
Iedzīvotāji un domes deputāti noraida 
koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri.

Kāpēc tantei Vaivē jāmaksā par to, ka valsts 
nepilda savas funkcijas?

Lasiet 2. lpp
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Sniega vaļņi plok

Lasiet 3. lpp

Gan autobraucēji, gan gājēji 
atzīst, ka ielu un ietvju tīrība 
Cēsīs šajā ziemā ir pamanāmi 
uzlabojusies. Par to, kā tiek 
organizēta brauktuvju attīrīšana 
no sniega, stāsta Cēsu novada 
pašvaldības Komunālās no-
daļas komunālinženieris Didzis 
Ozoliņš.

Šajā ziemā sniega tīrīšana 
un izvešana bija jāsāk krietni 
agrāk nekā pagājušajā sezonā. 
Pērn   decembra otrajā pusē  
pilsētā vēl varējām greiderēt 
ielas ar grants segumu. Šajā 
sezonā  visu decembri  bija 
stabila ziema ar visiem tās 
priekiem un rūpēm. Decembrī 
no pilsētas ielām esam izveduši 
2700 kubikmetrus sniega. Ielu 
tīrīšana un sniega izvešana  
izmaksāja 32 tūkstošus latu. 
Janvārī sniegs vests no Vienības 
laukuma, Vaļņu, Rīgas, Palasta, 
Voldemāra un citām ielām 
un arī izvesti nepilni 3 000 
kubikmetru sniega. Par ielu 
tīrīšanu ir noslēgts līgums ar 
SIA „Kom-Auto”.  Kad sāk 
snigt, es sazinos ar uzņēmuma 
pārstāvi un ielās operatīvi 
izbrauc tīrāmā tehnika. 

Vietās, kur gar ielas malām 
ir pašvaldības teritorijas  vai 
gravas, ielu atbrīvošanu no 
sniega vaļņiem veicam ar 
pašvaldības minitraktoru sniega 
pūtējiem.

Šajā sezonā  ar 
minitraktoriem strādā trīs 
vadītāji. Darba grafiks ir 
saspringts. Kad intensīvi snieg, 
pašvaldības ietvju tīrīšana tiek 
uzsākta naktī, lai līdz rītam, kad 
iedzīvotāji dodas uz skolām 

un darba vietām, ietves būtu 
tīras. Dienā trešais darbinieks 
var nomainīt kolēģus un attīrīt 
autobusu pieturas, stāvvietas. 
Tehnika tiek noslogota 
intensīvi, taču kalpo labi.  

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Attēlā: Minitraktoru “Avant” vadītāji Aivars Kozaks un Normunds Petaks šoziem paveikuši 
maksidarbu, attīrot Cēsu ietves un ielas no sniega.

Cēsu dzimtsarakstu nodaļā 
2012.gads ir bijis aktīvs 
Ir reģistrēti  210 bērni un 
tas ir lielākais reģistrēto 
jaundzimušo skaits kopš 1994.
gada. 2011. gadā reģistrējām 
200 jaundzimušos, pērn 
par 10 vairāk. Pieauguma 
tendence nav strauja, taču 
tā ir un tas ir patīkami. No 
pērn jaundzimušajiem 110  
ir meitenītes un 100 puikas. 
Tautību sadalījums ir šāds 
- 200 latvieši 5 krievi un 5 
poļi. Vairāk nekā puse bērnu 
dzimuši oficiāli reģistrētā 
laulībā. No jaundzimušajiem 
101 ir ģimenē pirmdzimtais, 
79 otrais bērniņš, 23 trešais 
bērniņš, 3 ceturtais, 2 sestais 

un  pa vienam gadījumam, kad 
jaundzimušais ir piektais un arī 
septītais bērniņš ģimenē.

