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Talcinieki lietus nebijās!

Mainīta
Vidzemes
koncertzāles
stratēģija
Novada deputāti domes
sēdē apstiprināja aktualizēto
„Vidzemes
Mūzikas
un
kultūras
centra”
darbības
stratēģiju, kas izstrādāta 2009.
gadā, lai nodrošinātu Eiropas
Savienības Eiropas Reģionālās
attīstības
fonda
projekta
„Daudzfunkcionālā
centra
„Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs” realizāciju.
Galvenās izmaiņas stratēģijā saistītas ar topošā
centra
juridiskās
formas
maiņu - Vidzemes Mūzikas un
kultūras centrs būs sabiedrība
ar ierobežotu atbildību. Tāpat
stratēģijā kā centra papildus
funkcija iekļauts kinoteātris.
Domes sēdē tika pieņemts
arī lēmums par aizņēmuma
saņemšanu no Valsts kases
400 000 latu apmērā projekta
īstenošanas pabeigšanai.

Attēlā: Jauniešu domes talcinieku komanda drosmīgi ķērās pie pamatīgi piedrazotās Noliktavas ielas apkārtnes satīrīšanas.
Foto: Andris Akmentiņš.

Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
ainavu arhitekte, Lielās
talkas koordinatore
Cēsu novadā šopavasar bija
pieteiktas 35 talkošanas vietas.
Tiem, kuri bija apņēmušies
kārtīgi pastrādāt, lietus nebija
traucēklis. Lai arī talkas
dalībnieku skaits bija mazāks
nekā citus gadus, veikums
ir iespaidīgs. Savākti ap 400

maisi ar atkritumiem, kā arī
dažādi lielgabarīta „atradumi”.
Talkā piedalījās pašvaldības
iestāžu un skolu kolektīvi,
brīvprātīgo apvienības un
biedrību pārstāvji, uzņēmumu
kolektīvi. Pašvaldības vēlēšanu
tuvuma motivēti, cīņā ar
atkritumiem devās arī partiju
sarakstu brigādes.
Talcinieki tīrīja parkus,
gravas un upīšu malas, kapu
teritorijas. Iespaidīgu drazu

kalnu savāca Jauniešu domes
talcinieku komanda, kas tīrīja
Noliktavas ielas apkārtni.
Ielas nogāzes krūmi bija
burtiski noklāti ar pudelēm
un citu drazu, atradumos bija
arī vairāki dīvāni un „Laimes
salas” produkcijas iepakojumu
slānis.
Kārtējā talka ir aizvadīta,
paldies visiem, kas piedalījās,
un paldies Uldim Kvantam
un veikalam
„Solo” par

talciniekiem sarūpēto cienastu!
Protams, varam priecāties, ka
pēc 27.aprīļa Latvija ir kļuvusi
tīrāka, taču priecīgāks prāts
mums visiem būtu, ja mazinātos
tendence graviņas, parkus,
mežmalas un upmalas padarīt
par atkritumu izgāztuvēm.
Pagaidām izskatās, ka arī
nākošajā pavasarī talciniekiem
darba būs pilnas rokas.

Kā jau esam informējuši,
lai
uzbūvētu
Vidzemes
Mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu,
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Turpinājums 8. lpp.

Klāt konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
Projektu un vides speciāliste
Cēsu novada pašvaldība
izsludina projektu konkursu
“Sabiedrība ar dvēseli 2013”,
dodot
iespēju
vietējiem
iedzīvotājiem
saņemt
līdzfinansējumu
projektiem
dzīves
vides
kvalitātes
uzlabošanai.
Projektu
konkurss
ir
turpinājums iepriekšējo gadu
konkursiem, kas notika ar

KNHM līdzfinansējumu.
Kā pieteikties konkursam?
Konkursa nolikums un
pieteikuma veidlapa sākot ar
2012. gada 15. aprīli atrodama
Cēsu novada
pašvaldības
novada mājas lapā www.cesis.
lv sadaļā Nolikumi. 2013. gada
7. maijā plkst. 15.00 Bērzaines
5 zālē notiks informatīva
sanāksme. Pirms sanāksmes
būs iespēja konsultēties par
konkursa nosacījumiem Cēsu
novada
pašvaldības
309.
kabinetā pie Intas Ādamsones,

vai zvanot pa telefonu
64161818.
Kurš var piedalīties?
Piedalīties var ikviens.
Piedalīties var jau esošas
organizācijas vai nereģistrētas
iedzīvotāju
grupas,
kas
izveidotas tikai šī konkursa
ietvaros.
Grupām
pašām
jāizvēlas savi projekti, kuru
mērķis ir apkārtējās vides
uzlabošana.
Žūrija no iesniegtajiem
projektiem
izraudzīs
5
labākos projektus, pieejamā

finansējuma ietvaros Šajā
gadījumā
priekšroka
būs
tiem projektiem, kas būs
labāk izstrādāti un finansiāli
pamatoti. Jo grupa pati vairāk
darīs, lai projektu īstenotu, jo
lielākas izredzes, ka projekts
tiks akceptēts.
Grupa
varēs
pretendēt
uz finansējumu līdz 500
LVL
finansiālu
atbalstu
projekta
īstenošanai,
taču
grupas
dalībniekiem
pašiem
jāpiesaista
20%
līdzfinansējums no kopējās
summas projekta īstenošanai.

Projekti nevar būt saistīti ar
personīga labuma vai peļņas
gūšanu, izņemot gadījumus,
ja tas dod labumu plašākai
sabiedrībai (piemēram, vietējo
produktu tirdzniecības vietas
ierīkošana).
Lai pieteiktos konkursam,
iedzīvotājiem jāsanāk kopā un
jāsaplāno savas ieceres, tad
jāaizpilda pieteikuma veidlapa
un līdz 2012.gada 15. maijam
tā jāiesniedz personīgi vai pa
pastu Cēsu novada pašvaldībā
(Bērzaines iela 5, Cēsis, LV
4101).

2

PAŠVALDĪBĀ
Pavasaris talkas
noskaņās pavasarī
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu pateikties
visiem, kuri, lietum spītējot,
sparīgi strādāja Lielajā talkā.
Apkārtne pēc talkas ir kļuvusi
tīrāka, sakoptāka un gribētos
cerēt, ka iztīrītajās graviņās
un ceļmalās neveidosies atkal
jauni drazu kalni.
Domes sēdē aprīlī deputāti
apstiprināja
apjomīgus
grozījumus šī gada budžetā.
Ir piešķirti papildus līdzekļi
izglītības iestāžu remontam,
grāmatu un datoru iegādei
skolās,
ceļu
stāvokļa
uzlabošanai Vaives pagastā,
kā arī pašvaldības nekustamo
īpašumu sakārtošanai. Līdzekļi

paredzēti
arī
vecpilsētas
ielu remonta
projektiem,
vecpilsētas mūra atjaunošanai,
kā arī citiem svarīgiem
darbiem.

Vidzemes koncertzāles
būvniecība norit raitāk un
paredzēts, ka 20.maijā objektā
būs spāru svētki. Esam
vienojušies par izmaiņām un
papildinājumiem koncertzāles
sākotnējā projektā un celtnieki
uzskata, ka spēs pabeigt
būvdarbus līdz gada beigām.
Šogad uzsāksim vēl vienu
apjomīgu projektu – Gaujas
ielas rekonstrukciju posmā no
Pētera ielas līdz Gaujas tiltam.
Aprīlī
notika
iedzīvotāju
sanāksme par siltuma tarifa
samazināšanu Cēsīs sakarā ar
to, ka darbu uzsākusi jaunā
šķeldas katlu māja. „Cēsu

siltumtīkli” arī šovasar īstenos
siltuma pievadu modernizācijas
projektus, radot iespēju vēl
samazināt maksu par siltumu.
Maijs kā allaž būs darbīgs,
būs jāsteidz veikt pavasara
saimnieciskie darbi novadā.
Savukārt
skolās
sāksies
satraucošais un atbildīgais
eksāmenu laiks. Taču maijā
atzīmēsim
arī
Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanu, Mātes dienu un
Ģimenes dienu, kurai Sociālā
dienesta darbinieces gatavo
daudzveidīgu un interesantu
programmu. Šis pavasaris
tiešām ir neparasts, vēl tikko
izkusis ledus un sniegs,
bet jau jāsāk gatavoties
Vasarsvētkiem.

Domes sēdēs aprīlī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdēs
4. un 25.aprīlī izskatīti 48
jautājumi.
•Apstiprināja Cēsu pilsētas
Mākslas skolas nolikumu;
•Atbalstīja
Vaives
pagasta pārvaldes iniciatīvu
iesniegt
LR
Zemkopības
ministrijas Lauku
atbalsta
dienestā projekta iesniegumu
“Jaunaudžu kopšana Cēsu
novada pašvaldības īpašumā
esošajos mežos”;
•Atzina atkritumu apsaimniekošanu par Cēsu novada
pašvaldībai stratēģiski svarīgu
nozari;
•Nolēma nodot atsavināšanai
Cēsu novada pašvaldības ēku
(būvju) nekustamo īpašumu
Zīļu iela 10, Cēsis, Cēsu
nov. un apstiprināja Īpašuma
objekta nosacīto (sākotnējo)
cenu Ls 11 400,00. Izsole
notiks Cēsu novada pašvaldībā
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 2013.
gada 23.maijā plkst.14:00.
Precīzāku
informāciju var
saņemt www.cesis.lv sadaļā
Konkursi/ izsoles, Cēsu novada
pašvaldībā, kā arī zvanot pa
tēlr.nr. 64161825;
•Apstiprināja Cēsu novada
pašvaldības Īpašuma objekta
– Birzes iela 31, Cēsis, Cēsu
novads 2013.gada 11.aprīļa
izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem Sabiedrības ar
ierobežotu atbildību “Granulu
darbnīca” objektu nosolīja par
pēdējo augstāku cenu LVL 29

