,
šuvumi un citi darinājumi,

„Izglītības inovācijas balva
2012” – naudas prēmijas un
Atzinības raksti tika pasniegti
Eiropas Sociālā fonda projekta
„Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas
apstākļos”
noslēguma semināra „Konkurētspējīgu labās prakses
piemēru prezentācijas izglītībā”
ietvaros.
Attēlā: Projekta „No sirds uz sirdi” dalībnieces un viņu krāsainie adījumi. Foto: Daiga Janševska.
kurus dāvinās veciem ļaudīm.
Lielu ieguldījumu projekta
ieviešanā devusi Ināra Beroza.
Valmieras ielas daudzdzīvokļu mājas ar domubiedru
grupa „ DzĪKS Birzītes” ar
projekta
vadītājas
Ineses
Lances iniciatīvu tika pie jauna
bērnu rotaļu laukuma.

Cēsu
4.
Pirmsskolas
izglītības iestādē tika atjaunota
bērnu rotaļu laukuma nojume,
gan iesaistot sponsorus, gan
izmantojot vecāku prasmes
būvniecībā un labiekārtošanā.

01”, elektrolīniju stabu epopeja
ir
veiksmīgi
noslēgusies
un būvdarbi
rit atbilstoši
plānotajiem termiņiem. Bažas
gan rada tas, ka Latvijā šoruden
pieprasījums pēc asfalta ir
lielāks par piedāvājumu, līdz ar
to var kavēties ielu asfaltēšanas
darbi.”
Kā jau esam informējuši,
Cēsu novada pašvaldība īsteno
maģistrālo ielu rekonstrukcijas
projektus, saņemot Eiropas
Reģionālās Attīstības fonda
(ERAF)
finansējumu.
Tranzītielas – Pētera ielas
rekonstrukcija notiek Eiropas
Savienības (ERAF) projekta
apakšprogrammas
„3.2.1.2.
aktivitāte
„Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”
ietvaros, īstenojot projektu
„Cēsu pilsētas tranzītielas
– Pētera ielas - rekonstrukcija”

pieredzē un domāsim par
jaunām idejām Cēsu novada
labiekārtošanā.

Visi
projekta
ieviesēji
un komisija kopā sanāks uz
projektu kopīgu prezentāciju
oktobra beigās, kurā dalīsimies

Asfalts kļuvis par deficītu
Par to, kā sokas maģistrālo
ielu rekonstrukcijas darbi,
stāsta Cēsu novada pašvaldības
Komunālā dienesta vadītājs
Modris Rāviņš:
„Saskaņā
ar uzņēmuma „ Latvijas
ceļu būve” iesniegto grafiku
Vaives un Akmens ielās
rekonstrukcijas darbiem bija
jānoslēdzas
17.septembrī,
taču tie aizkavējās. Vaives ielā
atklājām vēl dažas neparedzētas
problēmas, savukārt Akmens
ielā būs jālabo nepilnības ietves
un margu izbūvē, lai cilvēki
varētu
droši
pārvietoties.
Festivāla un Saules ielās
darbiem jānoslēdzas oktobrī,
un tas ir izdarāms. Sarežģītāka
situācija ir Līgatnes ielā, taču
arī šīs ielas rekonstrukciju ir
iespējams pabeigt šoruden.
Pētera ielā, kur strādā ceļu
būves uzņēmums „Ceļinieks

Sveicam skolotājas ar augsto
darba novērtējumu!

Cēsīs viesi no ASV
Nr.
Nr.3DP/3.2.1.2.0./10/
A P I A / S M / 0 1 3 .
Maģistrālo ielu rekonstrukcija
notiek Eiropas Savienības
(ERAF)
projekta
apakšprogrammas „Nacionālā
un reģionālā nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”
ietvaros, īstenojot projektus
„Cēsu pilsētas maģistrālo
ielu
rekonstrukcija”
Nr.
3DP/3.6.1.1.0/08/IPIA/VRAA
001/029 un „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija,
2.kārta”
3DP/3.6.1.1.0/10/
IPIA/VRAA/004/046.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
jaunākā sabiedrisko
attiecību speciāliste
Pirmdien, 17. septembrī,
Cēsīs viesojās ASV Merilendas
štata deputāte un vides
komitejas pārstāve Elizabete
Bobo ar vīru Loidu Noulzu.
Merilendas štata pārstāve
Latvijā iegriezās pa ceļam
uz ilggadīgo sadraudzības
pilsētu Sanktpēterburgu. Tāpat
Merilendas štatam ir plaša
sadarbība ar Igaunijas pilsētām.
Tomēr par Latviju deputāte
līdz šim neko nezināja, tāpēc
informāciju par valsts un
pašvaldības
struktūru
un
politiku viešņa uzzināja Cēsu
novadā. E. Bobo tikās ar domes
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu

un pašvaldības speciālistiem,
lai pārrunātu kopējās un
atšķirīgās problēmas, iepazītu
pašvaldības darbu Latvijā.
Deputātes
specialitāte
ir vides jautājumi, tāpēc
vislielākā vērība tika pievērsta
Cēsu novada vides aizsardzības
un saglabāšanas problēmām
un risinājumiem. E. Bobo
viesojās Cēsu 5. pirmsskolas
izglītības iestādē, kur atzinīgi
novērtēja saules kolektoru
projektu. Tāpat Bobo kundze
apmeklēja Cēsu Jauno pili,
kurā uzzināja par Cēsu nozīmi
Latvijas vēsturē. Visvairāk
viesi apbrīnoja Cēsu vecpilsētu,
jo Savienotajās Valstīs tik
cienījama vecuma arhitektūra
nekur nav sastopama.

2

PAŠVALDĪBĀ
Priekšvēlēšanu laikā
ar vēsu prātu
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Pašvaldības budžeta izpilde
šā gada 8 mēnešos ir salīdzinoši
laba, tā veidoja 89% no gada
plāna,
savukārt
izdevumi
59% no gada plāna. Līdz ar to
budžeta grozījumos septembra
domes sēdē varējām apstiprināt
papildus finansējumu dažādiem
nepieciešamiem
darbiem
komunālajā
saimniecībā,
drošībai izglītībai, sociālajai
jomai. Būtisks finansējuma
palielinājums ir izglītībai,
bērnudārzu pedagogu darba
apmaksai, interešu izglītībai,
datortehnikas iegādei skolām.
Taču tagad jau jāsāk izstrādāt
pašvaldības budžets nākošajam
gadam. Tas nebūs vienkārši,
it īpaši ņemot vērā to, ka jau
visai drīz notiks pašvaldību
vēlēšanas.
Ir
jaušama
gatavošanās
pirmsvēlēšanu
cīņai, taču ļoti svarīgi, lai

šī cīņa būtu konstruktīva un
vērsta un reālu novada attīstību,
nevis populistiskiem saukļiem
un emocionāliem kašķiem.
Kā jau esmu vairakkārt teicis,
vēlēšanās nepiedalīšos, tāpēc
būšu neitrāls un gādāšu,
lai
pirmsvēlēšanu
posmā
novada pašvaldībā dominētu
saimniecisks
pragmatisms,
nevis politiskas kaislības.
Par
saimnieciskajiem
darbiem. Ielu atjaunošana,
ne
bez
starpgadījumiem,
tomēr šoruden tiks pabeigta.
Sarežģītāka ir situācija Līgatnes
ielā, bet, ja laika apstākļi ļaus,
celtnieki spēs pabeigt arī šīs
ielas rekonstrukciju. Vidzemes
Mūzikas un kultūras centra
būvniecībā gribētus ātrāku
darba tempu. Ceļu būves un
būvfirmu pārstāvji vienprātīgi
atzīst, ka valstī ir izteikts labu
amatnieku trūkums.
Sākas
apkures
sezona.
Iepriecinoši, ka iedzīvotāji
ir gatavojušies ziemai un
ir
nosiltinātas
vairākas

Domes sēdēs septembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdēs
septembrī tika izskatīti 56
jautājumi.
Kārtējā sēdē 20.septembrī:
• Apstiprināja Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas
izglītības
iestādes nolikumu, kas nosaka
iestādes darbības mērķus,
pamatvirzienus un uzdevumus.
• Apstiprināja Cēsu pilsētas
Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un
jauniešu centra un Cēsu pilsētas
Sporta skolas pedagoģisko
darbinieku amatalgas.
•
Apstiprināja
valsts
mērķdotāciju
Cēsu novada
pašvaldības
pamata
un
vispārējās vidējās izglītības,
speciālās
izglītības
un
profesionālās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām laika
periodam līdz 31.12.2012. Ls 2 372 432.00 un bērnu no
piecu gadu vecuma izglītībā
nodarbināto pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātajām
iemaksām - Ls 124 192.00.
•
Apstiprināja
īres/
apsaimniekošanas maksas un
maksas par pakalpojumiem
normatīvus dzīvokļa pabalsta
aprēķināšanai
dzīvokļiem
ar centralizēto apkuri Cēsu

novadā
2012./2013.
apkures sezonā.

gada

•
Piekrita
nekustamā
īpašuma „Ķekaviņas”, Vaives
pag., Cēsu nov. sadalīšanai
divos atsevišķos nekustamajos
īpašumos.
• Atbalstīja priekšlikumu
noslēgt zemes nomas līgumu
ar SIA „PLUS PUNKTS” par
zemes gabalu Stacijas laukumā
2, Cēsīs, Cēsu nov., uz 5
gadiem.
• Lēma piešķirt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
a/s
„CATA” 25% apmērā
2012. gadā.
• Pieņēma lēmumu dzēst
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu un nokavējuma naudu
likvidētajām sabiedrībām ar
ierobežotu atbildību „ALETA”,
„Rokas
instrumenti”,
„GROSVUDE”,
„Baltijas
tirdzniecības grupa”, kā arī
debitoru parādu uzkrājumus
likvidētajām
sabiedrībām
ar
ierobežotu
atbildību”
GLOBAL CONSTRUCTOIN”,
”
SOLAIJA”,
”
DIVI
STRAUTIŅI”,
”
EIRO
BRIG”.
Ārkārtas sēdē 27.septembrī
pieņēma
lēmumu
apstiprināt
Cēsu
novada
pašvaldībai piederošu cirsmu
2012.gada
20.septembra
izsoles rezultātus. Ar Cēsu
novada domes 30.08.2012.
lēmumu Nr.377 „Par Cēsu
novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas nodošanu
atsavināšanai
un
izsoles

daudzdzīvokļu mājas. Tomēr
gribu atgādināt, ka papildus
siltuma avotu uzstādīšanai ir
jānorit saskaņā ar valstī noteikto
likumdošanu. Tad neveidosies
strīdus situācijas kā tagad
starp uzņēmumu „ Invesco” un
„Cēsu siltumtīkliem”.
Novada dome ir saņēmusi
deputāta Aleksandra Raubiško
iesniegumu
par
deputāta
pilnvaru nolikšanu. Tas saistīts
ar viņa lielo aizņemtību
uzņēmumā,
jo
deputāta
pienākumu veikšana tomēr
prasa daudz laika un enerģijas.
Domes deputāti akceptēja A.
Raubiško iesniegumu.
Oktobrī daudz diskutēsim
par izglītības jautājumiem, jo ir
jāvienojas par to, kāda turpmāk
būs pamatizglītības sistēma
novadā. Ceru, ka vienosimies
par mūsu bērniem labāko
modeli. Un jau drīz - 7.oktobrī
atzīmēsim Skolotāja dienu.
No sirds sveicu visus novada
skolotājus
profesionālajos
svētkos.