   Kādi vārdi ir doti mazajiem?  
Puišiem populārākais vārds pēc 
vairāku gadu pārtraukuma atkal 
ir Jānis. Ir reģistrēti 6 Jāņi, 6 
Roberti, 5 Gustavi, 4 Emīli. 
Vēl populāri vārdi ir Ralfs, 
Adrians, Juŗģis un Kārlis.  
Kā redzam, vecāki pārsvarā 
izvēlas skaistus, skanīgus un 
latviskus vārdus. Meitenēm 
visbiežāk vecāki izvēlējušies 
vārdu Annija – 6 meitenītēm, 
5 Alises, 4 Martas un Sofijas. 
Vēl populāri vārdi ir Elizabete, 
Zane, Viktorija,  Adele, Elīza, 
Evelīna.  No retākiem vārdiem 
meitenēm jāmin  Bille, Kristija, 
Megana, Mendija, Vanesa. 
Puikām -  Kevins, Martins, 
Matiass, Adjans. 

  Pērn reģistrētas 158 laulības, 

tas ir lielākais laulību skaits 
kopš 1993.gada. Pusē gadījumu 
viens vai abi no pāra ir Cēsu 
novada iedzīvotāji, pārējie 
izvēlējušies  mūsu pilsētu kā 
piemērotāko vietu skaistajam 
dzīves notikumam. Pagājušajā 
gadā jau sākām reģistrēt 
laulības ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām, četras laulības 
notika Cēsu Jaunajā pilī. 
Laulību Cēsīs reģistrējuši arī 
trīs ārvalstu pilsoņi - viens no 
Lielbritānijas, viens no Indijas 
un viens no Kenijas. 

  Palielinājies ir arī miršanas 
reģistrāciju skaits – 300, 
tādējādi demogrāfiskā tendence 
novadā joprojām ir negatīva.

  Šajā, 2013.gadā ir stājies 
spēkā jaunais civilstāvokļu 
aktu reģistrācijas likums. 
Tagad dzimšanu un miršanu var 
reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu 

nodaļā, neatkarīgi no dzīves 
vai notikuma vietas. Tāpat 
nepieciešamos atkārtotos 
dokumentus var pieprasīt 
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, 
neatkarīgi no dzīves vietas. 
Visas dzimtsarakstu nodaļas 
tagad strādā vienotā informatīvā 
sistēmā un nepieciešamos 
dokumentus var saņemt ātrāk 
un ērtāk. 

Mainījies dzimšanas 
apliecību formāts. Tās vairs 
nav krāsainas, bet vienkāršas, 
melnbaltas A4 izmēra 
apliecības. Šis dokuments 
pēc formas kļuvis lietišķāks, 
taču pēc satura tikpat būtisks. 
Jaunums ir tas, ka dzimšanas 
apliecībā tagad  ierakstām arī 
bērniņa tautību. Tā kā vecākus 
ar dažādām tautībām aicinu 
laikus apspriesties un izlemt 
par atvases tautību. Ja vecāki 

nespēj vienoties, bērna tautību 
dzimšanas apliecībā var arī 
nenorādīt. Attiecībā uz laulību 
reģistrāciju ir atcelta laulību 
izsludināšana. Tas notika tā, ka 
dzimtsarakstu nodaļas telpās 
tika izlikti laulības pieteicēju 
vārdi un uzvārdi. Dokumentu 
izskatīšanas laiks laulību 
pieteicējiem kā iepriekš ir viens 
mēnesis. 

Jaunais likums paredz arī 
iespējas reģistrēt laulību ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas telpām, 
arī brīvā dabā. Taču katru 
šādu pieteikumu izskatīsim 
individuāli. Jāņem vērā tas, 
ka aktīvākais kāzu laiks ir 
jūlijs, augusts. Nedēļas nogalēs 
reģistrējam 6 – 8 laulības un, 
izbraucot novadīt ceremoniju 
skaistā dabas nostūrī vienam 
pārim, varam nepagūt pie 
citiem laulāties gribētājiem.

Vairāk laulību, vairāk jaundzimušo
Iveta Gabrāne  
Cēsu novada  
Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja

Cēsu 2.pamatskolas 
iekšpagalmā ir izveidots 
lielākais dabīgā ledus laukums 
Cēsīs. Ledus laukuma 
izveidošanā piedalījās skolēni 
un viņu vecāki. Turpmāk sporta 
stundās un pēc stundām skolēni 
pilnveidos savas slidošanas 
prasmes. Pēcpusdienās un 
brīvdienās ledus laukumu varēs 
izmantot bērni un viņu vecāki.  
Asinām slidas un sākam slidot! 