500,00.
•Pieņēma lēmumu nodot
lietošanā par maksu (nomā),
nomnieku
noskaidrojot
mutiskā izsolē,
nomas
objektu – nedzīvojamas telpas
Cēsu
novada
pašvaldībai
piederošā ēkā (Rātsnams ar
piebūvi) – Rīgas iela 7, Cēsis,
Cēsu nov., nosakot nomas
objekta atļauto izmantošanu
vairumtirdzniecības
un
mazumtirdzniecības
telpu
grupa (t.sk., aptieka) un/vai
viesnīcas telpu grupa (t.sk.
restorāns, kafejnīca, bārs),
un/vai biroja telpu grupa un/
vai muzeja vai bibliotēkas
telpu
grupa
(t.sk.mākslas
galerija), un/ vai ārstniecības
vai veselības aprūpes iestāžu
telpu grupa. Izsole notiks 2013.
gada 9. maijā plkst.14.00 Cēsu
novada pašvaldībā Bērzaines
ielā 5.
•Pieņēma lēmumu aktualizēt
daudzfunkcionālā
centra „Vidzemes
Mūzikas
un kultūras centrs” darbības
stratēģiju.
Stratēģijā
tika
aktualizēta pašvaldības finanšu
rādītāju sadaļa; sakarā ar Cēsu
Kultūras centra likvidāciju
2010. gadā, tā paredzētos
uzdevumus definēja kā p/a
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” uzdevumus; un tika
mainīts topošā centra juridiskais
modelis – no aģentūras uz
pašvaldības kapitālsabiedrību.
Tas paredz, ka paralēli
darbosies divi kultūras centri „Vidzemes Mūzikas un kultūras
centrs” kā pašvaldības SIA un
ar līdzšinējām funkcijām un
uzdevumiem turpinās darbu
pašvaldības aģentūra “Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”.
Kā aģentūras darbības galvenie trūkumi tika atzīti:
darbiniekus grūtāk motivēt

ieņēmumu
palielināšanā;
iestādes vadība nav tiesīga
operatīvi rīkoties ar finanšu
līdzekļiem; nevar pelnīt un
nodarboties ar komercdarbību;
sarežģītāka un ilgāka procedūra
lēmumu pieņemšanā un nav
iespējams saņemt tiešu valsts
dotāciju darbībai. Savukārt kā
kapitālsabiedrības
galvenās
priekšrocības ir tas, ka var
saņemt valsts dotāciju darbībai;
līdzība ar citām koncertzālēm;
darbinieki
ir
motivēti
ieņēmumu palielināšanā; operatīvāka rīcība ar finansēm,
izcenojumiem, nomas tarifiem
un iestāde var pelnīt.
•Saskaņoja papildus nepieciešamos
būvdarbus
būvprojektā “Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve,
rekonstruējot ēku Raunas
ielā 12, Cēsīs” LVL 400000
apmērā.
•Pieņēma lēmumu pieslēgt
SIA ”LNB Cēsu Mācību
un Ražošanas Uzņēmums”
Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes tīkliem, izbūvējot
siltumtrasi.
•Atbalstīja
priekšlikumu
pašvaldības aģentūrai “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
pieņemt ziedojumu no akciju
sabiedrības
“Cēsu
alus”
–
skeitparka
aprīkojuma
lietošanas tiesības uz 10 gadiem
– skeitparka teritorijas Lenču
ielā 4c, Cēsīs, Cēsu novadā
labiekārtošanai.
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, 2013. gada 30. aprīlis

„Zelta” pavasaris
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Aprīlī Cēsis apmeklēja
Satiksmes ministrs Anrijs
Matīss. Pašvaldībā mums bija
lietišķa un rezultatīva tikšanās
ar ministru. Protams, runājām
par ceļiem un vienojāmies,
ka Rāmuļu ceļa atjaunošanas
projekts
tiks
iekļauts
ministrijas izstrādātajā ceļu
remonta programmā. Ministrs
apstiprināja arī to, ka ir
uzsākts darbs, lai šovasar Cēsu
dzelzceļa stacijas ēkā izbūvētu
tualetes.
Pārrunājām
arī
iespējas, sadarbojoties „Latvijas
Dzelzceļam” un pašvaldībai,
rekonstruēt stacijas ēku. Tā
tomēr ir pilsētas vizītkarte, kas
pagaidām izskatās bēdīgi.
Ir noslēdzies bibliotēkas
ēkas rekonstrukcijas darbu
iepirkums. Uzvarēja uzņēmums
„Vidzemes energoceltnieks”,
kam bija lētākais piedāvājums.
Sūdzības
par
konkursa
rezultātiem nav iesniegtas un ir
cerības, ka jau maijā bibliotēkas
ēkā sāksies būvdarbi.
Ir saņemta laba ziņa no
Valsts Nekustamo īpašumu
aģentūras
vadības.
Ir
apstiprināts projekts būvēt
Cēsīs jaunu Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta depo. Tajā
būs ne tikai telpas glābējiem,
bet arī reģionāls dienesta
mācību un administratīvais
centrs. Pašvaldībai būs jālemj,
ko darīt ar veco depo. Ir vairāki
priekšlikumi – izveidot tur
jauniešu māju, Nevalstisko

organizāciju centru, vai pārcelt
uz turieni kādu pašvaldības
struktūrvienību. Man simpātiskāka šķiet jauniešu mājas
izveides ideja, jo vieta pilsētas
centrā ir ļoti piemērota jauniešu
aktivitātēm.
Iepriecina
pārsteidzoši
lielais
dalībnieku
skaits
kultūras projektu konkursā.
Ieceres ir labas un domes sēdē,
veicot budžeta grozījumus,
esam palielinājuši finansējumu
konkursa aktivitātēm. Uzdrīkstēšanās bija arī deputātu
lēmums piešķirt finansējumu
Cēsu
mobilās
aplikācijas
izveidei. Viedtālruņu lietotāju
skaits strauji aug un aplikācija
ir mūsdienīgs instruments ātrai
un ērtai saziņai.
Sportā cēsniekiem šis
ir zelta pavasaris. Par valsts
čempioniem kļuva „Lekrings”
florbolisti,
arī
sieviešu
basketbola komanda „Cēsis”,
nedaudz pakutinot nervus
līdzjutējiem, atkārtoti kļuva
par
Latvijas
čempionēm.
Zelta medaļas izcīnīja arī
vīru basketbola komanda.
Tomēr pieļauju, ka vislielāko
līdzjutēju skaitu piesaistīja
mūsu „Koru karu” varoņi
Cēsu
karmīnsarkanais
koris. Apbrīnoju dziedātājus,
kuri izturēja šo dziedāšanas
maratonu, priecēja klausītājus
ar lielisku sniegumu, pārspēja
spēcīgus sāncenšus un tikai
finālā
pavisam nedaudz
piekāpās Rēzeknes korim.
Dziedātāji
daudz
paveica
sv.Jāņa baznīcas un Cēsu
popularizēšanā,
paldies
viņiem.

Būvēs attīrīšanas iekārtas
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
Projektu un vides speciāliste
Aprīļa sākumā tika noslēgti
līgumi ar atklāta konkursa
„Notekūdeņu
attīrīšanas
iekārtu (NAI) rekonstrukcija
Krīvu un Rīdzenes ciemos,
Vaives pagastā, Cēsu novadā,
projektēšana un būvniecība”
iepirkuma uzvarētājiem. Ar
SIA „Drafts VD” pašvaldība
vienojās par Rīdzenes ciema
esošo NAI rekonstrukciju, ar
SIA „Lakalme” - par Krīvu
NAI rekonstrukciju.
Līgumi tika noslēgti ERAF
aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras
attīstība
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju
skaitu līdz 2000” ietvaros
par projekta „Cēsu novada
Vaives pagasta Rīdzenes ciema

ūdenssaimniecības attīstība”
un projekta „Cēsu novada
Vaives pagasta Krīvu ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
īstenošanai.
Vaives pagasta Krīvu un
Rīdzenes ciemu ūdensapgādes
sakārtošanas darbu kopējās
izmaksas ir plānotas 460103,48
LVL. Projekta (identifikācijas
Nr. CNP/ 2012/76 ERAF)
attiecināmās
izmaksas
ir
377134 LVL, no kuriem
Eiropas reģionālā attīstības
fonda finansējums ir 320563,9
LVL, pašvaldības finansējums
56570,1 LVL. Pārējā kopējo
izmaksu daļa (82969,48 LVL)
ir pievienotās vērtības nodoklis,
ko sedz pašvaldība.

Cēsu Vēstis, 2013. gada 30. aprīlis
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Lietišķa tikšanās

Cēsniekam izcili
rezultāti

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Mārtiņš Opmanis
Latvijas komandas vadītājs

19. aprīlī Cēsis apmeklēja
Satiksmes ministrs Anrijs
Matīss.
Cēsu
novada
pašvaldībā ministrs tikās ar
domes priekšsēdētāju Gintu
Šķenderu un priekšsēdētāja
vietnieku Jāni Rozenbergu.
A. Matīss informēja par
situāciju ceļu uzturēšanā, kas
ir visai bēdīga, jo finansējums
brauktuvju
atjaunošanai
ir
nepietiekošs.
Nākošajā
plānošanas periodā valsts
maģistrālo
ceļu remontam
būs iespēja piesaistīt Eiropas
Savienības fondu līdzekļus.
Savukārt otrās kategorijas
jeb lauku ceļu atjaunošanai
Satiksmes ministrijā izstrādāta
valsts investīciju programma
līdz 2020. gadam. Tajā ietverta
arī Rāmuļu ceļa atjaunošana
Vaives pagastā. Tiek apsvērta arī
iespēja turpmāk 2.kategorijas
ceļu uzturēšanu un remontu
uzticēt pašvaldībām.

Latvijas jaunie IT talanti, tai
skaitā Pēteris Pakalns no Cēsīm,
guvuši izcilus panākumus
Baltijas
19.
informātikas
olimpiādē – pirmo reizi vēsturē
visi seši Latvijas dalībnieki ir
izcīnījuši godalgas, to skaitā
– zelta medaļu. Jūlijā Latvijas
labākie jaunie programmētāji
dosies uz Vispasaules olimpiādi,
kas šogad norisināsies Brisbenā
(Austrālija).

Runājot par sabiedriskā
transporta
pakalpojumu
nodrošināšanu
laukos,
ministrs
piekrita
Cēsu
novada pašvaldības vadītāju
viedoklim, ka ir jāmaina
valsts subsīdiju piešķiršanas
sistēma. Esošā sistēma nosaka,
ka lielākās subsīdijas saņem
neefektīvi strādājoši pasažieru
pārvadāšanas
uzņēmumi.

Baltijas 19. informātikas
olimpiāde
pulcēja
54
dalībniekus
no
deviņām
Baltijas jūras valstīm: Dānijas,
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas,
Norvēģijas, Polijas, Somijas,
Vācijas
un
Zviedrijas.
Olimpiāde norisinājās Vācijas
pilsētā Rostokā, Rostokas
Universitātē.