Skolām jauni
datori un
multimediju
tehnika
Sandra Capare
Cēsu novada pašvaldības
Projektu grāmatvede ekonomiste
Cēsu novada pašvaldība
veiksmīgi noslēgusi savu dalību
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projektā „Izglītības
iestāžu
informatizācija”.
Projekta ietvaros septiņas Cēsu
novada izglītības iestādes ir
nodrošinātas ar atbilstošu,
drošu un uzticamu informācijas
un tehnoloģiju infrastruktūru,
tādejādi uzlabojot izglītības
kvalitāti un efektivitāti.
noteikumu
apstiprināšanu”
atsavināšanai nodeva, pircēju
noskaidrojot atklātā mutiskā
izsolē, četras zemes vienības.
Izsolē reģistrējās un piedalījās
6 pretendenti, cirsmas tika
izsolītas par kopējo summu Ls
66 080,00.
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.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 28. septembris

Vērtīga
tikšanās
Rēzeknē
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
No 1.sptembra beidzis
darbu
uzņēmums
‘Cēsu
maksas autostāvvietas”, notiek
likvidācijas process. Parādu
uzņēmumam nav, domāju, ka
likvidācija noritēs raiti. Ne tik
raiti autovadītājiem veicas ar
jaunās automašīnu stāvēšanas
kārtības apgūšanu. Braucamos
pilsētas centrā var novietot bez
maksas, taču stāvēšanas laiks ir
ierobežots – viena stunda. Tas ir
pietiekoši, lai pagūtu apmeklēt
gan veikalus, gan iestādes,
tik vien jāizdara, ka jānovieto
logā pulkstenītis vai zīmīte,
kurā norādīts stāvēšanas laiks.
Autovadītājiem, kuri ignorē
šos noteikumus, jārēķinās
ar sodiem. Pirmajā nedēļā
policijas darbinieki pārkāpējus
tikai brīdināja, bet tagad jau
tiek piemēroti sodi un tie ir
diezgan prāvi.
Septembra nogalē bijām
pieredzes apmaiņas braucienā
uz Rēzekni, kur arī top
reģionālā koncertzāle. Tur
būvdarbi tika uzsākti ātrāk nekā
Cēsīs un nākošā gada pavasarī
šai koncertzālei jau vajadzētu
uzsākt darbību. Kā atzina
Cēsu pilsētas pamatskolā
ir attīstīts lokālais datortīkls,
piegādāts
1
multimediju
tehnikas komplekts, kā arī 4
portatīvie un 49 stacionārie
datori. Cēsu 1.pamatskolā ir
attīstīts lokālais datortīkls,
piegādāts
1
multimediju
tehnikas komplekts, kā arī 1
portatīvais un 13 stacionārie
datori. Cēsu 2.pamatskolā
piegādāts
1
multimediju
tehnikas komplekts un 1
portatīvais dators. Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā attīstīts lokālais
datortīkls un piegādāti 23
stacionārie
datori.
Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskola
ir attīstīts lokālais datortīkls,
piegādāts
1
multimediju
tehnikas komplekts, kā arī 1
portatīvais un 6 stacionārie
datori. Līvu pamatskolā ir
attīstīts lokālais datortīkls,

Rēzeknes domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs, viņi
apzinās, ka būs pirmie un
tas, kā izvērtīsies Latgales
reģionālās koncertzāles darbība,
noteiks arī Liepājas un Cēsu
reģionālo koncertzāļu attīstību.
Ir skaidrs, ka reģionālās
koncertzāles ir valsts nozīmes
kultūras centri un to darbības
nodrošināšanai ir jābūt arī
valsts līdzfinansējumam.
Koncertzāles ēka Rēzeknē ir
divas reizes lielāka nekā Cēsīs
un par tās piepildījumu rūpēsies
jau izveidota pašvaldības SIA.
Cēsīs esam apstiprinājuši
Vidzemes Mūzikas un kultūras
centra vadītāju Juris Žagaru.
Viņa pirmie uzdevumi ir
izstrādāt centra juridisko un
finansiālo modeli, gatavot
pasākumu plānu un telpu
sadalījuma plānu. Rēzeknē
apmeklējām arī jaunuzcelto
jauniešu centru „ Karandaš”,
kas ir arhitektoniski skaista un
apjomīga būve.
Budžeta
grozījumos
ir
paredzēti
līdzekļi
novada
uzņēmēju foruma rīkošanai
novembrī. Paredzēta
uzņēmēju apbalvošana dažādās
nominācijās, noderīgas lekcijas
un iespēja novada uzņēmējiem
tikties un pārrunāt biznesa
aktualitātes, gūt labas idejas.
piegādāts
multimediju
tehnikas komplekts, kā arī 1
portatīvais un 3 stacionārie
datori. Rāmuļu pamatskolā
piegādāts
multimediju
tehnikas komplekts un 1
portatīvais dators.
Projekta
„Izglītības
iestāžu
informatizācija”
(17.02.2010. vienošanās Nr.
2009/0054/3DP/3.2.2.1.2/09/
IPIA/VIAA/554) īstenošana
ilga no 2010.gada aprīļa
līdz 2012.gada septembrim.
Projekta kopējās izmaksas
ir 103 306.53 LVL, kuras
100% apmērā sedz Eiropas
Reģionālās attīstības fonds.

Cēsu Vēstis, 2012. gada 28. septembris

AKTUĀLI
Cēsīs jauns sociālais pakalpojums
priekšsēdētājs Gints Šķenders.
Projekta partneri ļoti atzinīgi
novērtēja dalību šajā projektā un
izteica pateicību Cēsu novada
p/a „Sociālais dienests”.

Dzintra Strauta
Projekta „Vidzemes reģiona
mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”
vadītāja
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
Piektdien,
21.septembrī,
Cēsu
Sociālajā
dienestā
norisinājās Resursu centra
atvēršanas svētki, lai atskatītos
uz
projekta
īstenošanas
laikā paveikto un prezentētu
izveidoto interaktīvo klientu
konsultēšanas vietni: www.
resursucentrs.lv, kurā ievietota
informācija par visās projektā
iesaistītajās Vidzemes reģiona
pašvaldībās sniegto sociālo
palīdzību un pakalpojumiem.
Resursu centra atvēršanas
svētkos bija iespēja satikties

Šī projekta ietvaros aicinām
ikvienu iedzīvotāju iepazīties
ar konsultēšanas vietni – www.
resursucentrs.lv un projekta
speciālistiem
uzdot
sev
interesējošos jautājumus un
saņemt atbildi 24 stundu laikā
par piemērotāko atbalsta veidu
u.c. ar sociālo pakalpojumu
saņemšanu
saistītiem
jautājumiem.
Attēlā: Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Savienības
fonda departamenta direktore Ligita Lauce (no labās),
projekta vadītāja Dzintra Strauta, Sociālā dienesta direktore
Iveta Sietiņsone un Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders atklāj jauno centru. Foto: Aivars Akmentiņš.
projektā
iesaistītajām tai skaitā ar departamenta
pašvaldības un sadarbības direktori Ligitu Lauci, lai uz
partneru pārstāvjiem, kā arī ar vietas pārliecinātos par projekta
Nodarbinātības valsts aģentūras norises gaitu. Resursu centra
Eiropas Savienības fonda atklāšanas svētkos piedalījās
departamenta
pārstāvjiem, arī Cēsu novada pašvaldības

Jau esam informējuši, ka š.g.
aprīlī Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
(Dienests) uzsāka ESF projekta
„Vidzemes reģiona mobilais
sociālo pakalpojumu Resursu
centrs”
(Resursu centrs)
realizēšanu sadarbībā ar sešām
Vidzemes reģiona pašvaldībām
ar mērķi attīstīt jaunu sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumu
Vidzemes reģionā – mobilo
sociālo pakalpojumu Resursu
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centru, lai uzlabotu projekta
mērķa grupu klientu (personu ar
funkcionāliem traucējumiem,
pensijas un pirmspensijas
vecuma personu, daudzbērnu
ģimeņu un nepilno ģimeņu,
bērnu no maznodrošinātām
un trūcīgām ģimenēm, no
vardarbības cietušo personu, no
psihoaktīvām vielām atkarīgo
personu) funkcionālās prasmes
un
veicinātu
iekļaušanos
sabiedrībā un darba tirgū.
Projekts (identifikācijas Nr.
1 D P / 1 . 4 . 1 . 2 . 4 . / 11 / A P I A /
NVA/147) tiek īstenots septiņās
Vidzemes reģiona pašvaldībās
Cēsu
novadā,
Beverīnas
novadā, Jaunpiebalgas novadā,
Mazsalacas novadā, Smiltenes
novadā,
Valkas
novadā,
Valmieras pilsētā. Kopējais
ESF finansējums projekta
realizēšanai 100 000 latu.

Darbu atsāks nakts patversme Baltu vienības diena
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
Ik gadu, sākoties aukstākam
laikam, no 1.okobra savu
darbību uzsāk Cēsu novada
pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests” pagaidu
nakts patversme.
Nakts patversmē klientus
uzņems katru dienu laikā no
pulksten 18:00 līdz 19:30,
savukārt tā jāatstāj nākamā
rītā līdz pulksten 8:00. Nakts
stundās klientus uzņems tikai
ārkārtas situācijās. Kā to paredz
nakts patversmes iekšējās
kārtības noteikumi, tad Nakts
patversmes
pakalpojumus
nevarēs izmantot personas, kas
atrodas alkoholisko dzērienu
reibumā.
Lai
uzturētos
nakts
patversmē,
nepieciešams

sociālā darbinieka norīkojums,
to izsniedz Cēsu novada
Sociālais dienests, Bērzaines
ielā 18, 2.stāvā, 2.kabinetā
vai Vaives pagasta pārvaldē
“Kaķukrogs”.
Nakts patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums:
bezpajumtniekiem,
kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā, maksa par vienu
nakti patversmē 50 santīmi.
Nakts patversmes pakalpojumi
izņēmuma
gadījumos
ir
pieejami arī citu novadu
iedzīvotājiem. To maksa par
vienu nakti patversmē – Ls 5.
Aicinām
ikvienu,
kurš
ievērojis kādu no pilsētas
bezpajumtniekiem, informēt
viņu par iespējām nakšņot
nakts patversmē Bērzaines
ielā 16, kā arī lūdzam informēt
Cēsu
novada
pašvaldības
policijas dežurantu telefoniski
(64122735) par bezpajumtnieku atrašanās vietām.