Asinām 
slidas!
Ojārs Bicāns  
Cēsu 2.pamatskolas  
direktors

Janvāris Cēsu pilsētas 
Pastariņa sākumskolā pagāja 
iepazīstot R.Blaumaņa daiļradi, 
atzīmējot rakstnieka 150 
jubileju.

Uzaicinot viesos biblio-
tekāres no bērnu bibliotēkas un 
skolotājus, 5.-6.klašu skolēni 
izspēlēja noveli „Nāves ēnā”.  
Audzēkņi iepazina varoņus, 
to pārdzīvojumus. Savukārt 
1.-4.klašu skolēni Cēsu bērnu 
bibliotēkā iepazīs literāro 
pasaku „Velniņi”.

Blaumaņa 
jubilejā
Ginta Pūpola  
Pastariņa sākumskolas  
skolotāja
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Cēsu novada domes sēdēs 3. 
un 31. janvārī izskatīti  60 
jautājumi.

•Apstiprināja Cēsu novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
un pirmsskolas vecuma 
bērnu grupu darbu no 2013.
gada 18.jūnija līdz 2013.
gada 30.augustam. Lēmums 
nosaka, ka  vecākiem, kuri no 
01.06.2013. līdz 31.08.2013. 
vēlas, lai viņu bērni pirmsskolas 
izglītības programmu apgūtu 
citā pirmsskolas izglītības 
iestādē, par bērna izglītošanu 
un aprūpi slēdz  līgumu.

•Apstiprināja valsts 
mērķdotācijas sadalījumu Cēsu 
novada pašvaldības pamata un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu, speciālo izglītības 
iestāžu, profesionālās izglītības 
iestāžu  pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām par kopējo summu 
Ls 1 598 736,00, kā arī 

mērķdotāciju  piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībai par 
Ls 90 736,00 un apstiprināja 
Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju 
mēnešalgas.

•Nolēma uzsākt nepieciešamās 
darbības dienesta viesnīcas 
izveidei Cēsu novadā.

•Nolēma atsavināt nekustamo 
īpašumu Zvirbuļu iela 7, Cēsis, 
Cēsu nov. - pārdodot izsolē un 
nosakot  nekustamā īpašuma 
sākumcenu LVL 4000.00. Izsole 
notiks Cēsu novada pašvaldībā, 
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu 
nov., 2013.gada 21.martā, plkst. 
14.00. Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties www.cesis.
l v / p a š v a l d ī b a / K o n k u r s i , 
vakances, izsoles vai pa tālr. 
Nr. 64161825.

•Ievērojot jauno Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likumu, 
atbalstīja priekšlikumu 
Dzimtsarakstu nodaļā esošo 
amata vienību Dzimtsarakstu 
inspektors likvidēt un izveidot 
jaunu - vadītāja vietnieks.

•Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības noteikumus par 
amatiem, kurus ieņemošās 
amatpersonas (darbinieki) ir 
pakļautas reālam dzīvības vai 

veselības apdraudējumam.

•Pieņēma lēmumu noslēgt 
zemes nomas līgumu ar SIA 
„AM Lauku apgāde” par zemes 
gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 
Cēsu nov. kopplatība 3919 m2 
ar mērķi – komercdarbības 
attīstībai.

•Noteica atalgojumu Cēsu 
novada domes Vēlēšanu 
komisijai par darbu Cēsu 
novada domes vēlēšanās.

•Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības budžetu 2013.
gadam.

•Izdarīja grozījumus lēmu-
mos par telpu  Skolas ielā 
6, Cēsīs, nodošanu nomā 
nodibinājumam „Pasaules 
latviešu mākslas centrs” un 
biedrībai „Latvieši pasaulē – 
muzejs un pētniecības centrs”, 
nosakot, ka telpas varētu tikt 
izīrētas ar 01.07.2015.

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.

Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos 

Domes sēdēs janvārī
No 2012. gada. 27. 

decembra līdz 2013. gada 24. 
janvārim Cēsu un Priekuļu 
novados norisinājās publiskā 
apspriešana „Par apbūvi 
- biogāzes koģenerācijas 
elektrostacijas jaunbūve Ābolu 
ielā 2 B, Cēsīs, Cēsu novadā”, 
kuru ierosināja SIA „Energy 
Investment”.