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības arhitekts Jānis Zlaugotnis (centrā) un domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs (no labās) iepazīstināja Satiksmes ministru Anriju Matīsu ar iecerēm
stacijas ēkas un laukumu rekonstrukcijai.
Savukārt pārvadātājiem, kas ir
ieguldījuši līdzekļus autobusu
parka modernizēšanā un strādā
racionālāk, kā CATA, subsīdijas
ir mazākas.
Satiksmes

ministrs

A.

15.maijā Ģimenes diena
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” projektu vadītājaattīstības speciāliste
Jau piekto gadu 15.maijā
Cēsu novada ģimenes – vecāki
kopā ar savām atvasītēm - no
plkst. 16.00 līdz 18.00 aicinātas
doties pastaigā pa Latvijā
vienīgo Bērnu tiesību un
pienākumu taku. Reģistrācija
un pastaigas sākums - Cēsu
Tūrisma informācijas centrā,
Pils laukumā 9, Cēsīs.
Šeit katra ģimene varēs
saņemt Bērnu tiesību un
pienākumu takas maršruta
karti un Ģimenes pasi. Ejot pa
kartē norādītajiem punktiem,
ģimenēm būs iespēja iesaistīties
dažādās
jautrās,
ģimeni
saliedējošās aktivitātēs, būs
dažādi pārsteigumi.
No plkst. 17.30 līdz 20.00
Maija parka estrādē svētkus
ieskandinās ģimenēm veltīts
koncerts.
Ģimenes
dienu

dalībniekus priecēs Rikardions
un dienas centra „Saules taka”
jaunieši, Priekuļu tautas deju
kolektīvs „Tūgadiņš” u.c.
Jau otro gadu tiek organizēta
Bērnu ratiņu parāde! Par
visatraktīvāk uzpostajiem un
izrotātajiem bērnu ratiņiem tiks
piešķirta īpaša pārsteigumu
balva. Parādes sākums plkst.
19.00 Pils laukumā pie
Izstāžu nama. Reģistrācija un
pulcēšanās parādei no plkst.
18.45.
Plkst. 19.30 Laimīgo ģimeņu
izloze ģimenēm, kuras būs
piedalījušās Bērnu tiesību un
pienākumu takas pastaigā.
Lai svētki izdotos, aicinām
pieteikties arī uzņēmējus,
uzņēmumus
un
vienkārši
labus cilvēkus, kuri būtu
gatavi iesaistīties pasākuma
atbalstīšanā un organizēšanā!
Atbalsts
varētu būt gan
finansiāls - pasākuma nodrošināšanai,
gan
kāds
gardums vai dāvaniņa takas
apmeklētājiem!

Matīss apmeklēja arī Cēsu
dzelzceļa staciju, kur uzklausīja
pilsētas
arhitekta
Jāņa
Zlaugotņa informāciju par ēkas
renovācijas iespējām un šāda
projekta izmaksām. Ministrs

pavēstīja iepriecinošu ziņu,
ka ir uzsākta projekta izstrāde
labiekārtotu tualešu izbūvei
stacijas ēkā un ir plānots, ka
tualetes būvniecība stacijas ēkā
tiks pabeigta vasaras nogalē.

“Brigādes” uzvarētāji
Laine Madelāne
Cēsu novada pašvaldības
Speciāliste komercdarbības
attīstības jautājumos
Noslēdzies
programmas
„Brigāde”
radošās
uzņēmējdarbības konkurss Cēsīs.
Projektu pieteikumu vērtēšanas
trešajā kārtā, kas norisinājās
5. aprīlī Cēsu novada domē,
visi astoņi iesniegto projektu
autori un izvirzītie granta
pretendenti prezentēja savu
ideju un atbildēja uz žūrijas
jautājumiem.
Prezentācijās
projektu autori stāstīja par savas
idejas būtību, tās ilgtspēju un
nākotnes plāniem.
Pēc žūrijas diskusijām un
viedokļu apmaiņām komisija ir
izvēlējusies četrus uzvarētājus,
kuri savas idejas realizēšanai
saņems finansiālu atbalstu
– katrs 2500 latu apmērā.
Programmas
„Brigāde”
radošās
uzņēmējdarbības
konkursa
grantu
saņems
SIA „ZUPPA” projekts par
Mākslas telpas MALA izveidi
Cēsu Vecpilsētā, kas nākotnē
attīstīsies un darbosies kā
reģionāla un starptautiska
mākslinieku rezidence.
Atbalstu savas radošās
idejas īstenošanai saņems
arī SIA „MOONHOSTEL”.

Uzņēmums
programmas
piešķirto grantu izmantos
Kultūras
terases
Zaļa
Zāle
pilnveidošanai
un
nepieciešamā
inventāra
iegādei. Šo projektu paredzēts
īstenot
Cēsu
vecpilsētā,
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā.
Trešā atbalstītā projekta ideja
ir
Kristīnes
Timermanes
– Malējas piedāvātā Dizaina
darbnīca „piine”. Projekta
„piine” komandas mērķis ir
radīt sociāli aktīvu dizaina
darbnīcu–veikalu/galeriju, kas
piedāvātu oriģināla dizaina
dāvanas un suvenīrus no
dabīgiem materiāliem, kas būtu
vietējo meistaru darināts roku
darbs.
Kā ceturtā projekta ideja tika
atbalstīts (ar nosacījumiem)
Biedrības „Arhitektūras Informācijas centrs” projekts
„Vietējo pārmaiņu” darbarīks
Cēsīm. Kā stāsta projekta autors
Toms Kokins: „Par vietējo
pārmaiņu
iniciatīvas
rīku
esam izvēlējušies starptautisko
vasaras skolu ar nosaukumu
„Local Shift” (no angļu
val. “Vietējās pārmaiņas”),
kas studēs Cēsu pilsētas
problemātiku un reaģēs uz to ar
kontekstuāliem, tieši šai vietai
izvirzītiem
priekšlikumiem,
tomēr neaizmirstot globālu
perspektīvu.”

Latviju Baltijas informātikas
olimpiādē
pārstāvēja
seši
dalībnieki, un pirmo reizi visi
dalībnieki ir izcīnījuši medaļas.
Pēteris Pakalns no Cēsu Valsts
ģimnāzijas 10.klases izcīnīja
bronzas medaļu. Kopumā tika
pasniegtas 6 zelta, 7 sudraba
un 14 bronzas medaļas.

Valsts prezidents
ģimnāzijā
Dace Eglīte
DACVĢ direktore
Aprīlī Valsts prezidents
Andris Bērziņš apmeklēja
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāziju. Prezidents
tikās ar ģimnāzijas audzēkņiem
un pedagogiem. Tikšanās
sākumā
ģimnāzisti
rādīja
fragmentus no uzveduma “No
zobena saule lēca”, kas stāsta
par Latvijas Brīvības cīņām un
Skolnieku rotas dibināšanu.
Tad 2013.gada “ēnu dienas”
dalībnieces Irīna Smirnova
un Ramona Goba atklāja
savus emocionālos ieguvumus
un atziņas, ko guvušas,
iepazīstoties ar Valsts prezidenta
darba dienu. Skolēnu domes
pārstāvji – Inta Buša, Paula
Unda
Lauberga,
Artūrs
Vīksne un Deins Apškrūms
- iepazīstināja prezidentu ar
skolas sasniegumiem mācībās,
Draudzīgā aicinājuma idejas
uzturēšanu sabiedrībā, skolēnu
ikdienas un svētku aktivitātēm
skolā. Valsts prezidents Andris
Bērziņš uzrunāja ģimnāzijas
saimi un atbildēja uz skolēnu
un skolotāju jautājumiem par
izglītības sistēmu, studiju
iespējām, kā arī pauda savu
viedokli
par
aktuālajiem
notikumiem gan Latvijā, gan
Eiropā.
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SPORTS, BUDŽETS, PABALSTS
Kurināmā
Sveic čempionus
pabalsts

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Vita Pleševnika
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste

Cēsu
florbola komanda
„Lekrings” puiši šopavasar
izcīnīja Latvijas čempionu
titulu. Fināla sērijā līdz četrām
uzvarām
Cēsu
florbolisti
pārliecinoši ar 4 : 1 pārspēja
„Lielvārdi”. Šis jau ir piektais
valsts
čempionu
tituls
„Lekrings” kluba vēsturē.
Par godu šim panākumam
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un priekšsēdētāja vietnieks
Jānis
Rozenbergs
sveica
sportistus pieņemšanā Cēsu
Jaunajā pilī. Pēc nelielas
ekskursijas
un
vēstures
ekspozīcijas apskates „Lekrings” komandai tika dāvāts
Cēsu karogs. G. Šķenders,
uzrunājot sportistus, pateicās
florbolistiem par Cēsu sporta
tradīciju
popularizēšanu.
Domes priekšsēdētājs piebilda,
ka
sportā ir gan uzvaras,
gan zaudējumi un, lai gūtu
panākumus, ir jāprot arī
zaudēt.

No š. g. 2. maija līdz
30.septembrim Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
dzīvokļa pabalsta piešķiršanai
no personām/ģimenēm, kuras
dzīvo mājā ar lokālu apkuri.
Apkures
pabalsts
tiks
piešķirts
mājsaimniecībām
2013./2014.gada
apkures
sezonai,
kurām
piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes/personas statuss.
Pabalsta apmērs:
•trūcīgai ģimenei - Ls 90,00;
•maznodrošinātai ģimenei - Ls
60,00.