Jaunas idejas tūrismam
Daiga Jansevska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu Tūrisma Attīstības un
Informācijas centra vadītāja
Andra Magone no 28.augusta
līdz
11.septembrim
guva
praktisku
darba
pieredzi
Mittelveseres tūrisma padomē
(Mittelweser Touristik GmbH)
Vācijā.
Pēc

divu

nedēļu

darba

prakses Vācijā Andra Magone
atzīst, ka apkalpošanas un
servisa ziņā Cēsu Tūrisma
informācijas centrs ir krietni
vien augstākā līmenī. Lietas,
kas mums no Vācijas kolēģiem
jāmācās, ir pārdošana un
mārketinga aktivitātes. „Tūrisma
informācijas
centri
Latvijā, salīdzinot ar Vāciju,
sniedz
ļoti
kvalitatīvus
informācijas
pakalpojumus,
tomēr tūrisma mārketinga
jomā ir vēl daudz jāmācās
un
jāstrādā.
Organizācijā
pavadītais laiks lika paskatīties
uz savu darbu no malas un

Tālis Pumpuriņš
vēsturnieks
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja galvenais speciālists
Sestdien, 22. septembrī
Latvijā un Lietuvā atzīmēja
Baltu vienības dienu. Cēsu
pusē šogad šai dienai īpašu
nozīmi piešķīra Autīnes latgaļu
sacelšanās 800. gadadiena.
Kaut pētnieki vēl joprojām
strīdas par šīs senās latgaļu
zemes robežām, tomēr skaidrs,
ka tagadējais Cēsu novads
un tam pieguļošo Amatas,
Līgatnes un Priekuļu novadu
teritorijas
ietilpa
Indriķa
hronikā minētajā Autīnē. Tāpat
šajā hronikā aprakstīts Autīnes
latgaļu konflikts ar Zobenbrāļu
ordeni 1213. gadā.
Autīnes latgaļu sacelšanās
800 gadu atcerei bija veltīta
Latvijas Universitātes Latvijas
vēstures institūta izbraukuma
sesija, kas Valsts pētījumu

rosināja nākotnē izmantot
gan mūsdienīgas, gan reizēm
arī netradicionālas kultūras
tūrisma mārketinga metodes,”
stāsta Andra Magone.
Darba
prakse
tiek
organizēta projekta „Eiropas
kultūras tūrisma speciālistu
kvalifikācijas celšana” ietvaros
ar ES Mūžizglītības Grundtvig
programmas atbalstu. Darba
prakses galvenais uzdevums ir
gūt jaunas idejas Cēsu kultūras
tūrisma mārketinga efektīgai
organizēšanai.

programmas
„Nacionālā
identitāte”
ietvaros
22.
septembrī
notika
Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā.

Zigrīda Apala. Šajos referātos
pētnieki Autīnes notikumus
aplūkoja dažādos aspektos
plašākos kontekstos.

Sesijas konference bija
pulcējusi vairāk nekā 50
interesentus
no
Cēsīm,
tuvējiem novadiem un Rīgas.
To atklāja ar Cēsu novada
priekšsēdētāja Ginta Šķendera
uzrunu un Latvijas Zinātņu
akadēmijas goda doktora Jāņa
Klētnieka ievadvārdiem.

Pēcpusdienā konferences
dalībnieki devās uz Priekuļu
Ģūģeru
8.-12.
gadsimta
senkapiem, kur arheoloģe
Zigrīda Apala klātesošos
iepazīstināja ar vietu, kur
savulaik veikti arheoloģiskie
izrakumi. Izbraukuma sesija
noslēdzās Vaives pagasta
Sārumkalnā, kas pēc vairāku
pētnieku domām jau kopš
XX gadsimta sākuma tiek
uzskatīts par Autīnes pilskalnu.
Pilskalnā tika turpinātas Cēsīs
aizsāktās diskusijas, baudīta
rupjmaize ar medu, siers
un tēja. Par Baltu vienības
dienu atgādināja Sārumkalnā
iekurtais
ugunskurs,
kas
simboliski pievienojās citviet
Latvijā un Lietuvā šai dienā
aizdegtajiem ugunskuriem.

Klātesošiem bija iespēja
iepazīties
ar
referātiem,
kurus nolasīja LU Vēstures
un
filozofijas
fakultātes
dekāns Dr.hist. Andris Šnē,
LU Latvijas vēstures institūta
vadošais pētnieks Dr.hist.
Muntis Auns, LU Latvijas
vēstures institūta direktors,
LZA korespondētājloceklis,
Dr.hist. Guntis Zemītis un
Latvijas vēstures institūta
arheoloģe, Latvijas Zinātņu
akadēmijas goda doktore

Apsveikums
No vasaras mācies mūžu dzīvot Mācies krāsas un siltumu krāt,
Katram dzīvotam mirklim,
Pieliekot mīļumu klāt.
/Ā.Elksne/
Sirsnīgi sveicu mūsu novada pensionārus Starptautiskajā
veco ļaužu dienā, novēlot vienmēr visās situācijās saglabāt
optimismu, atrast sevis piepildījumu un pats galvenais –
veselību un izturību!
Cēsu novada p/a „Sociālais dienests”
darbinieku vārdā direktore
Iveta Sietiņsone
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Cēsu Vēstis, 2012. gada 28. septembris

INTERESANTI
Veselības
Brīvā laika
speciāliste
pavadīšana
Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Septembra nogalē darbu
Cēsu
novada
pašvaldībā
uzsāka Sabiedrības veselības
speciāliste
Zane BranteBrantiņa. Viņas līdzšinējā
darba pieredze ir saistīta ar
medicīnu. Strādājusi Vidzemes
slimnīcā Valmierā par virsmāsu
rehabilitācijas nodaļā, par
pasniedzēju Rīgas Medicīnas
koledžā.
Veselības speciālista
ziņā ir plašs darba lauks -

problēmu izzināšana veselības
aprūpē, bērnu un jauniešu
veselība, aktīvs dzīvesveids,
veselīgs uzturs. Kā atzīst Z.
Brante-Brantiņa : „ Ir jāsāk no
nulles, jo līdz šim veselības
speciālists novada pašvaldībā
nav strādājis. Tas ir grūti,
taču reizē arī interesanti. Es
neuzskatu, ka veselības aprūpē
kvalitāti var nodrošināt tikai
ar lielu finansējumu. Daudz
var paveikt arī izglītojot
iedzīvotājus, iesaistot viņus
dažādās veselīgās aktivitātēs.”
Veselības speciāliste jau
ir tikusies ar ģimenes ārstiem,
sadarbosies
ar
izglītības
iestādēm,
nevalstiskajām
organizācijām. Arī iedzīvotāji,
ja
ir
kādi
sarežģījumi
veselības aprūpē, var vērsties
pie
Sabiedrības
veselības
speciālistes.
Viņas
darba
kabinets ir novada pašvaldības
Sociālā dienesta ēkā Bērzaines
ielā 16.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
jaunākā speciāliste
Cēsu Bērnu un jauniešu
centrs 2012. gada martā
un aprīlī veica aptauju
elektroniskā veidā, lai izvērtētu
bērnu brīvā laika pavadīšanas
paradumus. Aptaujā piedalījās
1 252 jeb 46% no Cēsu novada
skolēniem.
Visbiežāk Cēsu novada
skolēnu brīvo laiku pavada
kopā ar draugiem, mājās
vai pie datora. Bet 60% no
aptaujātajiem skolēniem savā
brīvajā laikā apmeklē arī kādu
nodarbību skolā, Cēsu Bērnu
un jauniešu centrā, Mākslas,
Mūzikas vai Sporta skolā.
Aptaujas rezultātā tika
apzinātas Cēsu novada bērnu un
jauniešu vēlmes par to, ko viņi

vēlētos darīt savā brīvajā laikā,
kas šobrīd nav pieejams vai
pieejams ierobežotā apjomā.
Tās ir sporta aktivitātes, brīvi
pieejami sporta laukumi un
trenažieru zāles, nometnes
un
pārgājieni,
iespēja
apgūt
nākotnes
profesijai
nepieciešamās prasmes, iespēja
padziļināti apgūt kādu mācību
priekšmetu, telpas, kur satikties
ar domubiedriem.
Kā nozīmīgākie šķēršļi, kas
skolēniem traucē iesaistīties
sev tīkamā aktivitātē, tiek
minēti laika, intereses trūkums
un slinkums.
Līdzvērtīgs pētījums tika
veikts
2000./
2001.m.g.,
aptaujājot 85% vispārizglītojošo
skolu skolēnus, kā rezultātā
ilgtermiņā
veiksmīgi
tika
īstenotas bērnu un jauniešu
vajadzībām atbilstošas interešu
izglītības programmas.

Mēneša
sportiste
Liene
Gruzīte
Cēsu
novada
mēneša
sportiste augustā – Liene
Gruzīte
Komisija Mēneša sportista
noteikšanai
par
Cēsu
novada mēneša sportisti
augustā atzina
Londonas
Paraolimpisko spēļu dalībnieci
Lieni Gruzīti! Olimpiskajā
startā 31.augustā viņa tāllēkšanā
izcīnīja 12. vietu.
Kā izteicās pati Liene, esot
uzvarētāja jau ar to, ka tikusi
uz spēlēm, un mērķis esot –
izdarīt sacensībās to, ko varot
treniņos.
Apsveicam bijušo Cēsu
pilsētas Sporta skolas audzēkni
Lieni Gruzīti un viņas pirmo
treneri Inesi Rudzīti!