Uz aicinājumu ierasties 
un paust savu viedokli par 
potenciālo apbūvi prezentācijas 
pasākumā atsaucās vairāk nekā 
50 interesenti.

SIA ”Energy Investment” 
pārstāvis Ģirts Folmanis 
iepazīstināja klātesošos ar 
biogāzes koģenerācijas stacijas 
būvniecību, tehnoloģisko 
procesu un arī izejvielu 
iegūšanu. Prezentācijas 
klausītāju attieksme pret 
koģenerācijas stacijas būv-
niecību bija noraidoša. Priekuļu 
un Cēsu novada iedzīvotāji, 
kuru īpašumi atrodas blakus 
plānotajam projektam, pauda 

satraukumu par iespējamo 
gruntsūdeņu, smaku un  
trokšņu  piesārņojumu. Citi 
izteica šaubas par izejvielu 
- kukurūzas iegūšanu, kas 
nepieciešama stacijas darbībai, 
jo Cēsu apkārtnē zemnieki 
to neaudzē. Tāpat izskanēja 
viedokļi, ka uzņēmuma esošā 
piedāvātā izpēte un informācija 
nav pietiekama, un ir 
nepieciešams veidot atkārtotu 
publisko apspriešanu tad, kad 
būs pilnīgāka informācija par 
iespējamo projektu.

31. janvārī Cēsu novada 
domes sēdē publiskās 
apspriešanas sekretārs Jā-
nis Zlaugotnis nolasīja 
apspriešanas gala ziņojumu, 
kurā informēja, ka saņemti 
737 iedzīvotāju viedokļi, no 
tiem par derīgiem atzīti 598. 
No saņemtajiem derīgajiem 
viedokļiem būvniecības ieceri 
neatbalsta 474 iedzīvotāji, 
atbalsta 124 iedzīvotāji.

Deputāti vienbalsīgi 
nobalsoja pret biogāzes 
koģenerācijas elektrostacijas 
jaunbūve Ābolu ielā 2 B, 
Cēsīs. 

Janvāra pēdējā Domes sēdē 
deputāti pieņēma pašvaldības 
budžetu 2013.gadam. Tāpat kā 
iepriekšējā gadā, tas veidots 
ar piesardzīgu optimismu. 
Proti, plānojot līdzekļus 
nepieciešamajiem darbiem, 
esam padomājuši par finanšu  
rezervi. Izstrādājot šī gada 
budžetu, skaidrāk iezīmējas 
pašvaldības finansiālā situācija 
2014.gadā. Tajā darbību 
uzsāks Vidzemes koncertzāle 
un tās uzturēšanas izdevumi, 
jūtami ietekmēs budžetu. 
Tāpat zināms, ka nākošajā 
gadā paredzēts paaugstināt 
minimālo algu un arī šie 
izdevumu jāplāno laikus. Taču 
kopumā pašvaldībā šogad soli 
pa solim virzīsimies uz priekšu 
un šis ir attīstības budžets. 
Manuprāt, turpmākajos gados 
pašvaldībās aizvien krasāk 
iezīmēsies nepieciešamība  
koncentrēt finanšu resursus, 
tātad veidot lielākus novadus. 
Debates Saeimā un valdībā 
par administratīvās reformas 
nākošo posmu jau ir sākušās. 

  Šoziem visā valstī 
iedzīvotāji ir satraukušies un 
sašutuši par augstajiem apkures 
rēķiniem. Cēsīs apkures tarifs 
ir augsts, taču maksa par 
siltumu uz vienu kvadrātmetru 
renovētājās mājās ir zemāka 
nekā vidēji valstī. Māju 
siltināšanā esam līderi valstī 

un par to paldies iedzīvotājiem, 
apsaimniekotājiem, uzņē-
mējiem. Arī Cēsu siltumtīklu 
operatoru mērķtiecīgas 
investīcijas siltumtrašu at-
jaunošanā, jaunās šķeldas 
katlu mājas būvniecība ļaus 
samazināt siltuma ražošanas 
izmaksas un arī tarifu. Zīmīgi, 
ka Mācību un ražošanas 
uzņēmuma dzīvojamo namu 
apsaimniekotāji ir izteikuši 
vēlmi pieslēgties centralizētajai 
siltuma apgādes sistēmai, jo, 
acīm redzot, secinājuši, ka tā ir 
izdevīgāka par individuālo. 