Attēlā: Latvijas čempioni florbolā “Lekrings” spēlētāji pieņemšanā Cēsu Jaunajā pilī

Ziņojums par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā 2013.gadam
Budžeta
grozījumi
veikti
atbilstoši iestāžu un programmu
budžeta izpildītāju iesniegtajiem
priekšlikumiem, atbilstoši Valsts
kases norādījumiem precizēti
kodi budžeta ieņēmumiem un
izdevumiem, kā rezultātā Finanšu
nodaļa apkopojusi šādus budžeta
grozījumu priekšlikumus:
•230 000 Ls apmērā palielināti
ieņēmumi no Valsts kases sadales
konta ieskaitītajam iedzīvotāju
ienākuma nodoklim;
•975 359 Ls apmērā iekļauti
saņemtie valsts budžeta un
pašvaldību budžeta transferti;
•precizēti
budžeta
iestāžu
ieņēmumi un izdevumi un
budžeta ieņēmumu un izdevumu
klasifikāciju
kodi.Pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas
Pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumi prognozēti 12 497
130 latu apmērā, par 1 292 568
latu vairāk nekā apstiprinātajos
saistošajos noteikumos Nr.6 ”Cēsu
novada pašvaldības budžets 2013.
gadam””.
Ņemot vērā budžeta izpildītāju
iesniegtos priekšlikumus budžeta
programmu grozījumiem, tika
veiktas pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumu prognožu izmaiņas:
•par 230 000 Ls palielināti
ieņēmumi no Valsts kases sadales
konta ieskaitītajam iedzīvotāju
ienākuma nodoklim;
•par 15 000 Ls palielināti ieņēmumi
nekustamā īpašuma nodoklim;
•par 301 Ls palielināti nenodokļu
ieņēmumi apdrošināšanas atlīdzība
par sētas bojājumu;
•par 7 576 Ls palielināti ieņēmumi
no valsts budžeta daļēji finansētām
atvasinātām publiskām personām
Igaunijas- Latvijas – Krievijas

pārrobežu sadarbības programmas
projekta „ Attālo teritoriju attīstība,
izmantojot
vietējos
resursus
pārrobežu VIA HANSEATICA
tūrisma
maršruta
izstrādē”
realizācijai;
•par 967 483 Ls palielināti valsts
budžeta transfertu ieņēmumi, t.sk.
par 24 846 Ls precizēti ieņēmumu
kodi Valsts budžeta transfertu
ieņēmumiem (dotācija mācību
grāmatām, tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem un SD asistentu
pakalpojumiem), par 948 285 Ls
palielināti Valsts budžeta iestāžu
uzturēšanas izdevumu transferti
pašvaldībām ārvalstu finanšu
palīdzības projektu īstenošanai
(„Jaunaudžu kopšana Cēsu novada
pašvaldības īpašumā esošajos
mežos” -767 Ls, „” Eiropas kultūras
tūrisma speciālistu kvalifikācijas
celšana”- 1090 Ls, „ Gribam zināt”
–3064 Ls, „Daudzfunkcionālā
Vidzemes Mūzikas un Kultūras
centra rekonstrukcijai” (I) – 352
312, „ Cēsu Centrālās bibliotēkas
ēkas renovācijai un pieejamības
nodrošināšanai” -529239 Ls), par
4 335 Ls palielināti ieņēmumi
VKKF līdzfinansēto projektu
un pasākumu īstenošanai un par
9 983 Ls samazināti projekta „
INNOCARE” ieņēmumi;
•par 300 Ls palielināti Cēsu
pilsētas mākslas skolas ieņēmumi
CKTC projekta „ Kultūrizglītojošā
krāsojamā grāmata bērniem „ Cēsu
vecpilsētas stāsti”” realizācijai;
•par 71 958 Ls tiek palielināti
budžeta iestāžu ieņēmumi.

ir palielināti 1 566 249 latu
apmērā. Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumos paredzēts papildus
finansējums šādiem pasākumiem:
•1 842 Ls papildus finansējums
Cēsu novada Vēlēšanu komisijas
atalgojumam;
•2 500 Ls Cēsu novada pašvaldības
policijai motorollera un ar to
saistītā aprīkojuma iegādei;
•36 200 Ls Vaives pagasta
autoceļa A2 (Pūkšeri-KļaustesNākotnesmferma-Zaļumi Rāmuļu
stacija-A/c
Cēsis-Bānūži)
rekonstrukcijai (+11 405 Ls no AC
fonda= kopā 47 605 Ls);
•11 200 Ls gājēju ietves
remontdarbiem Zvirbuļu ielā (ar
bruģa segumu);
•8 800 Ls gājēju ietves
rekonstrukcijai, Palasta ielā (ar
bruģa segumu);
•7 800 Ls gājēju ietves izbūvei
Puķu ielā;
•2 396 Ls apkures sistēmas
demontāžai katlu mājā Mazā Zīļu
ielā 10 un Birzes ielā 31;
•300 Ls finansējums sieviešu
resursu centra „ Prieks” rīkotajai
nometnei Līgatnē;
•2 974 Ls Cēsu pils aizsargmūra
arhitektoniski mākslinieciskajai
inventarizācijai un apsekošanai;
•23 000 Ls Cēsu pils aizsargmūra
nostiprināšanai;
•8 500 Ls Bērzaines 5 (garāžas
ēka) jumta ieseguma renovācijai
un siltināšanai;

Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu izmaiņas

•1 570 Ls papildus finansējums
ZZ dats programmas pielāgošanai
pārejai uz eiro;

Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumi plānoti 21 431 833 latu
apmērā. Izdevumi, salīdzinot ar
2013.gadā apstiprināto budžetu,

•2 000 Ls transporta izdevumiem
budžetā
neiekļautajiem
pasākumiem (t.sk. A.Kalniņa
Cēsu
Mūzikas
vidusskolas

autobusa apmaksa braucienam uz
starptautisko pianistu konkursu
Lietuvā 700 Ls);
•4 500 Ls mobilās aplikācijas
izstrādei (www.cesis.lv);
•1 458 Ls projekta „ Jaunaudžu
kopšana Cēsu novada pašvaldības
īpašumā
esošajos
mežos”
realizācijai (766.71 Ls LAD
finansējums);
•4 500 Ls papildus finansējums
pilsētas zaļās zonas un strūklaku
uzturēšanai, t.sk. 1260 Ls Līvu
laukuma
strūklakas
papildus
remontdarbiem, 1200 Ls Rožu
laukuma un Maija parka strūklakas
remontam, 2040 Ls papildus
izdevumi bērnu rotaļu laukuma
iekārtu remontam;

Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem jādodas uz Cēsu
novada pašvaldības aģentūru
„Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18 (2.stāvs), Cēsīs,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos vai arī uz Vaives
pagasta pārvaldi ”Kaķukrogs”,
pirmdienās no plkst. 8.30 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 16.30,
ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz
17.00.
Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā”,
1000 Ls „ Cēsu viduslaiku pils
arheoloģiskajos izrakumos iegūto
viduslaiku bruņu konservācija”,
2665 Ls „ Tautas frontes 25 gadu
jubilejas pasākumi Cēsu novadā”,
1090 Ls „ Eiropas kultūras tūrisma
speciālistu kvalifikācijas celšana”
, 3064 Ls „ Gribam zināt”);
•1 102 391 Ls plānoti projekta
Cēsu
Centrālās
bibliotēkas
ēkas renovācija un pieejamības
nodrošināšana” realizācijai;
•8 868 Ls Cēsu Centrālās
bibliotēkas uzturēšanas izdevumu
segšanai ( no iestādes atlikuma);

•2 435 Ls līdzfinansējums Cēsu
Sv.Jāņa lauku Ev.lut.bazn.projekta
vadītāja atalgojumam;

•42 252 Ls palielināts finansējums
PA „ Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” darbības nodrošināšanai,
t.sk. pašvaldības finansējums:
3000 Ls Pateicības dienas
koncerta organizēšanai, 13547
Ls sabiedriskās tualetes Baznīcas
laukums 1 remontam un darbības
nodrošināšanai (budžeta pārdale
11/028);

•352 312 Ls palielināts finansējums
projekta „ Daudzfunkcionālā
centra „ Vidzemes mūzikas un
kultūras centrs izveide” izveide”(I)
realizācijai (ES līdzfinansējuma
daļa);

•992 Ls Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas
izglītības iestādei, t.sk.172 Ls no
iestādes atlikuma;
•2 479 Ls Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas izglītības iestādei,
t.sk. 1659 Ls no iestādes atlikuma;

•5 542 Ls tautas mākslas kolektīvu
vadītāju atalgojumam (dotācija);

•813 Ls Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestādei, t.sk. 562 Ls no
iestādes atlikuma;

•570 Ls Attīstības plānošanas
nodaļai
izglītojošu
semināru
uzņēmējiem organizēšanai;
•2 999 Ls līdzfinansējums ģimenes
ārstu mājas vizīšu transporta
pakalpojumu apmaksai;

•4 000 Ls papildus finansējums
mazo
kultūras
projektu
konkursam;
•8 489 Ls iekļauts finansējums
VVKF, FM ES un pārējās
ārvalstu
finanšu
palīdzības
projektu realizācijai (540 Ls „
Unikālas XVI gadsimta ādas
vestes konservācija-restaurācija”,
130 Ls „ Literārie pasākumi

•22 319 Ls Cēsu Valsts ģimnāzijai,
t.sk. 5202 Ls mācību līdzekļiem,
grāmatām, 2841 Ls debašu
nometnei, 945 Ls Baškīrijas bērnu
uzņemšanai, 10914 Ls ēdnīcas
rekonstrukcijai, 2400 dotācija
mācību grāmatu iegādei, 17 Ls
ECDL kartes;
Turpinājums 7. lpp
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14.03.2013. Saistošie noteikumi Nr. 8 Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām
vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka
nekustamā
īpašuma
nodokļa
apmēru
vidi
degradējošām,
sagruvušām un cilvēku drošību
apdraudošām būvēm Cēsu novadā,
kā arī kārtību, kādā Cēsu novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
administratīvajā teritorijā tiek
noteiktas
vidi
degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību
apdraudošas būves.
2.Šo saistošo noteikumu mērķis
ir pašvaldības administratīvajā
teritorijā
nodrošināt
vizuāli
pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas
neapdraud iedzīvotāju drošību,
kā arī nosaka būvju īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja pienākumu
uzturēt būves (tai skaitā tām
piekritīgās
zemes)
atbilstoši
Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3.Noteikumos lietotie termini:
3.1.cilvēku drošību apdraudoša
būve – būve, kurai trūkst nosedzošu
konstrukciju un/vai ir atklātas ailas
(tai skaitā būve, kura ir pamesta
būvniecības stadijā), kura nav
nodrošināta pret nepiederošu
personu iekļūšanu tajā un tajā
ir nedrošas konstrukcijas un/vai
apdares elementi, kuri var nokrist,
apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot
apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/
vai veselībai;
3.2.sagruvusi būve – būve, kas
cietusi stihiskas nelaimes vai
avārijas rezultātā (tajā skaitā
ugunsgrēkā, vētrā, plūdos u.c.),
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
darbības vai bezdarbības dēļ tai
ir daļēji vai pilnīgi sagrautas
nesošās konstrukcijas, tā nav

izmantojama un atjaunojama
iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.3.vidi
degradējoša
būve
– daļēji apdzīvota, neapdzīvota
vai
saimnieciskajai
darbībai
neizmantota būve (tajā skaitā
nepabeigtās būvniecības objekti),
kurā netiek ievērotas būves
uzturēšanai izvirzītās prasības
vai ilgstoši ir pārtraukts iesāktais
būvniecības process, kā arī būve,
kurai ir veikta pilnīga vai daļēja
konservācija un kuras tehniskais un
vizuālais stāvoklis bojā pilsētvides
vai dabas ainavu;
3.4.būvei piekritīga zeme –
zemes gabals vai tā daļa, kuras
platību nosaka pašvaldības Vidi
degradējošu,
sagruvušu
vai
cilvēka drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisija, turpmāk
Komisija.
II.Būves noteikšana par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu
4.Komisija,
apseko
novada
administratīvo teritoriju, veicot
šādas darbības:
4.1.sagatavo apsekošanas aktu,
kurā fiksē vidi degradējošas,
sagruvušas un cilvēku drošību
apdraudošas būves (tai skaitā tām
piekritīgās zemes) pazīmes un veic
šo būvju (tai skaitā tām piekritīgo
zemju) fotofiksāciju;
4.2.pirms lēmuma par vidi
degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves
statusa noņemšanu sagatavošanas,
apseko būvi (tai skaitā tai piekritīgo
zemi) un sagatavo apsekošanas
aktu, kurā fiksē būves (tai skaitā
tai piekritīgās zemes) sakārtošanas
faktu.