Ziņas no Cēsu novada pašvaldības policijas

4.septembris.
Vakarpusē
pašvaldības policijas ekipāžai
bija izsaukums uz dzīvokli,
kur jāpalīdz atrisināt kāda
pāra konflikts. Vīrietis nelaida
sievieti, kura bija atnākusi
pēc savām mantām, dzīvoklī.
Kārtības sargi paskaidroja
vīrietim, ka, neielaižot sievieti
dzīvoklī, viņš aizlaiž vējā
iespēju piedalīties izglītojošā
un pilnīgi neprognozējamā
spēlē – attiecības ar sievieti…
un vīrietis atvēra durvis.
6.septembris. Vīrietis bija
apgūlies uz ietves Cīrulīšu
ielā. Pamodināts, viņš kārtības
sargiem skaidroja, ka vispār
jau viņš turpinot iet un astrāli
jau ir nonācis dzīves vietā,
kur, savienojies ar televizoru,
aizrautīgi vēro raidījumu „Gāzi
grīdā”. Kārtības sargi nogādāja
pie minētā televizora arī fizisko
ķermeni.
11.septembris. Dienas vidū
ziņa no Lenču ielas. Kāds
vīrs met ārā par dzīvokļa
logu mantas. Policisti sastapa
vienu no saviem pastāvīgajiem
klientiem. Kārtības sargiem
viņš apgaroti paskaidroja,
ka
šādām
aktivitātēm
pievērsies aiz harmoniskiem
apsvērumiem. Lai darītu galu
dienišķiem kreņķiem un to
izraisītajai
nepieciešamībai
lietot
tumšās
plastmasas
pudelēs pildīto antidepresantu,
viņš nolēmis mājokli iekārtot
pēc fen šui principiem,

atbrīvojoties no visa liekā un
baudīt nepieredzētu harmonijas
sajūtu turpat dzīvoklī, neizejot
līdz točkai. Kārtības sargi
norādīja, ka tiekties pēc
harmonijas vajag, bet radīt
disharmoniju
līdzpilsoņiem
nevajag. Pēc šī aizrādījuma fen
šui entuziasts mudīgi uzlasīja
izmestās mantas un novietoja
tās atkritumu konteinerā.
12.septembris.
Naktī
izsaukums uz Lenču ielu. Kāda
nama kāpņu telpā žēlabaini
kliedz cilvēks. Kārtības sargi
minētajā kāpņu telpā sastapa
pidžamā un naktscepurē tērptu
dzīvokļa
īpašnieku,
kurš
bezmiega mocīts bija izgājis
kāpņu telpā ieelpot svaigu
gaisu. Vien trīs reizes paguva
elpu ievilkt, kad dzīvokļa
durvis spēji aizcirtās… Tā
nu palicis kāpņu telpā bez
atslēgām, bez kredītkartes, bez
iPad 3... Nekas cits nav atlicis,
kā pēc sentēvu paņēmiena skaļi
saukt – pālīgāāāāā!
14.septembris.
Saņemta
ziņa no iedzīvotājiem, ka Rīgas
ielā jaunieši pošas iedzert
alu. Taču pudeles atkorķēt
viņi vēl nesteidza, jo nevarēja
izšķirties, kam dot priekšroku alum vai mājas darbiem fizikā.
Ieraudzījuši policijas busiņu,
jaunieši saprata, ka viņu sirdīm
tuvāka tomēr ir fizika, un devās
iepazīties ar Ņūtonu.
Vakarpusē Vienības laukumā
uz veikala „ Top” palodzes bija
saldi aizsnaudies pastāvīgākais
no
pašvaldības
policijas
pastāvīgajiem klientiem. Miegā
viņš mīlīgi murmināja – veikali
Top, tepat ir labi... Kārtības
sargi viņu saudzīgi ievietoja
busiņā un nogādāja deklarētajā

dzīves vietā.
15.septembris. Brīvdienas
priekšpusdienā kāds vīrs,
ar abām rokām pret sienu
atspiedies, centās, cik spēka,
noturēt taisni policijas ēku
Pils ielā. Taču viņa (ēka)
kā tāds Pizas tornis svērās
aizvien slīpāka un slīpāka.
Pienākušajiem kārtības sargiem
vīrs noslēpumaini pačukstēja
– „mani sauc Bonds, Džeimss
Bonds. Lai pilnveidotu savas
slepenā aģenta iemaņas un
prasmes, gribu pastrādāt Cēsu
pašvaldības policijā, kaut vai
par sienas stutētāju”. Kārtības
sargi vērīgi ieskatījās vīra
skarbajos sejas vaibstos…
Danielam
Kreigam
viņš
nelīdzinājās nemaz un Pīrsam
Brosnanam ne tik. Tas viesa
aizdomas. Nonācis jautājumu
krustugunīs, vīrs ātri atzina,
ka nekāds Džeimss viņš nav,
bet gan Jānis no teiksmainā
Beverīnas novada. Un tas Aston
Martin aiz stūra ar nemaz nav
viņa, bet kaimiņu Ješkas, kurš
labi nopelnījis, lasot mellenes.
16.septembris.
Agrā
svētdienas rītā savā iecienītajā
guļvietā,
zālienā
pie
„Vidzemnieka” bija iekārtojies
pastāvīgākais no pastāvīgajiem
policijas klientiem. Iekārtojies
tā, lai viņa dzīves vētru
izdangātais profils būtu labi
skatāms
videonovērošanas
kamerā.
Piebraukušajiem
kārtības sargiem viņš paziņoja,
ka viņam, kā jaunas politiskas
kustības
dalībniekam,
ir tiesības uz ētera laiku
videonovērošanas monitoros.
Esot pievienojies Dūles, tas
ir, Zuarguss kunga kustībai
Uz skaisto nākotni. Arī viņš
ir mainījis vārdu un turpmāk

saucams par Acepaledok, kas
tulkojumā no sanskrita nozīmē
– vīrs, kas iet pa saules taku un
ne nieka neiespringst. Kārtības
sargi pieklājīgi pārtrauca topošā
politiķa deklaratīvo ziņojumu
un nogādāja viņu deklarētajā
dzīves vietā.
Vakarpusē bija jādodas
uz Lielo Katrīnas ielu. Tur
kāds vīrietis jūtu uzplūdā bija
iesitis sievietei. Bet sieviete,
kā izrādījās, brīvajos brīžos
pilnveidojās,
apmeklējot
knipelēšanas un teikvando
pulciņus. Viņa ātri pārliecināja
vīrieti, ka spēlēt hokeju pret
Ivanānu ir mazāk traumatiski
nekā aizskart daiļo dzimumu.
17.septembris Pēcpusdienā
videonovērošanas
dežurants
ziņoja, ka Rožu laukumā
plūcas trīs pašvaldības policijas
pastāvīgie klienti. Viens jau
esot gar zemi. Kārtības sargi
piesteidzās un pacēla pakritušo,
kurš uzreiz paziņoja, ka
pretenziju pret pāridarītājiem
viņam nav. – „Redz, teicu
es
viņiem,
ka
atbalstu
Latvijas Bankas priekšnieka
aicinājumu paaugstināt algas
valsts uzņēmumu vadītājiem.
Ja tie, kas augstu sēž, daudz
vairāk saņems, ļaudis labāk
spēs saskatīt to, ka krīze ir
beigusies un valstī iestāsies
līksmība.” Savu dialogu ar
oponentiem kārtības sargiem
detalizēti atstāstīja pakritušais.
– „ Bet viņi man pretī neparko nepaaugstināt, vajag
samazināt, lai padzīvo kā mēs!
Bet brāļi, saku es viņiem, vien
retais ir sasniedzis to apziņas
stāvokli, ko mēs, kas ejam pa
saules taku brīvi no dienišķo
rūpju nastas. Daudzi vēl mīt
neziņā, un viņu cilvēciskais

lielums izmērāms cipariņos,
kas
ierakstīti
ienākumu
deklarācijā.” Kārtības sargi
valsts uzņēmumu vadītāju
lobiju nogādāja viņa apmetnē.
20.septembris Vakarā ap
desmitiem kāda māmiņa zvanīja
kārtības sargiem no Rīgas. Viņa,
saproties, tā ierauta lielpilsētas
trauksmainās dzīves virpulī,
ka ne ārā tikt. Lai nu policisti
izbrauc uz adresi un pārbauda,
vai viņas bērns ir mājās un vai
mājas darbi izpildīti. Kārtības
sargi pieklājīgi painteresējās,
ko bērnam pagatavot vakariņās
un kādu daiļdarbu palasīt
priekšā pirms iemigšanas, un
devās uz norādīto adresi. Bērns
bija mājās…
22.septembris. Četros naktī
videonovērošanas
dežurants
pamanīja, ka Maija parkā
vīrietis nogrūž zemē sievieti.
Kārtības sargi notikuma vietā
noskaidroja, ka pāris, vecumā,
kad pensiju līmeņiem ir
nozīme, bija aktīvi atpūtušies
Šeik bārā, bet mājup ejot,
iedegušies strīdā. Sieviete
centusies iepazīstināt vīrieti ar
gurnu kustībām, kas raksturīgas
Hārlemas šeikam, kam sākotne
meklējama seno Etiopiešu dejā
Eskista. Taču vīrietis šādu skatu
nav spējis izturēt, norādījis
sievietei, ka nekāda Šakira viņa
vis nav un vardarbīgi pārtraucis
priekšnesumu. Kārtības sargi
nogādāja sievieti mājās ar
busiņu, bet vīrietis no transporta
pakalpojumiem atteicās un,
dungojot Šakiras hitu Waka
waka, viegli piedejodams,
devās mājās patstāvīgi.
Pašvaldības policijas notikumu
žurnālā ieskatījās
Aivars Akmentiņš
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DAŽĀDI
Biznesa
uzsācējiem

Bezmaksas
konsultācijas
Madara Boša
Biznesa inkubators Magnus
Jau kopš 2009. gada vidus
Cēsīs
darbojas
Biznesa
inkubators Magnus, kas sniedz
konsultācijas
un
atbalstu
uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai. Līdz šim inkubators
ir palīdzējis 82 uzņēmumiem
Cēsīs un Madonā. Pašlaik
inkubatorā
atrodas
49
uzņēmumi, kas izmanto mūsu
pakalpojumus un veiksmīgi
attīsta savu biznesu. Inkubatora
pakalpojumi ir pieejami dažādu
nozaru uzņēmumiem, pašlaik
inkubatorā strādā uzņēmumi,
kas sniedz grāmatvedības
un juridiskos pakalpojumus,
kosmētikas
un
pārtikas
ražotāji, datorlietu un dizaina
pakalpojumu sniedzēji, kā arī
citu nozaru pārstāvji.
Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, inkubators

piedāvā bezmaksas konsultācijas par uzņēmējdarbības
uzsākšanu un attīstību jebkuram
Cēsu pilsētas un tās apkārtnes
iedzīvotājam. Aicinām ikvienu
interesentu, neatkarīgi no
vecuma un dzīves vietas, uz
bezmaksas
konsultācijām,
kurās pieredzējuši speciālisti
sniegs
atbildes
uz
Jūs
interesējošiem jautājumiem,
pastāstīs kā inkubators var
palīdzēt
Jums
samazināt
izmaksas ar ES struktūrfondu
palīdzību, pastāstīs par citām
uzņēmējdarbības
atbalsta
programmām, ko piedāvā
Hipotēku
banka,
Lauku
atbalsta dienests un LIAA.
Konsultāciju laiku var sarunāt,
atnākot pie mums uz Pļavas
ielu 3a, piezvanot pa telefonu
26678034 Madarai Bošai, vai
piesakoties mājas lapā www.
magnus.lv.
Jau trešo gadu pēc kārtas,
sadarbībā ar Cēsu novada

Nepatīkams gadījums
skumjā brīdī
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Tuvinieka
zaudēšana,
bēres, ir skumjš un sāpīgs
pārdzīvojums.
Diemžēl
dažkārt aiz nezināšanas vai
paļaušanās uz negodprātīgu
uzņēmēju solījumiem, notiek
ļoti nepatīkami starpgadījumi,
rīkojot bēres. Septembrī vienu
šādu
starpgadījumu pēdējā
brīdi paguva novērst Cēsu
novada pašvaldības Kapu
saimniecības vadītāja Dace
Jansone.
Pēc tuvinieka nāves ģimenes
pārstāvji bija vienojušies ar
kādu Valmieras apbedīšanas
uzņēmumu
par
bēru
ceremonijas rīkošanu Cēsīs
Meža kapos. Samaksājuši
naudu un gatavojās atvadu
brīdim pārliecībā, ka uzņēmums
nodrošinās kapa izrakšanu
un pārējo bēru ceremonijai
nepieciešamo. Taču tā nenotika.