  Cēsu   klīnikā   ir sva-
rīgi īstenot izstrādāto 
attīstības stratēģiju, palielināt 
pakalpojumu klāstu, ietverot 
arī sociālo aprūpi. Diemžēl 
atkārtojas situācija, ko esam 
pieredzējuši iepriekšējos 
gados – valsts finansējums 
par neatliekamo medicīnisko 
palīdzību nesedz faktiski 
sniegto pakalpojumu izmaksas.  
Arī ģimenes ārsti ir satraukušies 
par jaunajiem kritērijiem, ko 
prasa Veselības ministrija. 
Organizēsim ārstu tikšanos 
ar Veselības ministrijas 
amatpersonām, lai  rastu 
pieņemamu risinājumu. 

  Izglītības iestādēs janvāris 
pagāja Draudzīgā aicinājuma 
zīmē. Paldies, Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu valsts 
ģimnāzijas kolektīvam, kas šo 
kustību uztur ne tikai Cēsu, bet 
visas valsts mērogā. Paldies 
visiem skolu kolektīviem par 
aktīvu iesaistīšanos Draudzīgā 
Aicinājuma kustībā.

Gints Šķenders  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Gada sākuma 
aktualitātes

Diskusijas par izglītības 
sistēmu novadā pagājušā 
gada nogalē bija aktīvas un 
emocionālas, taču produktīvas. 
Gan domes deputātiem, gan 
pedagogiem, gan vecākiem 
tā bija iespēja labāk iepazīt 
novada skolas, novērtēt esošās 
izglītības sistēmas plusus un 
riskus, rast optimālu turpmākās 
attīstības modeli.

   Ja runājam par audzēkņu 
skaitu pamatskolās, jau ar 
pagājušo mācību gadu ir 
iezīmējusies iepriecinoša 
tendence – pirmklasnieku skaits 
aug un prognozes rāda, ka tas 
varētu augt arī turpmāk. Tāpēc 
nav lietderīgi steigties apvienot 
skolas. Tas nozīmē, ka Pastariņa 
sākumskola turpinās darboties 
savās telpās pilsētas centrā. 
Tomēr deputāti ir vienojušies , 
ka tiks sagatavots un pieņemts 
domes lēmums par pirmo 
klašu komplektāciju Cēsu 
novada skolās, lai veicinātu 
vienmērīgu skolu piepildījumu. 
Paredzēts, ka pirmajās klasēs 
varēs uzņemt ne vairāk kā 22 
audzēkņus. Ja klasē ir 30 bērni, 
kā dažās skolās šajā mācību 
gadā, tad grūti ir gan bērniem, 
gan pedagogiem un arī vecāki 
ir neapmierināti.

   Neskaidrāka situācija ir 
vidējās izglītības segmentā. 
jo nākamajos divos gados 
būs izjūtama nopietna 
demogrāfiskās bedres ietekme.  
Izglītības kvalitāte mūsu 

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

mācību iestādēs ir augsta 
un mācīties Cēsīs vēlas arī 
jaunieši no citiem Vidzemes 
novadiem. Tāpēc ir svarīgi 
pēc iespējas ātrāk atrisināt 
dienesta viesnīcas jautājumu. 
nodrošinot jauniešiem mācību 
laikā ērtu un lētu dzīves 
vietu Cēsīs.  Savukārt vasarā 
dienesta viesnīca varētu kalpot 
kā hostelis tūristiem. 

  Profesionālās vidusskolas 
jaunā mācību ražošanas 
korpusa būvniecība ir 
paredzēta Valmieras ielā 19 
pie 2. Vidusskolas.  Plānots, 
ka mācības tajā varēs uzsākt 
2014. gada 1.septembrī, taču 
iepirkuma procedūras mūsu 
valstī ir tāda šķēršļu josla, ka 
projekta īstenošana var arī 
aizkavēties. Šī iemesla dēļ 
2014. – 2015. mācību gadā 
profesionālās vidusskolas 
audzēkņi  vispārizglītojošos 
priekšmetus varētu vēl apgūt 
ēkā  Skolas  ielā, bet dabas 
zinību priekšmetus labi  
aprīkotajos 2. vidusskolas 
kabinetos.  