4.3. pieņem šādus lēmumus:
4.3.1.lēmumu,
kurā
norāda
pārbaudāmās būves (tai skaitā
tai piekritīgās zemes) vispārējo
vizuālo stāvokli, tai piekritīgās
zemes
platību,
uzdevumus
īpašniekam būves (tai skaitā tai
piekritīgās
zemes)
savešanai
pienācīgā kārtībā un nosaka šo
darbu izpildes termiņu;
4.3.2.atbilstoši šo noteikumu
3.punktā minētajiem terminiem,
lēmumu par apsekotās būves
noteikšanu par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi. Ja būves
īpašnieks, valdītājs un lietotājs nav
Komisijā iesniedzis neatkarīga,
atbilstoši sertificēta būvinženiera
slēdzienu par būves tehnisko
stāvokli, tad pirms šī lēmuma
pieņemšanas to drīkst pasūtīt
Komisija;
4.3.3.pēc būves (tai skaitā
piekritīgās zemes) savešanas
kārtībā,
lēmumu
par
vidi
degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves
statusa atcelšanu.
5.Pēc 4.3.1. apakšpunktā minētā
lēmuma
saņemšanas
būves
īpašniekam,
valdītājam
un
lietotājam ir pienākums lēmumā
noteiktajā termiņā sakārtot būvi
(tai skaitā tai piekritīgo zemi).
Gadījumā, ja būves īpašnieks,
valdītājs vai to pilnvarota persona
nepiekrīt Komisijas lēmumam, tad
tam ir tiesības pasūtīt neatkarīga,
atbilstoši sertificēta būvinženiera
slēdzienu,
kurš
apliecina,
ka Komisijas norādījumi ir
nepamatoti;
6.Pēc 4.3.1. apakšpunktā minētajā

lēmumā noteiktā termiņa Komisija
veic atkārtotu būves (tai skaitā tai
piekritīgās zemes) pārbaudi un, pēc
pārbaudes rezultātu izvērtēšanas,
pieņem 4.3.2. apakšpunktā minēto
lēmumu par būves noteikšanu vai
nenoteikšanu par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa
likmes piemērošana
7.Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvi apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības – būvei
piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības vai būves kadastrālās
vērtības, ko piemēro, sākot
ar nākamo mēnesi pēc 4.3.2.
apakšpunktā minētā lēmuma spēkā
stāšanās.
8.Ja ir pieņemts 4.3.2. apakšpunktā
minētais lēmums, ar kuru būve
ir noteikta par vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu un tas ir stājies spēkā,
Komisija lēmumu iesniedz Cēsu
novada
pašvaldības
Finanšu
nodaļai (turpmāk tekstā – Finanšu
nodaļa)
nekustamā
īpašuma
nodokļa likmes 3 procentu apmērā
piemērošanai.
9.Maksāšanas paziņojumu par būvi,
kas noteikta kā vidi degradējoša,
sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša,
Finanšu
nodaļa
nosūta nodokļa maksātājam viena
mēneša laikā no dienas, kad 4.3.2.
apakšpunktā minētais lēmums ir
kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies
termiņš augstākās iestādes izdotā
administratīvā akta, ar kuru atstāts

14.03.2013. Saistošie noteikumi Nr. 9
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
I.Vispārīgie jautājumi

kārtībā. Atļauja ir derīga vienu
gadu.

1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.koku ciršanas ārpus
izvērtēšanas kārtību;

meža

2.publiskās apspriešanas
cedūras kārtību;

pro-

3.sabiedrībai nozīmīgus gadījumus,
kad pašvaldība rīko publisko
apspriešanu par koku ciršanu ārpus
meža;
4.zaudējumu atlīdzību par dabas
daudzveidības
samazināšanu
saistībā ar koku ciršanu pilsētas
un ciema teritorijā (turpmāk
– zaudējumu atlīdzība), kā arī
šo zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas
kārtība
2.Lai saņemtu koku ciršanas atļauju
zemes īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs (turpmāk – iesniedzējs)
iesniedz
iesniegumu
Cēsu
novada pašvaldības Apmeklētāju
apkalpošanas centrā vai Vaives
pagasta pārvaldes administrācijā.
3.Iesniegumu par koku ciršanu
Cēsu novada pašvaldībā izskata,
kā arī atļauju izsniedz Cēsu novada
pašvaldības Kokaugu aizsardzības
komisija, (turpmāk – komisija),
normatīvajos aktos noteiktajā

4.Pirms lēmuma pieņemšanas
par koku ciršanu, komisija
nodrošina koku apskati dabā,
izvērtē
nepieciešamību
rīkot
publisko apspriešanu un aprēķina
zaudējumu atlīdzību.
5.Lēmumu par koku ciršanu var
apstrīdēt Cēsu novada domē.
III. Publiskā apspriešana
6.Publisko apspriešanu sabiedrībai
nozīmīgos gadījumos par koku
ciršanu pilsētas un ciema teritorijā
rīko, ja koku ciršanas rezultātā
būtiski tiek ietekmēta apkārtējās
vides ainaviskā, dendroloģiskā vai
ekoloģiskā kvalitāte.
7.Publisko apspriešanu sabiedrībai
nozīmīgos gadījumos nerīko, ja
paredzēta nokaltušu vai bojātu
koku ciršana.
8.Publiskās apspriešanas procedūru
nodrošina un pārrauga Cēsu novada
pašvaldības izpilddirektors.
9.Lēmumu
par
publiskās
apspriešanas nepieciešamību pieņem Komisija. Lēmumā nosaka
publiskās apspriešanas laiku,
atbildīgo sekretāru, nepieciešamo
materiālu (planšete drukātā (2
eksemplāros) un digitālā veidā)

un informācijas apjomu (plāns, ar
projektēto situāciju un cērtamiem
kokiem, situācijas fotofiksācija),
kas jāsagatavo iesniedzējam, un
citas prasības.

kabineta
2012.gada
2.maija
noteikumu Nr.309 “Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”
3.pielikumā minētos koeficientus,
saskaņā ar šādu formulu:

10.Publiskā apspriešanas noris ne
mazāk kā 5 darba dienas. Publiskā
apspriešana uzskatāma par uzsāktu
no datuma, kad paziņojums par
publisko apspriešanu publicēts
pašvaldības mājas lapā internetā.

Z = KD x KS x KI x KA x KV x
KP,

11.Informāciju
par
publisko
apspriešanu
izvieto
redzamā
vietā Cēsu novada pašvaldības
ēkā, Vaives pagasta pārvaldes
administrācijā
un
publicē
pašvaldības mājas lapā internetā.
12.Publiskās apspriešanas laikā
ikvienai personai ir šādas tiesības:
12.1.iepazīties ar publiskajai
apspriešanai nodoto informāciju;
12.2.līdz noteiktajam termiņam
rakstiski
iesniegt
Komisijai
atsauksmes, priekšlikumus vai
ierosinājumus.
13.Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo Komisija un
pieņem attiecīgu Lēmumu.
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtība
14.Zaudējumu atlīdzību aprēķina
Komisija, ņemot vērā Ministru

kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība
(Ls);
KD – koka diametra koeficents,
KS – koka sugas koeficients,
KI – koka nociršanas iemesla
koeficients;
KA
–
apdzīvotas
koeficients;

vietas

KV – koka
koeficients;

vietas

atrašanās

KP – pašvaldības koeficients.
15.Pašvaldības koeficients ir 1.
16.Zaudējumu
atlīdzība
pamatojoties uz Cēsu novada
pašvaldības sagatavoto rēķinu
iemaksājama
Cēsu
novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā
pirms atļaujas saņemšanas.
V Nobeiguma noteikumi
17.Atcelt Cēsu novada domes
03.01.2013.saistošos noteikumus
Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus
meža”.

spēkā 4.3.2. apakšpunktā minēto
lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
10.Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu par būvi likumā ”Par
nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktajā kārtībā veic, sākot
ar nākamo mēnesi pēc 4.3.3.
apakšpunktā minētā lēmuma par
vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves
statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
IV.Lēmumu apstrīdēšanas
pārsūdzēšanas kārtība

un

11. Komisijas lēmumu var apstrīdēt
Cēsu novada domē.
12.Cēsu novada domes lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
13.Šie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Cēsu Vēstis”, bet
7. punktā noteikto nekustamā
īpašuma nodokļa likmi piemēro ar
2014. gada 1. janvāri.