Vakarā pirms bērēm
kapu
saimniecības vadītāja pamanīja
sludinājumu laikrakstā „Druva”
par bērēm Meža kapos, taču
nebija ierādīta kapa vieta un arī
kaps nebija rakts. D. Jansonei
tomēr izdevās sazināties ar
radiniekiem un
meža kapu
darbinieki paguva sagatavot
visu nepieciešamo, lai bēres
varētu notikt paredzētajā dienā
un laikā.
Lai izvairītos no šādiem
nepatīkamiem
starpgadījumiem,
pēc
miršanas
apliecības saņemšanas vispirms
jādodas uz kapu saimniecības
ēku Lenču ielā 39. (pie Meža
kapiem).
Jāvienojas
par
apbedījuma vietu ģimenes
kapos, ja tādu nav, jānoslēdz
līgums par kapa vietas izveidi.
No dokumentiem nepieciešama
miršanas
apliecība,
ja
apbedī urnu, pavadzīme no
krematorija. Tad jāvienojas
par bēru dienu un laiku un pēc
tam jau var sākt organizēt bēru
ceremonijas norisi.

domi, tiks rīkots biznesa
ideju konkurss „Cēsīs var!”.
Konkursa mērķis ir veicināt
jaunu biznesa ideju īstenošanu
un jaunu uzņēmumu dibināšanu
Cēsu novadā, kā arī bijušā
Cēsu rajona teritorijā esošajās
pašvaldībās. Konkursa ietvaros
tiek rīkots bezmaksas semināru
cikls, kas palīdz ideju autoriem
sagatavot ideju iesniegšanai
konkursā un ļauj gūt ieskatu
uzņēmējdarbībā un tās niansēs.
Konkursa pirmajos divos gados
savu interesi par konkursu un
semināriem izrādīja vairāk kā
500 cilvēku, konkursam tika
iesniegtas 58 idejas. Šogad
konkurss norisināsies no oktobra
līdz novembrim, un informācija
par konkursu, semināriem un
ideju iesniegšanu būs pieejama
konkursa mājas lapā www.
cesis-var.lv, inkubatora mājas
lapā www.magnus.lv, twitter.
com kontā @incubatormagnus.

Hipotēku banka kā attīstības
banka šobrīd īsteno sešas valsts
atbalsta programmas. Viena
no tām – Starta programma,
ir piemērota tieši biznesa
uzsākšanai..
Starta programmu līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds
un tās ietvaros uzņēmēji var
saņemt aizdevumu līdz pat 54
tūkstošiem latu investīcijām un
apgrozāmiem līdzekļiem, kā
arī gantus jeb neatmaksājamo
finansējumu biznesa uzsākšanai
un
aizdevuma
atmaksai.
Svarīgi, ka šīs programmas
aizdevumiem ir atvieglotas
prasības
nodrošinājumam,
piemēram, aizdevumiem līdz
17,5 tūkst. latiem nav vajadzīga
papildus ķīla, kā arī programmas
aizdevumiem netiek piemērota
komisijas maksa par pieteikuma
izskatīšanu.
Starta programma īpaša ar
to, ka jaunajiem uzņēmējiem
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piedāvā ne tikai finansējumu
ideju realizēšanai, bet arī
papildu atbalstu - bezmaksas
konsultācijas un mācības.
Uzņēmējdarbībai
nepieciešamās zināšanas jaunais
uzņēmējs var iegūt bezmaksas
mācībās arī pirms biznesa
plāna izstrādes uzsākšanas.
Var
izvēlēties
papildināt
zināšanas pilnā mācību kursā
vai atsevišķās tēmās – vadības
pamati,
finanšu
vadība,
mārketings, uzņēmējdarbības
tiesiskais regulējums u.c.
Hipotēku bankas Cēsu
norēķinu grupā, Vaļņu ielā 3,
Starta programmas konsultanti
interesentus konsultē otrdienās
un piektdienās no 9:30 līdz
17:00.
Piesakieties konsultācijām
pa tālruni: 64222410 vai
29393403

Īrniekam ir arī pienākumi
Maija Klimoviča
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais dienests”
speciāliste dzīvokļu
jautājumos
Cēsu novada pašvaldība
ir
nodevusi
valdījumā
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūrai „Sociālais dienests”
vairāk kā simt dzīvokļu
īpašumus un 5 daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pašvaldības
palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā
Cēsu novada trūcīgajiem un
maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem. Izīrētāja un īrnieka
tiesības un pienākumi ir
noteikti
Civillikumā
un
likumā „Par dzīvojamo telpu
īri”, kurus savukārt sīkāk
regulē dzīvojamās telpas īres
līgums. Nereti īrnieki atceras
tikai par savām tiesībām,
bet aizmirst par saviem
pienākumiem, kas noteikti īres
līgumā, tādējādi radot virkni
starpgadījumu.
Kā viens no īrnieka
pienākumiem īres līgumos ir
noteikts īrnieka pienākums
uzturēt viņa aizņemto dzīvojamo
telpu pienācīgā kārtībā un veikt
šīs telpas kārtējo remontu.
Prakse rāda, ka kārtējo remontu
nepieciešamas izdarīt ne retāk
kā reizi piecos gados. Tikai
neliela daļa no visiem īrniekiem
veic savas dzīvojamās telpas
kārtējo remontu. Pēdējos gados
pašvaldība izlietojusi aptuveni
200 tūkstošus latu tai piederošo
māju ēku fasāžu siltināšanai,
siltummezgla izbūvei, jumta,
logu un ārdurvju nomaiņai,
elektroinstalācijas un iekštelpu
remontdarbiem.
Diemžēl

kāpņu telpu un fasāžu sienas
jau nosmērētas un tās rotā rupji
vārdi.
Arī īrnieks ir līdzatbildīgs par
dzīvojamās mājas saglabāšanu,
tāpēc īrniekam jāseko līdzi
un nekavējoties jāinformē
mājas
pārvaldnieks
par
apkures sistēmas (krāsns) un
elektroinstalācijas bojājumiem,
lai šīs iekārtas neradītu draudus
pašam īrniekam un citiem
dzīvokļu īpašniekiem, jo mājas
pārvaldniekam ne vienmēr
ir iespēja iekļūt dzīvojamās
telpās un pārliecināties par to,
vai šo iekārtu izmantošana ir
droša un atbilstoša normatīvo
aktu prasībām.
Būtisks
īrnieka
pienākums ir īres maksas un
maksas
par
saņemtajiem
pamatpakalpojumiem
maksājumu veikšana. Daļa īrnieku
uzskata, ka par dzīvojamo telpu
var nemaksāt vispār vai maksāt
tikai daļēji, taču šāda darbība
ir pretrunā ar īres līguma jēgu.
Ja īrnieks neveic maksājumus
par
pamatpakalpojumiem,
pakalpojumu sniedzējs var
atslēgt dzīvojamo māju no
komunālo pakalpojumu padeves parādu dēļ, kā arī piedzīt
no izīrētāja samaksu par
saņemtajiem
komunālajiem
pakalpojumiem. Īres maksas
un
maksas
par
pamatpakalpojumiem nemaksāšana
dod arī izīrētājam tiesības
sniegt prasību tiesā par īres
līguma izbeigšanu un īrnieku
izlikšanu, izliekot visas ar
viņu kopā dzīvojošās personas,
nepiedāvājot šīm personām citu
dzīvojamo platību.
Pašvaldība visbiežāk slēdz
īres līgumus uz noteiktu laiku,
paredzot īres līgumā īrnieka

tiesības īres līguma termiņu
pagarināt. Gadījumos, kad
iestājas īres līguma termiņš,
īrniekam īres līguma termiņa
pagarināšana ir jāpieprasa, jo
automātiska līguma termiņa
pagarināšana likumā „Par
dzīvojamo telpu īri” nav
paredzēta. Par to, ka īres līguma
termiņš ir iestājies, izīrētājam
īrnieks nav jābrīdina, jo īres
līguma termiņš noteikts īres
līgumā un ir zināms īrniekam
jau līguma noslēgšanas brīdī.
Pēc īres tiesisko attiecību
izbeigšanās, īrnieka pienākums
ir atbrīvot dzīvojamo telpu un
atstāt to apdzīvošanai derīgā
stāvoklī. Ar dzīvojamās telpas
atbrīvošanu jāsaprot telpas
atbrīvošana
no
īrniekam
piederošajām
mēbelēm,
priekšmetiem
un
lietām
pilnībā. Kā būtisks nosacījums
pašvaldības dzīvojamo telpu
atbrīvošanas gadījumā ir telpas
nodošanas-pieņemšanas akta
parakstīšana un dzīvojamās
telpas atslēgu nodošana. Bieži
ir gadījumi, kad īrnieks telpas
ir atbrīvojis un jau pārcēlies uz
citu dzīvesvietu, bet iepriekš
īrēto dzīvojamo telpu nav
nodevis izīrētājam. Tā kā
izīrētājs nav tiesīgs patvarīgi
nomainīt dzīvokļa atslēgas
un vardarbīgi izlikt īrnieku
no dzīvokļa, izīrētājs šādā
situācijā sniedz prasību tiesā.
Ievērojot pastāvošo praksi,
šāda strīdu izskatīšana var
ilgt no dažiem mēnešiem līdz
pat vairākiem gadiem, turklāt
uz īrnieku gulsies arī īres un
pamatpakalpojumu parāds par
to laiku, kad īrnieks faktiski
telpās nedzīvoja, bet nebija
tās nodevis izīrētājam.
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JAUNIEŠI, SPORTS
Ir vērtīgi būt aktīvam! Cēsīs jaunieši
no Japānas
Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu
centra
Jaunatnes lietu speciāliste

Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu
centra
Jaunatnes lietu speciāliste