   Šāds modelis dod iespēju 
visām novada izglītības 
iestādēm  turpināt savu attīstību 
un tad laiks rādīs, kādas 
korekcijas novada izglītības 

sistēmā ir nepieciešamas. 

  Daudzi jau ir pamanījuši , 
ka Cēsu mājas lapa ir ieguvusi 
jaunu veidolu. Prieks, ka 
atsauces par tās vizuālo 
noformējumu un materiālu 
izkārtojumu ir atzinīgas. 
Turpināsim pilnveidot mā-
jas lapu un arī izstrādāt 
Cēsu  mobilo aplikāciju, lai 
viedtālruņu lietotāji, un to 
skaits aug katru dienu, ātri un 
ērti varētu saņemt pārskatāmu 
informāciju par norisēm Cēsu 
novadā.

  Un noslēgumā par tādu 
prozaisku tēmu kā sabiedriskās 
tualetes. Lai arī autoostas 
tuvumā ir uzstādīta  auto-
mātiskā maksas tualete, 
joprojām saņemam sūdzības, 
ka Cēsīs trūkst sabiedrisko 
tualešu, jo īpaši ziemā, kad 
Torņa ielas un Pils parka tualetes 
ir slēgtas.  Esmu saņēmis 
akciju sabiedrības „Latvijas 
dzelzceļš”  vadības solījumu, ka 
uzņēmums izbūvēs mūsdienīgu 
tualeti savā Stacijas ēkā. 
Savukārt pašvaldības budžetā 
ir paredzēti līdzekļi, lai veiktu 
nepieciešamos priekšdarbus un 
tualetes Torņa ielā strādātu arī 
ziemā. Visdrīzāk automātiskajā 
režīmā. 

Produktīvas diskusijas

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Iedzīvotāji - pret!



Cēsu Vēstis, 2013. gada  31.janvāris 3

AKTUĀLI

Sestdien, 26. janvārī Cēsu 
pilsētas Pastariņa sākumskolā 
notika pirmais Cēsu iedzīvotāju 
forums, kurā pulcējās 
iedzīvotāji, lai dalītos idejās 
un noteiktu konkrētas rīcības, 
izmantojot vietējos resursus. 

Iedzīvotāju foruma mērķis 
ir iedibināt iedzīvotāju un citu 
apkaimes pārstāvju līdzdalības 
tradīcijas vietējās attīstības 
plānošanā un plānu īstenošanā, 
attīstot sadarbību starp 
dažādām sabiedrības grupām 
un sektoriem.

Kā pastāstīja foruma 
organizatore Dita Trapenciere, 
Iedzīvotāju forums ir viens 
no instrumentiem, kā 
efektīvi veicināt iedzīvotāju 
pašorganizēšanos. Foruma 
atslēgas vārdi ir vienošanās un 
pašu resursi.

Foruma iesākumā dalībnieki 
varēja iesaistīties dažādu 
tēmu darba grupās: kultūra 
un izklaide, sports un aktīvā 
atpūta, tūrisms un pilsētas 
tēls, izglītība un karjera, vide 
(labiekārtojums, mājoklis), 
jauniešu iespējas. Darba grupu 
mērķis bija noteikt problēmas 
un prezentācijās piedāvāt 
risinājumus vai projektus 
konkrētajā tēmām. Pēc tam 
ikvienam bija iespēja nobalsot 
par viņaprāt veiksmīgākajiem 
risinājumiem.

Otrajā darba cēlienā 
dalībnieki izstrādāja rīcības 
plānus projektiem, par kuriem 
bija saņemts visvairāk balsu. 
Savukārt noslēgumā foruma 
dalībnieki prezentēja četrus 
projektus, kurus paši ir gatavi 
īstenot:

No teorijas uz praksi 
– programma dažādas nozaru 
profesionāļu piesaistei 
izglītības iestādēm un palīdzība 
jaunietim izdarīt profesijas 
izvēli nākotnei;

Baltā siena - brīvdabas 
kino jeb vieta (platforma), kur 
cēsnieki varētu parādīt plašākai 
publikai savus foto, video 
darbus, dalīties ar iespaidiem 
no kāda ceļojuma;

Esi Cēsnieks, nāc ārā 
- motivācijas programma 

cēsniekiem, ar mērķi apmeklēt 
pēc iespējas vairāk dažādus 
Cēsu pasākumus/notikumus, 
saņemot par to balvu vai 
atzinību.