25.04.2013.
Saistošie noteikumi
Nr.13 Grozījumi Cēsu
novada 31.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 6 „Cēsu
novada pašvaldības
budžets 2013. gadam”
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6
„Cēsu novada pašvaldības
budžets 2013. gadam”šādus
grozījumus:
1.Izteikt
1.,2.,3.,4.
5.,punktu šādā redakcijā:

un

„1.Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2013.gadam ieņēmumos 12
497 130 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2013.gadam izdevumos 21 431
833 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
3.Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2013. gadam ieņēmumos 327
594, izdevumos 456 581 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 2013.gada budžeta
grozījumiem.”
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Cēsu Vēstis, 2013. gada 30. aprīlis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
14.03.2013. Saistošie noteikumi Nr. 10 Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā
I.Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka
personu kategorijas, kam ir
tiesības saņemt pašvaldības
finansētus vecāku maksas
atvieglojumus un brīvpusdienas
Cēsu novada izglītības iestādēs
(turpmāk – Atvieglojumi),
Atvieglojumu
apmēru,
pieprasīšanas un piešķiršanas
kārtību.
2.Noteikumos lietotie termini:
2.1.daudzbērnu ģimene –
ģimene, kuras mājsaimniecībā
iesnieguma iesniegšanas brīdī
ir trīs vai vairāk nepilngadīgi
bērni un kura ir deklarējusi
savu dzīves vietu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
2.2.nepilngadīgs
bērns
–
persona līdz 21 gada vecumam,
kurš bez pārtraukuma turpina
mācības vispārējās izglītības

iestādē (pamatskola, vidusskola,
vakarskola, ģimnāzija);
2.3.vecāku maksa – maksa
par izglītojamā ēdināšanu
pirmsskolas izglītības iestādē.
3. Lēmumus par Atvieglojumu
piešķiršanu vai par atteikumu
piešķirt Atvieglojumus pieņem
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
(turpmāk – Sociālais dienests).
4.Atvieglojumus
piešķir
daudzbērnu ģimenēm, kuru
bērni apmeklē kādu no Cēsu
novada pirmskolas izglītības
iestādēm
vai
vispārējās
izglītības iestādēm (pamatskola,
vidusskola,
vakarskola,
ģimnāzija).
5.Noteikumi netiek piemēroti,
ja izglītojamo ēdināšanas
izmaksas tiek segtas no valsts
budžeta līdzekļiem.
6.Daudzbērnu ģimeņu bēr-

niem, kuri mācās citas
pašvaldības izglītības iestādēs,
brīvpusdienas piešķir saskaņā
ar Cēsu novada domes
saistošajiem noteikumiem par
sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā.
II.Atvieglojumu pieprasīšanas
kārtība
7.Atvieglojumus
pieprasa
izglītojamā
likumiskais
pārstāvis vai izglītojamais, ja
tas sasniedzis 18 gadu vecumu,
iesniedzot iesniegumu Sociālajā
dienestā.
8.Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas
kodu,
ģimenes
deklarēto
dzīvesvietu, ziņas, kas apliecina
ģimenes atbilstību daudzbērnu
ģimenes statusam, izglītojamā
vārdu,
uzvārdu,
personas
kodu, izglītības iestādi, kurā
mācās izglītojamais, attiecīgo
klasi, profesionālās izglītības

14.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.11 Nodeva par īslaicīgas
reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Cēsu novadā
1.Lietotie termini
1.1.Īslaicīga
reklāma
ir
Reklāma
(paziņojums,
aicinājums,
uzsaukums,
afiša, aģitācijas materiāls,
izņemot
priekšvēlēšanu
aģitācijas
materiālus
un
tautas nobalsošanas aģitācijas
materiālus, un citi tamlīdzīgi
materiāli), kuru izliek tai
speciāli
paredzētās,
Cēsu
novada Būvvaldē iepriekš
saskaņotās vietās (stendos,
afišu stabos un citās tamlīdzīgās
vietās), uz laiku līdz 1 (vienam)
mēnesim;
1.2.Publiska vieta ir jebkura
vieta, kura, neatkarīgi no
tās faktiskās izmantošanas
vai īpašuma formas, kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai un,
kura par maksu vai bez maksas
ir pieejama ikvienai fiziskajai
personai, kas nav attiecīgās
vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs,
turētājs,
algots
darbinieks vai cita persona,
kuras atrašanās attiecīgajā vietā
ir saistīta ar darba pienākumu
izpildi, pasākuma organizēšanu
vai ir uz uzņēmuma līguma
pamata;
1.3.Vieta, kas vērsta pret
Publisku vietu ir zeme vai
būve, ja uz tās izvieto Īslaicīgu
reklāmu un, ja tā ir vērsta (gan
paralēli, gan zem leņķa, gan
perpendikulāri) pret Publisku
vietu.
2. Vispārīgie jautājumi
2.1.Šie saistošie noteikumi
regulē nodevas par Īslaicīgās
reklāmas izvietošanu Publiskās
vietās vai Vietās, kas vērstas
pret publisku vietu apmēru,
samaksas kartību un nosaka
personas, kuras ir pilnībā vai
daļēji atbrīvotas no pašvaldības
noteiktās nodevas par Īslaicīgās
reklāmas izvietošanu Publiskās

vietās vai Vietās, kas vērstas
pret publisku vietu samaksas.
3. Pašvaldības nodevas objekts
3.1. Īslaicīgā reklāma:

4.Ja viena veida Īslaicīgā
reklāma tiek izvietota vairākās
vietās, tad katra nākamā vienība
tiek uzskatīta par atsevišķu
pašvaldības nodevas objektu
un tā tiek apmaksāta atsevišķi.
5. Pašvaldības nodevas apmēru
samazina:
5.1Īslaicīgai
reklāmai
ar
kultūras, dabas un veselības
aizsardzības, sporta un tml.
tematiku un komerciālu raksturu
3.punktā minētajām nodevām
tiek pielietots koeficients 0.5;
5.2. pastāvīgo klientu t.i.,
komersantu, ar kuru Cēsu
novada pašvaldība noslēgusi
sadarbības līgumu par noteiktu
(vairāk nekā 5 pasākumi gada
laikā) pasākumu rīkošanu
Cēsu novada teritorijā, vai
komersantu, kura juridiskā
adrese ir reģistrēta Cēsu novada
pašvaldības teritorijā, Īslaicīgai
reklāmai 3.punktā minētajām
nodevām
tiek
pielietots
koeficients 0,5.
6.No pašvaldības nodevas
atbrīvojami:
6.1.Valsts vai pašvaldības
iestādes (tais skaitā pašvaldības
kapitālsabiedrības);
6.2.Īslaicīgā
reklāma
ar
kultūras, dabas un veselības
aizsardzības, sporta un tml.

tematiku
bez
komerciāla
rakstura;
6.3.Īslaicīgā
reklāma
par
bezmaksas pasākumiem;

6.4.komersantu, kuri veic
komercdarbību Valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
Nr.7426
„Cēsu
pilsētas
vēsturiskais centrs” robežās,
Īslaicīgā reklāma.
7.Nodevas maksātāji ir visas
fiziskās un juridiskās personas,
kuras izvieto Īslaicīgo reklāmu
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā (izņemot Vaives
pagasta teritoriju) Publiskās
vietās vai Vietās, kas vērstas
pret Publisku vietu.
8.Nodevu
pilnā
apmērā
iekasē
pirms
Īslaicīgās
reklāmas izvietošanas līguma
parakstīšanas
un
pirms
Īslaicīgās reklāmas izvietošanas
dabā.
9.Nodeva
par
Īslaicīgās
reklāmas
izvietošanu,
iemaksājama skaidrā naudā
pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
kasē vai ar pārskaitījumu
bankas kontā.
10.Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Cēsu novada domes
18.02.2010. saistošie noteikumi
Nr. 7 „Nodeva par reklāmas
eksponēšanu publiskās vietās”.

programmu, nodaļu, kursu.
9. Sociālajam dienestam ir
tiesības pārbaudīt iesniegumā
minēto informāciju pieejamās
datu bāzēs kā arī pieprasīt
informāciju no valsts un citām
pašvaldību institūcijām.
III.Atvieglojumu piešķiršanas
kārtība
10.Lēmumu par Atvieglojumu
piešķiršanu Sociālais dienests
pieņem 10 darba dienu laikā
pēc iesnieguma saņemšanas.
11.Atvieglojumi pēc Sociālā
dienesta lēmuma pieņemšanas
tiek piešķirti no nākamā
mēneša
pirmās
mācību
dienas līdz kārtējā mācību
gada pēdējai mācību dienai
(pirmsskolas izglītības iestādēs
attiecinot vispārējās izglītības
iestāžu 1. – 8. un 10.-11.
klašu izglītojamajiem noteikto
mācību
gadu).
Sākoties
jaunam mācību gadam, ģimene
atkārtoti pieprasa Atvieglojumu
piešķiršanu.
12.Atvieglojumi tiek piešķirti
pilnā apmērā saskaņā ar Cēsu
novada domes apstiprinātajiem

pusdienu maksas izcenojumiem
attiecīgajā mācību gadā vai
vecāku maksas izcenojumiem.
13.Atvieglojumiem piešķirtie
līdzekļi
tiek
pārskaitīti
ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu
katrā konkrētā izglītības iestādē,
vai
pirmskolas
izglītības
iestādei saskaņā ar ēdināšanas
pakalpojuma sniedzēja vai
pirmskolas izglītības iestādes
iesniegto rēķinu. Rēķinam
pievienojams
Atvieglojumu
saņēmēju saraksts, kurā norādīts
katra Atvieglojumu saņēmēja
faktiski saņemto pusdienu
porciju skaits vai pirmsskolas
izglītības iestādes faktiskais
apmeklējums pārskata periodā.
IV.Lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
14.Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu var apstrīdēt Cēsu
novada domē.
15.Cēsu
novada
domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.

14.03.2013. Saistošie noteikumi Nr.12
Grozījums 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” šādu grozījumu:
Izteikt pielikuma
punktu šādā redakcijā:

1.26.

„1.26. Drauga karte *
1.26.1. pirmreizēja iegāde
Ls 4.00

1.26.2. atkārtota iegāde L s
3.00
*Ieejas
maksai
Pils
kompleksā, atvērtā muzeja
krājumā un Izstāžu namā
Drauga kartes īpašniekam tiek
piemērota atlaide 50% apmērā.
Uz Aģentūras organizētajiem
pasākumiem
biļetes
cenu
nosaka Aģentūras direktors ar
rīkojumu.”