Sadarbībā ar Cēsu Pieaugušo
izglītības centru, Cēsu novada
pašvaldību un programmas
„Jaunatne darbībā” finansiālu
atbalstu, Cēsu jaunieši vasaras
nogalē devās uz Gruziju, lai
īstenotu jauniešu apmaiņas
projektu
„Welcome
to
friendship”, kura mērķis dalīties pieredzē un radīt jaunas
idejas, kā piesaistīt neaktīvos
jauniešus.
Mēs Gruzijā baudījām sauli,
arbūzus, draudzīgo gruzīnu
klātbūtni, kā arī dalījāmies
pieredzē,
kā
veiksmīgāk
organizēt jauniešu darbu!
Jaunieši diskutēja gan par
to, kā organizēt un plānot
pasākumus, gan to, kā piesaistīt
finanses. Grupas kopējā atziņa
bija tāda, ka visa pamatā ir
ideja un entuziasms, bet finanes
ir tikai otrā plānā. Protams,
aktuālākais bija jautājums par
neaktīvo jauniešu piesaistīšanu.
Līdzīga problēma ir abās
valstīs. Gruzijas jaunieši dalījās
pieredzē, ka viņi šo situāciju
risina, organizējot pasākumus
konkrētām vecuma grupām,
tāpat viņi izmanto dažādus
stimulus – balvas, saldumus
u.c. Kā svarīgu momentu viņi
atzina precīzas informācijas
nodošanu, lai
konkrētā
mērķgrupa to sadzirdētu. Mēs
arī diskutējām par tādām tēmām
kā diskriminācija, stereotipi,
izpēlējām simulācijas spēli,
attīstot domāšanu un izpratni
par stereotipiem, būvējām
ideālo pilsētu.
Viens no projekta mērķiem
bija arī noorganizēt Jauniešu
dienu
Gruzijā.
Bijām
sadalījušies vairākās grupās,
kuras rūpējās gan par reklāmu,
gan aktivitātēm. Piedzīvojām
praksē nepārvaramo varu, jo
vakarpusē, kad bija plānota
Jauniešu diena (Gruzijā īstā

No 13. – 16.septembrim
Cēsīs,
jauniešu
apmaiņas
programmas ietvaros, kas
tiek realizēta, sadarbojoties
Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministrijai un
valsts aģentūrai „Jaunatnes
starptautisko
programmu
aģentūra”, viesojās 9 jaunieši
un 2 līderi no Japānas.

Attēlā: Projekta dalībnieks Emīls Lukjanskis sarunājās ar kādu
vīru, kurš muzicēja pie baznīcas.
dzīve sākas vakarā, kad nav mēs līdzi bijām paņēmuši
svelmainās saules), sākās čipsus, rupjmaizi, latviešu
milzīgs negaiss un krusa. šokolādi, šprotes, bet uz
Negaiss bija tik milzīgs, ka vietas pagatavojām auksto
mums neļāva iziet uz ielas. zupu, kartupeļu pankūkas un
Sētā bija tik daduz ūdens, krāsnī follijā ceptus ābolus
ka varēja laivām peldēt! Bet ar saldējumu. Rādījām arī
Jauniešu diena notika! Nedaudz Gruzīniem mūsu filmiņas par
savādākām aktivitātēm un Latviju – Baltijas ceļu, video
saturu, bet notika – pēc Gruzijas par Cēsīm, Latviju, kā arī Uldis
laika (ar nokavēšanos)!
ar Ievu mācīja dejot „ Tūdaliņ –
tāgadiņ”, kopā spēlējām „ Kas
Dalījāmies
ne
tikai
dārzā, kas dārzā” , „ Pēdējais
intelektuālajā bagāžā, bet arī
pāris šķirās” ! Vakars izvērtās
kultūras mantojumā! Viens
sirsnīgs!
vakars bija veltīts Gruzijai.
Mums bija pašiem savs Tamada
Gruzija ir ļoti skaista zeme
– tostu teicējs un vietējais un gruzīni – ļoti draudzīgi
gruzīnu vīns. Mēs baudījām un viesmīlīgi! Mums bija
tādus labumus kā čadi – iespēja doties eksursijā gan
kukurūzas plācenīši, kas jāēd pa vietējo pilsētu Rustavi, gan
kopā ar sieru, kā arī hačapuri devāmies uz Gruzijas tagadējo
– picas veidīgs siera gardums galvaspilsētu Tbilisti, gan
un, protams, sašliks! Pēc bijušo galvaspilsētu - Mcheta,
gardām vakariņām baudījām kā arī uz kalniem. Kazbeka
gruzīnu dejas un vēsturi. kalni bija tik fantastiski, ka
Patiesi aizkustinošs bija video elpa aizrāvās..
par Gruzijas brīvības ceļu
Paldies
Cēsu
novada
2008.gada septembrī, mēnesi
Jauniešu domes priekšsēdētājai
pēc kara (karš ar Krieviju), kur
Terēzei Elperei par ideju,
par piemēru gruzīni ir ņēmuši
iniciatīvu un pašaizliedzīgo
Baltijas ceļu.
darbu, lai šis projekts notiktu.
Latviešu kultūras vakaram

Jauniešiem no Japānas
viesošanās
Latvijā
bija
jauna pieredze. Viņi bija ļoti
atvērti – gatavi jebkuram
izaicinājumam! Jāatzīst viņu
drosme, ēdot pašu salasītās un
pagatavotās sēnes! Vairums
no viņiem nekad nebija bijuši
mežā vai ēduši zupu, kas ir
vārīta uz ugunskura.
Viesi bija sajūsmināti par
mūsu viduslaiku pili. Viņus
īpaši uzrunāja stāsts par
notikumiem 1577.gadā, kad
Cēsis piedzīvoja vienas no
savas vēstures dramatiskākajām
dienām. Ar interesi viņi

klausījās par cīņām, kur
daudzi iedzīvotāji
zaudēja
dzīvību Ivana Bargā armijas
pārspēka priekšā. 14.septembra
pēcpusdienā Cēsu Bērnu un
jauniešu centrā „Spārni” tika
organizētas radošās darbnīcas
– viesi apguva dažādas jaunas
prasmes, dekupējot un veidojot
Latvijas simbolu ozollapu un
zīli no māla, kā arī dalījās
savā pieredzē. Prieks par
aktīviem cēsniekiem, kuri bija
ieradušies prāvā skaitā. Bija
iespēja mācīties kaligrāfiju,
japāņu ziedu izkārtošanas stilu
– ikebana, papīra locīšanu
– origami. Tāpat arī baudījām
tējas tradīcijas. Vēlāk notika
abu tautu sadejošanās. Paldies
Cēsu valsts ģimnāzijas deju
kolektīvam
„Kande”
par
sadejošanos
un
jautrību.
Dejojām latviski, japāniski un
abās valodās kopā!
Apmaiņas
programmas
mērķis ir veidot labāku sapratni
un draudzīgas attiecības starp
Latvijas un Japānas jauniešiem,
tādējādi stiprinot starptautisko
sadarbību un dodot iespēju
jauniešiem labāk iepazīt un
izprast abu valstu kultūru un
sabiedrību.

Atklātas veselības takas
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Svētdien,
23.septembrī
notika sportiska
„Priekuļu

teica
paldies
sacensību
rīkotājiem Mārtiņam Niklasam
un Gunāram Dumbrim cerībā,
ka „Mini-trail” un nūjošanas
sacensības Priekuļos kļūs par
tradīciju.

Kiprā par vienotību
Terēze Elpere
Cēsu novada jauniešu domes
priekšsēdētāja
Cēsu
novada
jauniešu
domes priekšsēdētāja Terēze
Elpere kopā ar Randu Medni
projekta ‘’Strukturētā dialoga
īstenošana ES Dānijas un
Kipras prezidentūras laikā’’
koordinatori un Edmundu
Jansonu no Latvijas Studentu
apvienības
aizstāvēja
Latvijas jauniešu idejas un
rekomendācijas Kiprā no 11.13. septembrim.
Kipras prezidentūras laikā
Strukturētā dialoga galvenā
tēma bija tādu jauniešu
iekļaušana, kuriem ir cits
etniskais fons. Latvijā Kipras

prezidentūras ietvaros tika
organizēta aptauja, piecas
reģionālās diskusijas un jauniešu
forums
„Vienoti
jaunieši
Latvijas attīstībai”, kā rezultātā
ir izstrādātas rekomendācijas
latviešu un mazākumtautību
jauniešu vienotībai un jauniešu
līdzdalības uzlabošanai.
Jaunieši
piedalījās
konferences atklāšanā, kas
norisinājās
vēsturiskā
un
iespaidīgā vietā - Famagusta
gate, kas ir vieni no trijiem
Nikosijas pilsētas vārtiem.
Turpinājumā
norisinājās
dažādas
prezentācijas
un
grupu darbs kādā no septiņām
tēmām, piemēram, jauniešu
organizācijas,
līdzdalība,
atbalsta
mehānismi
un

rīki, vienlīdzīgas iespējas
un citi. Turpmāko divu
dienu
garumā
norisinājās
diskusijas, darbs grupās un
rekomendāciju sagatavošana.
Kad
rekomendācijas
bija
sagatavotas,
norisinājās
“viedokļu bulvāris”, kurā
arī citu grupu dalībniekiem
bija
iespējams
papildināt
rekomendācijas
un
izcelt
labākās.
Kopumā ES Jaunatnes
konference bija produktīva un
interesanta. Jaunieši iepazinās ar
citu valstu labajiem piemēriem
un ieguva pieredzi, ar kuru
dalīsies savās organizācijās, kā
arī ar Latvijas jauniešu viedokli
un situāciju iepazīstināja citu
valstu pārstāvjus.