Gaujas taka – projekts paredz 
savienot pilsētas centra daļu ar 
Gauju, marķējot maršrutus, 
kuros var apskatīt dažādas 
interesantas vietas. Pa takām 
varētu vadāt brīvprātīgie gidi.

Ikviens interesents 
jebkurā brīdī var iesaistīties 
projektos, sazinoties ar 
projektu kontaktpersonu. 
Plašāka informācija pieejama 
foruma mājas lapā http://www.
cesuforums.lv.

Visas foruma aktivitātes tiek 
īstenotas brīvprātīgi, balstoties 
uz pašu iedzīvotāju interesi un 
iniciatīvu.

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Iedzīvotāju forums - jauns sākums

Attēlā: Izglītības darba grupa izstrādā priekšlikumus novada 
izglītības sistēmas uzlabošanai. Undīnes Trapencieres foto.

Janvāra nogalē Cēsu novada 
pašvaldībā tikāmies ar Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldību 
komisijas priekšsēdētāju 
Sergeju Dolgopolovu. Ru-
nājām arī par tādu ačgārnu un 
noturīgu tendenci kā valsts 
pārvaldes funkciju deleģēšanu 
pašvaldībām, neparedzot 
atbilstošu finansējumu.

  Spilgts  piemērs  ir situācija  
ar  Cēsu profesionālo vidusskolu. 
Novada pašvaldība pārņēma šo 
skolu no Izglītības un zinātnes 
ministrijas. Ja pašvaldība to 
neuzņemtos, mācību iestāde 
visdrīzāk tiktu slēgta, kaut 
arī tajā jaunieši var apgūt 
tautsaimniecībā pieprasītas 
profesijas. Cēsu Profesionālajai 
vidusskolai un vēl desmit 
Latvijas tehnikumiem un 
profesionālajām vidusskolām 
ir piešķirts Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) 
finansējums modernas mācību 
ražošanas bāzes  izveidei.  
Fonda finansējums Cēsīm 
ir 2,3 miljoni latu, kas, 
protams, ir labi. Taču projekta 
nosacījumi paredz pašvaldības 
līdzfinansējumu 24% apmērā. 
Pasūtītājs, tātad pašvaldība, 
finansē tehniskā projekta 
izstrādi – 36 tūkstoši lati. 
Lai uzbūvētu jauno mācību 
ražošanas korpusu Valmieras 
ielā, būs nepieciešama 
elektrības pievada izbūve, 
kas izmaksās apmēram 450 
tūkstošus latu. Lai nodrošinātu 

projekta prasību – dienesta 
viesnīcai skolas audzēkņiem 
ir jābūt piecpadsmit minūšu 
gājiena attālumā no mācību 
vietas, būs jābūvē arī dienesta 
viesnīca un tās izmaksas 
pagaidām grūti prognozēt. 
Pārējās profesionālajās mācību 
iestādēs ar projekta īstenošanu 
saistītās izmaksas segs valsts, 
bet Cēsu novadā prāva summa 
no pašvaldības budžeta būs 
jāiegulda šajā projektā, liedzot 
iespēju paveikt daudzus novada 
iedzīvotājiem nepieciešamus 
darbus. Un tad ir jāvaicā, kāpēc, 
kā mēdz teikt, tantei Vaivē 
ir jāmaksā par profesionālās 
vidusskolas modernizāciju? 
Viņai daudz nepieciešamāks 
izbraucams ceļš uz mājām, lai 
cilvēks var nokļūt uz veikalu, 
pie dakteriem, lai tuvinieki 
pie viņas varētu iebraukt arī 
rudeņos un pavasaros. 