25.04.2013. Saistošie noteikumi Nr.14
Grozījumi Cēsu novada 01.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr.1
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
Izdarīt
Cēsu
novada
01.07.2009.saistošajos
noteikumos Nr.1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” šādus
grozījumus:
1.Aizstāt noteikumos 16.5.
apakšpunktā vārdus „SIA
„Ziemeļvidzemes
atkritumu
apsaimniekošanas organizācija
ar vārdiem „ SIA „ ZAAO”.
2.Papildināt
noteikumus
ar 21.40. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“21.40. Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas

komisija”.
3.Papildināt pielikumu Nr.2
ar
30.apakšpunktu
šādā
redakcijā:
“30.;
Vidi
degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas
komisija;
Cēsu novada
dome”
4.Aizstāt pielikumā Nr.1
vārdus „ SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija” ar vārdiem „ SIA
„ ZAAO”.
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Pasākumi Cēsīs maijā
Pasākumi
1.05. plkst. 11.00 Cēsu koru
apriņķa skate
Cēsu Meža skola
2.05. plkst. 12.00 Vidzemes
reģiona mūzikas skolu Stīgu
instrumentu nodaļas vecāko
klašu audzēkņu koncerts
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
skolā
2.05. plkst. 18.00 Alfrēda
Kalniņa Cēsu Mūzikas skolas
audzēkņu – konkursa “Talants
Latvijai” finālistu koncerts
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
skolā
3.05. plkst. 18.30 Cēsu teātris
–ar jokiem par nopietnām
lietām! - R.Blaumanis „Pēc
pirmā mītiņa”
Vaives tautas namā
3.05. plkst. 19.00 Pavasara
koncerts Draugiem. Piedalās
Norbotenas (Zviedrija) jauniešu
simfoniskais orķestris, Rīgas
skolēnu pils meiteņu koris
„Rīga”, Rīgas kamerkoris,
Cēsu 1.pamatskolas koris.
Cēsu 2. pamatskolā
04.05. plkst. 12.00 L.Garūtas
un A.Eglīša kantāte “Dievs,
tava zeme deg”. Jauktais koris
„Wenden”, Tenora solo I.
Pētersons, Baritona solo - R.
Mačinovskis, Ērģelnieks - R.
Hansons
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā
04.05. plkst. 21.00 Noskaņu
vakars. Spēlē grupa „Rollmans
Band”
Cafe 2 Locals		
5.05. no plkst. 11.00 Latvijas
Filmu maratons
Cēsu Jaunajā pilī
7. 05. plkst. 10.00 Vidzemes
mūzikas skolu akordeonistusolistu konkurss „Cēsis—
2013”
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
skolā
7. 05. plkst. 19.00 “Ziedu
laiki Cēsīs”, Dziesmu svētku

dziesmas brīvdabā, piedalās
Cēsu Pils koris u.c.
Maija parkā
9.05. plkst. 13.00 Muzikāla
bērnu izrāde ”Supervaronis
Augustiņš”
AS CATA Kultūras namā
10.05. plkst. 18.00 Cēsu Valsts
ģimnāzijas kora koncerts.
Veltījums Mātes dienai.
Izstāžu namā
10. 05. plkst. 19.00 Čigān zēnu
koncerts ”Mēs jūs mīlam”
AS CATA Kultūras namā
11.05. plkst. 16.00 Deju
kolektīva „Randiņš” izlaiduma
koncerts „IEPĪTS, SAPĪTS...”
CATA kultūras namā
11.05. plkst. 17.00 Pavasara
akadēmija. Koncerts veltīts
Komponista A. Hačaturjana
110. dz. dienas atcerei.PiedalāsM. Novikovs (alts) (Maskava),
R. Haradžanjans (klavieres),
komponists G. Pelēcis.
Izstāžu namā
12.05 Velo maratons “CēsisValmiera”
Cēsu pilsētā		
12.05. plkst. 14.00 Mākslas
vēstures lekcija. Jūgendstils.
Vīnes grupa. Lektore Baiba
Eglīte
Izstāžu namā		
12.05. plkst. 12.00 Filma
ģimenei “Mazie laupītāji”.
Latviešu kino Mātes dienā.
Cēsu Jaunā pilī		
15.05. plkst. 14.00 Simfoniska
pasaka bērniem “Pēterītis un
Vilks”. Pasakā piedalās teicējs,
aktrise Z. Daudziņa, Vidzemes
kamerorķestris un diriģents A.
Veismanis.
Cēsu 2.pamatskolā
15.05. Ģimenes dienas
pasākumi Cēsīs
plkst. 16.00 - 18.00 - Ģimenes
pastaiga pa Latvijā vienīgo
Bērnu tiesību un pienākumu
taku
Reģistrācija - Pils laukums 9
plkst. 17.30 – 20.00 - Ģimenes

dienai veltīts koncerts
Cēsu Maija parka estrāde
plkst. 19.00 Ratiņu parāde
Pie Izstāžu nama
18. 05. plkst. 19.00 – 01.00
Starptautiskās muzeju nakts
pasākums „Romantiskā nakts
Cēsu Pils parkā”
Cēsu Pils parks, Jaunā pils,
Viduslaiku pils, Izstāžu nams
25.05. plkst.18.00 Latvijas zēnu
koru salidojums. Koncerts.
Pils parka estrādē

Izstādes
Līdz 21.05
Stilīgie 20.gadsimta 60-70 gadi.
Darbi no LNMM kolekcijas.
Cēsu “brīvā laika” mākslinieku
darbu izstāde.
Māksliniekam novadniekam
Arnoldam
Mazītim
100.
Piemiņas izstāde
Izstāžu namā		
No 24.05.
Cēsu Mākslas skolas audzēkņu
diplomdarbu izstāde
Izstāžu namā
02. 05. – 31.05 „Liecinieki.
Latvijas piļu un kungu māju
interjeri, 19. gadsimts – 20.
gadsimta sākums”
Cēsu Jaunā pils
11.04.
–
20.05
Zudusī
Latvija,
Vidzemnieka
A.
Dimiņa
piemiņas
izstāde
„Es par dzimtenes lielceļiem
baltajiem...” Akvareļi.
Cēsu Jaunās pils konferenču
zāle
11.04. – 20.05 Digitāla mākslas
izstāde „Cēsu mākslinieki
mākslas darbos un fotogrāfijās
no Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja krājuma dzīlēm”
Cafe 2 Locals

Pasākumi Cēsu Centrālajā
bibliotēkā
Pasākumi
08.05. plkst.17.00 Tikšanās

PASĀKUMI
ar rakstnieku, novadnieku P.
Bankovski
Literatūras izstādes
2.-9.05. 4.maijs - Latvijas
Republikas
Neatkarības
atjaunošanas diena
Abonements
02.-31.05. Liels gars nekad
nepazūd. Maijs – I.Ziedoņa
(1933. – 2013.) piemiņas
mēnesis
Abonements
02.- 31.05. Pilsoņu tiesības
Eiropas Savienībā
Vispārīgā lasītava
02.-31.05.
Rakstniekam,
žurnālistam
novadniekam
Ērikam Hānbergam – 80
Novadpētniecības literatūras
lasītava
02.-31.05. Ārstam, psihoterapeitam novadniekam Jānim
Zālītim – 80
Novadpētniecības literatūras
lasītava
02.-31.05. Es tevi mīlu,
māmiņ!
Bērnu literatūras nodaļas
Abonements
02.-31.05. Rakstniecei Maijai
Laukmanei - 60
Bērnu literatūras nodaļas
Abonements
02.-31.05. Krāsaino pasaku
autoram I. Ziedonim – 80
Bērnu literatūras nodaļas
Abonements
02.-31.05. Juris Petraškevičs.
Cikla „Kas zīmē mūsu
grāmatiņās” izstāde
Bērnu literatūras nodaļas
Lasītava
02.-31.05. Oriģinālliteratūra
bērniem un pusaudžiem 2012
Bērnu literatūras nodaļas
Lasītava
02.-31.05.
Māci
mani,
māmulīte...
Bērnu literatūras nodaļas
Lasītava

Abonements
23 - 25.05. Jauno grāmatu
izstāde
Abonements
Mākslas izstāde
2.-31.05. Ziedi zied visu
gadu! Gunas un Jāņa Rukšānu
fotogrāfiju izstāde
2.stāva vestibils

Sports
5.05. plkst. 12.00 – 14.00
Cēsu nov. čempionāts florbolā
vīriešiem fināla spēle. Spēle
par 3.vietu.
Piebalgas 18
plkst. 15.00 – 17.00 Cēsu nov.
čempionāts florbolā vīriešiem
fināla spēle. Spēle par 1.vietu
Piebalgas 18
7.05. plkst. 10.00 – 13.00
Sporta sacensības „Pils parka
stafetes”
Pils parks
11.05. plkst. 10.00 – 16.00
CVĢ absolventu turnīrs
Piebalgas 18		
12.05. plkst. 11.00 – 19.00 LJČ
volejbolā meitenēm D1 grupā,
finālspēles par 11.vietu
Pūces 2a
18.05. plkst. 16.00 – 21.30
Cēsu karatē kluba seminārs
Pūces 2a		
19.05. plkst. 11.00 – 19.00 LJČ
volejbolā zēniem D1 grupā,
finālspēles par 7.vietu
Pūces 2a
24.05. plkst. 19.00 – 22.00
Zēnu koru sporta spēles
Piebalgas 18
25.05. plkst. 10.00 - 19.00
Latvijas farmaceitu sporta
spēles
Piebalgas 18

10.-31.05. Mans sapņu dārzs

Ziņojums par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā 2013.gadam
Turpinājums no 4. lpp
•4 836 Ls Cēsu 2.pamatskolai
darbības nodrošināšanai, t.sk.
2255 Ls dotācija mācību grāmatu
iegādei, 2316 Ls finansējums
mācību līdzekļiem un grāmatām,
265 Ls uzturēšanas izdevumi no
atlikuma;
•7 001 Ls Cēsu 1.pamatskolai
darbības nodrošināšanai, t.sk.
2186 Ls dotācija mācību grāmatu
iegādei, 2316 Ls finansējums
mācību līdzekļiem un grāmatām,
2500 zāles krēslu iegādei;
•6 791 Ls Cēsu pilsētas
pamatskolai, t.sk.2863 dotācija
mācību grāmatu iegādei, 3227 Ls
finansējums mācību līdzekļiem
un grāmatām, 701Ls uzturēšanas
izdevumiem no iestādes atlikuma;
•10 221 Ls DACVĢ darbības
nodrošināšanai, t.sk. 1955 Ls

dotācija mācību grāmatu iegādei,
3717 Ls finansējums mācību
līdzekļiem un grāmatām, 3724 Ls
mājturības kabineta remontam,
aprīkojumam, 825 Ls uzturēšanas
izdevumiem no iestādes atlikuma;
•2 829 Ls Cēsu 2.vidusskolai , t.sk.
1955 Ls dotācija mācību grāmatu
iegādei, 874 Ls finansējums
mācību līdzekļiem un grāmatām;
•6 265 Ls Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai darbības
nodrošināšanai, t.sk. 1385 Ls
dotācija mācību grāmatu iegādei,
1561 Ls finansējums mācību
līdzekļiem un grāmatām, 3319
Ls uzturēšanas izdevumiem no
iestādes atlikuma;
•2 570 Ls Cēsu pilsētas Sporta
skolai, t.sk.500 Ls basketbola
groza iegādei, 2426 Ls uzturēšanas
izdevumiem no iestādes atlikuma;