Attēlā: Nūjošanas sacensību uzvarētājas uz goda pjedestāla.
veselības
taku”
atklāšana
slēpošanas
un
biatlona
kompleksā „ Priekuļi”. Pēc
īsām uzrunām trasē devās prāvs
pulciņš nūjotāju un „Mini-trail”
skrējiena dalībnieku. Nūjotāji,
sparīgi kustoties distancē,
varēja izbaudīt arī rudenīgās
dienas jaukumu. Skrējējiem
dabas jaukumi palika otrajā
plānā, jo trases kāpumu
pievārēšana prasīja maksimālu
spēku koncentrāciju. Taču visi,
kas finišēja, bija gandarīti,

Par uzvarētājiem
vecuma grupās kļuva:

savās

Skrējējiem - Loreta Roze,
Niks Hartmanis, Inga Ziediņa,
Lauma Čerņevska un vārda un
uzvārda brāļi V40 un V50 grupā
Arņi Ābelītes. Bet ātrāko laiku
24 kilometru distancē uzrādīja
Uldis Kļaviņš.
Nūjotājiem
uzvarēja
komanda „Nūjo.lv”, otrajā un
trešajā vietā „Priekuļu vietējās”
un „Mežmaliņas.”
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PASĀKUMI OKTOBRĪ
Pasākumi Cēsīs oktobrī
Pasākumi
01.10. plkst.16:30
Gleznošanas studija
‘’Stallis’’ atsāk nodarbības
un aicina jaunus dalībniekus
Izstāžu namā
03.10. plkst.18:00
Iepazīsim savus dzejniekus!
Cēsu Kultūras biedrība
„Harmonija” (Dzintara ielā 9)
05.10. plkst.18:00
Lekcija Mākslas vēsturē
par izcilākajiem budisma
mākslas pieminekļiem
Cēsu Izstāžu namā
05.10. plkst.18:30
Festivāla „Galantais
klavesīns” muzikāls
reklāmas vakars
Rožu laukumā kafejnīcā
„2Locals
06.10. plkst.12:00
Koncerts patiešām maziņiem
„ Stārķa Stasīša stīgu stāsti”
Izstāžu namā
07.10. plkst.16:00
Festivāla „Galantais
klavesīns” ietvaros koncerts
‘’Mūzika stīgām un
stabulēm’’
Sv. Jāņa baznīcā
11.10. plkst.19:30
Kaspara Dimitera koncerts
Sv. Jāņa baznīcā
12.10. plkst.19:00
„Baltie lāči” un
„Apvedceļš” – jaunajā
koncertprogrammā „Pasta
Nodaļas Stāsti”
CATA Kultūras namā

14.10. plkst.14:00
Latvijas/Francijas
romantiskais duets koncertā
„Viņš un Viņa”
Cēsu Jaunajā pilī
14.10. plkst.16:00
Festivāla „Galantais
klavesīns” ietvaros koncerts
‘’Kapelmeistara stāsti’’
Izstāžu namā

24.10. plkst.18:00
Tikšanās ar ceļotāju Bruno
Šulcu: grāmata „Velokāpiens
Muztagatā. Turpināt
būt pašam sev” un filma
„Kāpiens pēc Sapņa”
Cēsu Pieaugušo izglītība
centra zālē (Raunas iela 4)
18.10.plkst.19:00
Koncertprogramma ,,TU
MANA SVĒTĀ, GRĒCĪGĀ”
Andris Ābelīte & Sonora
Vaice
CATA Kultūras namā
19.10. plkst.19:00
„ Mendelsona koncerts un
Šūmaņa simfonija”
Vestards Šimkus & Elīna
Bukša
Cēsu 2.pamatskolā
26.10.plkst.19:00
Koncertprogramma
“Estrādes dziesmas”
Mūzikas grupa “Gūtmans”,
Zigfrīds Muktupāvels un
pavadošais mūziķu sastāvs
CATA Kultūras namā
28.10.plkst.17:00
Komēdija “Līgavainis”
Piedāvā Izrāžu apvienības
“Panna”
CATA Kultūras namā

Izstādes

Līdz 31.10.
Zanes Čākures
personālizstāde MADARA
CATA Kultūras namā
21.09.-21.10.
Ruta Linīte. Tekstils.
Kārlis Siliņš. Gleznas.
Dainis Gudovskis. Akvarelis
un stikls.
Izstāžu namā
21.09.-21.10.
Rolands Hartmans.
Es augu un gleznoju.
Gleznas
Izstāžu namā
Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures un vēsturisko
interjeru ekspozīcija “CēsisLatvijas simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejā
Literatūras izstādes Cēsu
Centrālajā bibliotēkā
01.10. - 31.10. Rakstniecei
Ingai Ābelei (1972) jubileja
Izstāde veltīta I.Ābeles
daiļradei
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
01.10. - 31.10. Mistiskā
pasaule
Izstādē var iepazīties ar
grāmatām par neizskaidrotām
parādībām cilvēku dzīvē
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
01.10. - 31.10. Kipra – ES
prezidējošā valsts
Informatīvie materiāli par
Kipru un tās prezidentūru

Eiropas Savienībā
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava

01.10. - 31.10. Dzejniekam
Eduardam Veidenbaumam
– 145
Izstāde veltīta novadnieka
jubilejai 3.oktobrī
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
18.10. - 20.10 Jauno grāmatu
izstāde
Iespēja iepazīties ar bibliotēkā
saņemtajām jaunajām
grāmatām
Uz interesējošajām grāmatām
var pierakstīties
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements

Sports
06.10.
10:00-13:00 LJBL
čempionāts basketbolā
jauniešiem 1.div
Piebalgas 18
10:00-20:00 Hanzas turnīrs
badmintonā
Lapsu 17
07.10.
11:00-12:00 LJBL
čempionāts basketbolā mini
meitenēm
Piebalgas 18
11:00-14:00 LJBL
čempionāts basketbolā
jauniešiem 2.div
Piebalgas 18
12:00-13:30 LJBL
čempionāts basketbolā
meitenēm
Piebalgas 18
10:00-19:00 SK Saulrīti
turnīrs novusā
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Lapsu 17

13.10.
11:00-14:30 LJBL
čempionāts basketbolā mini
zēniem
Piebalgas 18
16:00-17:30 LSBL
čempionāts basketbolā
sievietēm
Piebalgas 18
14.10.
10:00-19:00 SK Saulrīti
turnīrs novusā
Lapsu 17
20.10.
18:00-20:30 LČ florbolā
vīriešiem virslīga
Piebalgas 18
21.10.
11:00-14:00 LJBL
čempionāts basketbolā
jauniešiem
Piebalgas 18
16:00-17:30 LSBL
čempionāts basketbolā
sievietēm
Piebalgas 18
27.10.
Cēsu pilsētas Sporta skolas
60 gadu jubilejas pasākums
16:30-19:30 LJBL
čempionāts basketbolā
zēniem 1.div.
Piebalgas 18
28.10.
11:00-14:00 LJBL
čempionāts basketbolā
meitenēm
Piebalgas 18
11:00-12:30 LJBL
čempionāts basketbolā
jauniešiem
Piebalgas 18

Saistošie noteikumi Nodokļa atbalsta pasākuma administrēšanas kārtība nekustamā īpašuma nodoklim
Nr. 17. Apstiprināti Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
1.
Nodokļu
atbalsta
5. NAP var piedalīties Cēsis, kas konsultēs par
11.
Pašvaldība
30
20.09.2012.
pasākums (turpmāk NAP) — nekustamā īpašuma nodokļa iesnieguma sagatavošanu un dienu laikā no iesnieguma
vienu reizi veicams pasākums maksātājs, kuram uz 2012. nodokļa atbalsta pasākuma saņemšanas dienas pieņem
Par nodokļa atlēmumu par NAP piemērošanu
nokavējuma naudas dzēšanai gada 01.oktobri ir nekustamā īstenošanas kārtību.
vai atteikumu piemērot NAP.
tiem nodokļu maksātājiem, īpašuma nodokļa parāds vecāks
8. Lai pieteiktos NAP Lēmums par NAP, vai atteikums
balsta pasākuma
kuri līdz noteiktam datumam par 2011.gada 01.septembri.
nodokļa maksātājs no 2012. piemērot NAP, tiek sagatavots
samaksā nodokļu atbalsta
6. Cēsu novada pašvaldība gada 01.oktobra līdz 2012. uz Pašvaldības veidlapas,
piemērošanu
pasākuma
pamatparādu; (turpmāk- Pašvaldība) informē
gada 31.decembrim iesniedz tiek reģistrēts Pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa Pašvaldībai „Iesniegumu par dokumentu reģistrā. Lēmumu
nekustamā īpašuma 2. Nodokļu atbalsta pasākuma maksātājus par NAP īstenošanu piedalīšanos nodokļa atbalsta par NAP, vai atteikumu
pamatparāds
—
nodokļu Pašvaldības administratīvajā
pasākumā” un iesniegums piemērot NAP paraksta Finanšu
pamatparāds, kas noteikts teritorijā, publicējot NAP
nodoklim
tiek reģistrēts Pašvaldības nodaļas nodokļu inspektori.
sadalījumā pa nodokļu veidiem
1.
Saistošie noteikumi
nosaka, ka nodokļa atbalsta
pasākums
tiek
piemērots
nekustamā īpašuma nodoklim un
ar to saistītajiem maksājumiem
par Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
esošajiem
nekustamajiem
īpašumiem.
2.
Nodokļa
atbalsta
pasākumu
attiecībā
uz
nekustamā īpašuma nodokli un
ar to saistītajiem maksājumiem
administrē
Cēsu
novada
pašvaldības Finanšu nodaļa.
3.
Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to parakstīšanas.

pēc
stāvokļa
2011.gada
1.septembrī un nav samaksāts
līdz nodokļu atbalsta pasākuma
uzsākšanas dienai. Nekustamā
īpašuma nodokļa pamatparāds
tiek
noteikts
katras
pašvaldības
administratīvās
teritorijas
ietvaros;

3. NAP mērķis ir, īstenojot
vienu reizi veicamu pasākumu,
atvieglot nodokļu maksātājiem
ekonomiskās krīzes rezultātā
radušos
nodokļa
parāda
slogu un palielināt budžeta
ieņēmumus.
4. NAP pasākums tiek
uzsākts 2012.gada 1.oktobrī.

administrēšanas
kārtību
Pašvaldības
informatīvajā
laikrakstā un pašvaldības mājas
lapā www.cesis.lv , kā arī
informējot nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājus personīgi
ar informatīvo vēstuli, kam
parāda summa pārsniegs LVL
30,- (trīsdesmit lati).

dokumentu reģistrā.

7.
Nodokļa
maksātājs
iesniedz
Pašvaldībai
„Informācijas
pieprasījums
par
NAP maksājumiem”.
Informācijas
pieprasījums
tiek reģistrēts Pašvaldības
dokumentu
reģistrā
vai
personīgi griežoties Finanšu
nodaļas nodokļu inspektoriem
101.kab. Bērzaines ielā 5,

10. Ja NAP pamatparāds, ar
to saistītā nokavējuma nauda
ir nodota tiesu izpildītājam
piedziņai, nodokļu maksātājs
iesniedzot „Iesniegumu par
piedalīšanos NAP” , pievieno
tiesu izpildītāja apliecinājumu
„Par
nokavēto
nodokļu
maksājumu piedziņu izpildes
izdevumu samaksu”.

9. Nodokļu maksātājiem,
kuri ir saņēmuši 6.punktā
noteikto informatīvo vēstuli,
nav jāiesniedz Pašvaldībā
7.punktā
noteiktais
„Informācijas pieprasījums par
NAP maksājumiem”.

12. Pieņemot lēmumu par
NAP
Pašvaldība
lēmumā
norāda NAP pamatparādu,
ar NAP maksājumu saistītās
nokavējuma naudas uz NAP
uzsākšanas datumu, NAP
maksājumu samaksas termiņu.
13.
NAP
maksājums
sadalāms vienādās daļās pa
mēnešiem.
NAP
mēneša
maksājums ir vismaz LVL
50.- (piecdesmit lati) un NAP
samaksas termiņš var tikt
pagarināts līdz 60 mēnešiem.
Summa, kas ir mazāka par LVL
50,- (piecdesmit latiem) būs
jānomaksā vienā maksājumā.
Turpinājums 8.lpp
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KULTŪRA, ČIVINĀŠANA

Vajag tik rakt

Desmito reizi “Galantais klavesīns”
Daiga Jansevska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Ziņa par to, ka
Vaives
pagasta
Rāmuļos pirmo reizi
Latvijā atrastas savvaļā
augušas
ēdamās
trifeles,
septembra
sākumā kļuva par
valsts
mēroga
sensāciju. Tās autorei,
Rāmuļu pamatskolas
dārzniecei
Lienei
Martinsonei
sākās
nemierīgas
dienas.
Žurnālisti, mikologi
un interesenti uz viņas
piemājas dārzu, kur
trifeles tika atrastas,
brauca rindām vien.