•17 260 Ls Cēsu Bērnu un jauniešu
centram, t.sk. 14000 Ls LŪK
sistēmas izbūvei, 3260 Ls darbības
nodrošināšanai
no
iestādes
atlikuma;
•675 Ls Cēsu Pilsētas mākslas
skolai, t.sk. 300 Ls projekta „
Kultūrizglītojošā
krāsojamā
grāmata
bērniem”
Cēsu
vecpilsētas stāsti”” realizācijai,
375 Ls uzturēšanas izdevumiem
no iestādes atlikuma;
•15 609 Ls Līvu pamatskolai,
t.sk. 436 Ls mācību līdzekļiem
un grāmatām, 12836 Ls skolas
logu nomaiņai, 445 Ls dotācija
mācību grāmatu iegādei, 1892 Ls
uzturēšanas izdevumu segšanai no
iestādes atlikuma;
•5 714 Ls Rāmuļu pamatskolai,
t.sk.4621
Ls
darbības
nodrošināšanai
no
iestādes

atlikuma,
680
Ls
mācību
līdzekļiem, grāmatām, 413 Ls
dotācija mācību grāmatu iegādei;
•700 Ls Cēsu Pieaugušo izglītības
centram darbības nodrošināšanai (
no iestādes atlikuma);
•220 Ls finansējums Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolai 5.a klases
skolnieces
S.Siliņas
dalībai
Starptautiskajā ātras rēķināšanas
galvā
finālā
Ukrainā;
•6 335 Ls peldētapmācībai Cēsu
novada sākumskolu 3. klašu
skolēniem Priekuļu peldbaseinā;
•10 000 Ls izglītības iestāžu
datortehnikas iegādei;
•9 000 Ls Cēsu Profesionālās
vidusskolas dienesta viesnīcas
tehniskā projekta izstrādei;
•17 035 Ls apmērā palielināts

finansējums
PA
„Sociālais
dienests” darbības nodrošināšanai,
t.sk. 6000 Ls neapdzīvoto
pašvaldības dzīvokļu uzturēšanai,
7600 Ls PVN maksājumam, 142
Ls LKLSSB Cēsu nodaļas deju
grupai „ Pīpene”, 3210 Ls asistentu
pakalpojumiem (dotācija);
•4 788 Ls palielināts finansējums
PA
„
Sociālais
dienests”
projektu realizācijai („Invalīdu
habilitācijas-dienas centrs”- 1797
Ls, „INNOCARE”-1493 Ls un
„Vidzemes
reģiona
mobilais
sociālo pakalpojumu Resursu
centrs”-1498 Ls);
•1 688 Ls apmērā iekļauts
finansējums
Cēsu
pilsētas
pansionātam
ugunsdrošības
signalizācijas uzstādīšanai un
sanitārā mezgla remontdarbiem
1.stāvā.
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TALKA, ČIVINĀŠANA
Talcinieki lietus nebijās!

Cēsu Vēstis, 2013. gada 30. aprīlis

Turpinājums no 1. lpp
Attēlā: Lielākā un brašākā komanda
talkā bija Latvijas kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības Cēsu
nodaļai.

→

Attēlā: Arī kaķis labi pastrādāja
talkā un devās pie godam
nopelnītās piena bļodiņas.

Attēlā: Talkas vadītāja Ingrīda
Andersone var būt apmierināta. Loka
ielas dzīvojamo māju rajona iedzīvotāji
talkā uzbūvēja gājēju celiņu uzejai uz
Festivāla ielu.

↓

Attēlā: Cēsu
novada Sociālā
dienesta lieli un
mazi talcinieki
sakopa graviņu pie
savas darba vietas

→

Jauna programma
Dace Eglīte
DACVĢ direktore
Sākot ar nākošo mācību
gadu Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija piedāvā
interesentiem 10.klasē uzsākt
mācības jaunā vispārizglītojošā
sociālo zinību programmā, kā
sarunās to saucam – diplomātu
programmā.
Tās mērķis –
piedāvāt skolēniem vēl vienu
savam laikam un reālajai dzīvei
pietuvinātu mācību saturu,
palīdzēt
izprast
politikas
un sabiedrības veidošanās
procesus un tendences, mācīties
tās virzīt un ietekmēt, stiprināt
jaunā
cilvēka
personību.
Programmu iecerēts īstenot
ne tikai tradicionāli, sēžot
skolas solā, bet arī zināšanas
apgūt, piedāvājot ārpusskolas
apmācības
formas.
Bez
vispārizglītojošiem
mācību
priekšmetiem stundu plānā
trīs gados paredzēta
padziļināta Latvijas vēstures
un Latvijas kultūras vēstures
apguve, diplomātijas vēsture
un filozofija. Fakultatīvajās
stundās plānots attīstīt skolēnu
publiskās runas prasmes, dot
zināšanas lietišķajā etiķetē un
saskarsmes kultūrā, mediju
zinībās u.c.
Prieks, ka par jaunās izglītības
programmas krustvecākiem un
mācībspēkiem piekrituši būt

latviešu diplomāts un politiķis
Ojārs Ēriks Kalniņš un Irma
Kalniņa – profesionālās etiķetes
un
protokola
speciāliste.
Jaunā programma skolēniem
atsevišķus mācību priekšmetus
piedāvā apgūt bilingvāli – kā
latviešu, tā angļu valodā.
Tāpat
turpināsies
skolēnu
uzņemšana
iepriekš
piedāvātajās vidējās izglītības
programmās,
kas
sevi
pierādījušas kā vispusīgs un
moderns izglītošanās ceļš. Tās ir
- matemātikas, dabaszinību un
tehnikas virziena programmas,
veidotas ar mērķi nodrošināt
skolēniem
pilnu
fizikas,
ķīmijas un bioloģijas kursa
apguvi un iespēju šo mācību
priekšmetu padziļinātu apguvi.
Pēdējos piecos gados vērojama
tendence,
ka
ģimnāzijas
absolventi arvien vairāk izvēlas
studēt medicīnu, bioloģiju,
ķīmiju,
IT specialitātes
un inženierzinātnes.
Šīs
programmas augstu kvalitāti
nodrošina arī
ģimnāzijas
sadarbība ar Rīgas Tehnisko
universitāti. Vispārizglītojošā
virziena programmā skolēniem
tiek
piedāvāta
iespēja
fakultatīvi apgūt ekonomikas
priekšmetus
vai
valodas
(vācu vai spāņu valoda).
Īpaši pieprasīta ir izglītības
programma ar iespēju fakultatīvi
apgūt ekonomikas mācību

Investīciju karte
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļa
ir
izstrādājusi
nekustamo
īpašumu
datu
bāzi
un
izveidojusi investīciju objektu
karti, lai uzņēmējiem būtu
pieejama vienota informācija
par to, kur Cēsu novadā
atrodas brīvas telpas vai zeme
uzņēmējdarbības veikšanai.
Kartē ir parādīti gan
pašvaldībai, gan privātpersonām
piederoši nekustamo īpašumu
piedāvājumi gan ražošanai,
gan pārējai komercdarbībai.
Katram objektam ir pievienota
plašāka
informācija
par
tā
izmantošanu,
vēsturi,
inženierkomunikācijām,
objekta plāna shēmas un
fotomateriāli.
Lai
papildinātu
brīvo
nekustamo īpašumu datu bāzi,
priekšmetus, jo aptuveni 20%
absolventu savām tālākajām
studijām izvēlas ar sociālajām
zinībām saistītas jomas.
Skolēni, kuri 2013./2014.
māc.g.
vēlas
mācīties
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas 10.klasē,
š.g. 9.maijā plkst. 18.00 laipni
aicināti uz tikšanos Pūces ielā
2, Cēsīs, līdzi ņemot 1.semestra
liecību. Tālrunis papildus
informācijai 26522021.

aicinām
privātīpašniekus,
kuriem pieder nekustamais
īpašums
(telpas,
ēkas,
zeme) un kuru Jūs vēlētos
piedāvāt (noma, pārdošana)
investoriem uzņēmējdarbības
veikšanai, sazināties ar Cēsu

novada pašvaldības speciālisti
komercdarbības
attīstības
jautājumos Laini Madelāni
pa tālr. 26825755, 64124701,
vai e-pastu: laine.madelane@
dome.cesis.lv

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Andis Malējs @malejs
Skatītāji cēlās kājās. Sākam jau
pierast :) Cēsu Pils koris tikko
sniedza koncertu Valmieras
Sv.Sīmaņa baznīcā.

Priecīgie čivinātāji
KMC Lauska @KMC_
Lauska
@Cesis_lv nupat vecpilsētai
pārlidoja stārķis. Tāds ņiprs
izskatījās un gatavs lieliem
darbiem.
Kaspars
Pabērzs
@
KasparsPaberzs
@Cesis_lv bravo! Ļoti
reti sastopams tik kvalitatīva
investīciju
piedāvājumu
platforma
pašvaldības
izpildījumā.
Dace_Dzilna
@Dace_
Dzilna
Forši izskriets pa Cēsu
līkumotajām ieliņām. Patīkams
nogurums :)

Natālija
Jekimova
@
natakrata
Cēsis - šarmantākā pilsēta,
kas apbur ar savu mieru un rada
vēlmi te uzkavēties vēl un vēl..
Daniels
Peičs
@
danielspeichs
Cēsīs manāma rosība, daudz
notikumu, sākās vasaras sezona
#PartyLife

Dusmīgie čivinātāji
signe @sigis_sisijs
Žēl ka @Cesis_lv mājaslapā
nevar atrast visu aktuālo..piem.
vakardienas t/c Solo atklāšanas
bildes..
Nils. @ExelNil1
ahh tikko no arstiem,
iztaigaju var teikt visus cesu
arstus un katrs saka citu !!
Vai tiesam Cesis nau neviena
normala arsta ??