30.septembrī ar koncertu
„Klavesīna laikmets” Cēsu
Jaunajā pilī ieskanēsies nu jau
10.Starptautiskais
mūzikas
festivāls “Galantais klavesīns”.
Šogad festivāla programma
skatītājiem
piedāvā
trīs
koncertus, kuros varēs baudīt
lielu mūzikas daudzveidību.

Kā pastāstīja Liene,
trifeles
uzgājusi
Attēlā: Liene Martinsone rāda dažas
rokot dārzu, lāpstas
mājās vēl palikušās trifeles.
dziļumā uz koku
saknēm. Pirmajā reizē
vērtīgo atradumu. Mikologu
atradumam lielu uzmanību nav
biedrības speciālisti apliecināja,
pievērsusi. Iedomājusies gan,
ka Rāmuļos atrastās trifeles
ka tās varētu būt trifeles, bet
ir ēdamas un radniecīgas tām,
dārzā bijis tik daudz ko darīt,
kas aug Francijā vai Itālijā.
ka pētīt, kas īsti ir brūnie, zemē
Trifelēm patīk kaļķaina, irdena
atrastie bumbuļi, nav bijis
augsne un tās aug ciešā saiknē
laika. Vēlāk nejauši kādā avīzē
ar koka saknēm. Tās aug sešus
ieraudzījusi trifeļu fotogrāfiju
līdz septiņus gadus.
un aprakstu. Kad, rokot tulpju
sīpolus, vēlreiz ieraudzījusi
Pēc šī atraduma ļaudis Vaives
brūnos, viegli smaržojošos pagastā runā, ka Rāmuļos vēl ir
bumbuļus,
tad
zvanījusi vietas, kur savvaļā aug ēdamās
mikologiem un informējusi par trifeles.

„Lai gan šī mūzikas joma
nav plaša, tomēr tajā var atrast
pietiekošu daudzveidību. Katra
festivāla programma piedāvā
klausītājiem iepazīt jaunus
mūziķus vai atkalredzēšanos
ar zināmiem un iemīļotiem
māksliniekiem. Domājam arī
par jaunām koncertu norises
vietām, piemēram, šogad, pēc
ilgāka pārtraukuma pirmais
koncerts
būs
atjaunotajā
Cēsu pilī. ” stāsta festivāla
mākslinieciskā
vadītāja
Lelde Krastiņa, Cēsu Sv.
Jāņa baznīcas ērģelniece,
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas pedagoģe.

Alvis Ločmelis @AlvisLocmelis
Urā! Beidzot!!!! :D Beidz pastāvēt
Cēsu maksas autostāvvietas @Cesis_lv
Anna Muižniece @AnnaMuizniece
Skaista man tā dzimtā pilsēta, te
baloži par velti var dušoties! #Cēsis
Kristīne Jēkabsone @labaak
Cēsis ir burvīga pilsēta un @
KAFERIGA ir burvīga vieta. Gribu
ziemā vēl.
Līva Trektere @liva_trektere
Man patīk brīvdienas, saule, cēsis,
atpūšanās un tas, ka domāšanu var atlikt
uz nākamo dienu, nu kaut kā tā
Raitis Freibergs @Raifijo
Ma meeen, tikko bijām pēc ūdens,

Koncerta
pamatideja
–
dažādu
stīgu
un
pūšaminstrumentu
saspēle
īpašajā baznīcas akustikā.
Skanēs flauta, klarnete, fagots,
saksofons, vijole, alts, čells.
Tiem pievienosies arī divi
taustiņinstrumenti: klavesīns
pārstāvēs stīgu nometni, bet
ērģeles – pūšaminstrumentus.

Papildus estētisko baudījumu
koncerta
apmeklētājiem
sniegs atjaunotais Cēsu Jaunās
pils interjers. Vietu skaits
ir ierobežots, tādēļ aicinām
biļetes uz šo koncertu iegādāties
iepriekš Cēsu Izstāžu namā.
Ieeja Ls 3.00 un 2.00
5.oktobrī
plkst.18:30
Rožu laukumā kafejnīcā
„2Locals” muzikāls reklāmas
vakars. Apmeklētājiem būs
iespēja dzirdēt informāciju par
festivālu, klausīties mūziku
un baudīt kokteili „Galantais
klavesīns”.

30. septembrī 16:00 Cēsu
Jaunajā pilī ‘’Klavesīna
laikmets’’ piedalās
Ieva
Saliete (klavesīns)

piedalās
ansamblis
‘’Hanzas mūziķi’’, Valmieras
Mūzikas skolas pedagogu
koka
pūšaminstrumentu
kvartets,
blokflautu

Briedis @e_briedis
Tīīīk sen nav būts Cēsīs, centrā.
Biju jau aizmirsis cik skaista pilsēta! :)
#love

Anna Kupče @ceesiniece
Prieks, ka @Cesis_lv Novada ziņu
lapā atspoguļo arī dusmīgos čivinātājus
:)

Šī
programma
veido
tādu kā tiltu starp diviem
klavesīnmūzikai nozīmīgiem
periodiem – franču baroka
zelta laikmetu un mūsdienām,
kad
klavesīns
atgriežas
koncertu apritē. Ieva spēlēs
savu personīgo klavesīnu,
tas ir Keita Hila (Keith Hill,
ASV) būvētais divmanuāļu
koncertinstruments.

programma

Festivāla
piedāvā:

Var just ka esmu Cēsīs te tik svaigs
gaiss, ka červals griežas. :O

Monta Cielava @montacielava
Nebūšu precīza, bet tā pa ritīgo
dzīvoju Cēsīs 2 gadus. Man laikam te
bija jāpiedzimst. Jūtu, ka esmu īstajā
vietā @Cesis_lv

kvartets, Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
audzēkņi.

7. oktobrī 16:00 Cēsu
Sv. Jāņa baznīcā koncerts
‘’Mūzika
stīgām
un
stabulēm’’

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Priecīgie čivinātāji:

Koncertā skanēs franču
baroka mūzika un mūsdienu
komponistu skaņdarbi.

Pēteris Bondars @bakewhileubake
home sweet home. Dievinu Cēsis. Sen
šeit nebiju rādījies. Rīga jau sāk apnikt.
Viss- dzīvošu līdz pensijai Cēsīs!!!
Kačiņa @KatrinaBriska
Sēžu mašīnā pie Cēsu Valsts
ģimnāzijas un vēroju jauniešu pirmās
mīlestības un vidusskolas pārīšus.
#milji
Loveley @Sidraba
Cēsu policisti kļūst par interneta
mīlētākajiem policistiem. :)

Dusmīgie čivinātāji:
Una Valaine @Smiley_Una
Man vajag ktkādas privātstundas
ģeogrāfijā, vai arī vel kādam likās, ka
Cēsis ir Kurzemē?
Nikola @Piparinss
Cēsīs ir nelabvēlīga aura, šeit visu
laiku gribās ēst!!!
annija abzalone @ani_anny
apkalpojošā
personāla
žargons
aizkustina līdz sirds dziļumiem. Šeit
par skolotāja Rozīte nespētu palīdzēt.
Skumja degradācija #still_hospital_
cesis
Elīna Nagle @meiteens_
esmu Cēsīs, bet laikam neesmu te
gaidīta

Uz šo koncertu īpaši
aicinātas ģimenes ar bērniem.
Tā būs lieliska iespēja redzēt
un dzirdēt šos dažādos
instrumentus un pēc koncerta
arī pamēģināt pašiem, uzdot
jautājumus mūziķiem. Ieeja
par ziedojumiem.
14.
oktobrī
16:00
Cēsu
Izstāžu
namā
“Kapelmeistara stāsti’’
piedalās
ansamblis
‘’Fiori’’ (Rakvere, Igaunija),
Vidzemes
kamerorķestris,
Igaunijas
Nacionālās
operas soliste Elīna Šimkus
(soprāns), Lelde Krastiņa
(klavesīns), diriģents Andris
Veismanis.
Kapelmeistars jau no galma
laikiem ir bijis muzikālās
dzīves veidotājs, organizētājs,
radošais centrs, nemiera gars.
Par to būs iespēja pārliecināties
šajā pēcpusdienā.

Svecīšu vakari Cēsīs un Vaivē
Svecīšu vakari Cēsu kapos
šoruden būs sestdien,
13.oktobrī:
Bērzaines kapos pulksten
15.30
Meža kapos pulksten
18.00

Svecīšu vakari Vaives
pagasta kapos notiks
sestdien, 13.oktobrī:
Veismaņu kapos pulksten
16.00
Rāmuļu kapos pulksten
18.00

Nodokļa atbalsta pasākumi
Turpinājums no 7. lpp
14. Nodokļa maksājumiem, kuri
pagarināti
NAP ietvaros
netiek
piemērota likumā „Par nodokļiem un
nodevām” 29.panta otrajā daļā noteiktā
nokavējuma nauda ( t.i. no laikā
nenomaksātā pamatparāda 0.05 procenti
par katru nokavēto dienu).
15. Pašvaldība nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumu secīgi novirza
budžetā atbilstoši Ministru kabineta
2000.gada
18.aprīļa
noteikumiem
Nr.149 „Kārtība , kādā kārtējie nodokļu
maksājumi un nokavētie nodokļu
maksājumi tiek ieskaitīt budžetā’’
grozījumiem, kas stājas spēkā ar 2012.
gada 01.oktobri.
16. Ja nodokļa maksātājs samaksā

NAP maksājumus, Pašvaldība 21 dienu
laikā no NAP maksājuma samaksas pilnā
apmērā, atbilstoši MK noteikumiem,
pieņem lēmumu par nokavējumu naudas
dzēšanu attiecībā uz nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumiem.
17. Ja nodokļa maksātājs nav
veicis trīs NAP maksājumus un netiek
veikts kārtējais nekustamā īpašuma
nodokļa maksājums vai noteiktajos
termiņos neveic nodokļu maksājumus,
kur samaksas termiņš pagarināts,
Pašvaldība atceļ lēmumu par NAP
piemērošanu. Lēmums par NAP
atcelšanu tiek sagatavots uz Pašvaldības
veidlapas, to paraksta Finanšu nodaļas
nodokļu inspektors un tas tiek reģistrēts
Pašvaldības dokumentu reģistrā.