Profesionālā izglītība ir 
valsts funkcija un valstij būtu 
jāfinansē arī izmaksas, kas 
saistītas ar Cēsu Profesionālās 
vidusskolas modernizācijas 
projekta īstenošanu. Un 
vēl,  valsts līmenī jau tiek 
gatavots  reģionu reformas 
nākošais posms, kas paredz 
lielāku novada veidošanu  
bijušo rajonu robežās. Un var 
gadīties, ka jau pēc dažiem 
gadiem vairs nebūs formālu 
šķēršļu (tagadējo novadu 
robežu) Cēsu Profesionālās 
vidusskolas izvietošanai 
Jāņmuižā, kur jau ir atbilstoša 
infrastruktūra un apjomīgi 
papildus ieguldījumi, kā tagad 
Cēsīs, nav nepieciešami.

Vai tantei Vaivē 
par to jāmaksā?
Andris Mihaļovs  
Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektors

Vidzemes koncertzāles 
būvniecība vēl rit pilnā sparā, 
taču paralēli top arī jaunā 
mūzikas un kultūras centra 
saturiskā piepildījuma aprises. 
To izstrādā koncertzāles 
darbības stratēģijas darba 
grupa, ko vada novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Rozenbergs.

  Kā pastāstīja J. Rozenbergs,  
darba grupā tiek izdiskutēti trīs 
pamatjautājumi: 1)mūzikas 
un kultūras centra darbība 
stratēģijas aktualizācija, 
kas nozīmē koncertu, 
izrāžu, kultūras notikumu 
programmas sagatavošanu, 
māksliniecisko kolektīvu 
darbības nodrošināšanu; 2) 
turpinās arī jaunās koncertzāles 
administratīvi juridiskā 
modeļa izstrāde; 3)  korekcijas 
iekārtu un aprīkojuma iegādē. 
Piemēram, darba gaitā radās 
ideja, ka jaunajā ēkā varētu 
darboties arī kinoteātris. Ir 
veiktas korekcijas plānojumā, 
lai šo ideju varētu īstenot 

un cēsniekiem būtu iespēja 
noskatīties jaunākās filmas labā 
kvalitātē un ar visām ērtībām.

   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”. 
2011.gada 20.jūnijā tika 
parakstīts līgums ar AS 
„UPB” par Vidzemes mūzikas 
un kultūras centra izbūvi. 
Būvniecības līguma kopējā 
summa ir 7 887 939,12 LVL.  

Saturiskās aprises
Aivars Akmentiņš

Ar Eiropas Komisijas un 
„Jaunatne darbībā” atbalstu  
2012. gada februārī sākās jauns 
un nebijis projekts „Soli pa 
Solim”. Tajā satikās jaunieši 
- atraktīvi, drosmīgi, radoši, 
ar dažādiem viedokļiem un 
uzskatiem. 

Kopīgās aktivitātes ir 
palīdzējušas lauzt dalībnieku 
stereotipus, devušas iespēju 
brīvi paust savu viedokli. 
Projektā satikās kristieši, 
labdarības organizāciju 
brīvprātīgie, jaunieši no 
Cēsu Audzināšanas iestādes 
nepilngadīgajiem un arī citi 
jaunu iespaidu un aktivitāšu 
alkstoši jaunieši.

Laiks jau ir pagājis, kopš 
pirmās projekta dalībnieku 
tikšanās reizes pagājušā gada 
aprīlī. Piedzīvots  ir ļoti daudz, 
un arī iepriekšējie stereotipi nu 
šķiet smieklīgi. Piemēram, ja 
darbojies Latvijas Sarkanajā  
Krustā, tad tu nodarbojies 
tikai ar apģērbu sūtīšanu  
Āfrikas iedzīvotājiem, ja 

atrodies Audzināšanas iestādē 
nepilngadīgajiem, tad tu esi 
nemākulīgs, analfabēts, ja esi 
kristietis, tad tu esi garlaicīgs 
un nīkulīgs- šie ir tikai nedaudzi 
no tiem stereotipiem, kas ir 
iesakņojušies mūsu sabiedrībā, 
bet tā tam nevajadzētu būt. 

Jau pēc pirmajām tikšanās 
reizēm projekta dalībnieki 
atzina, ka viņu domas ir 
krasi mainījušās  gan par 
ieslodzītajiem, gan par 
kristiešiem, gan arī par tiem, 
kas savu laiku velta labdarībai. 
Viņi saprata, ka atrasties pie 
ieslodzītajiem, runāties un 
kopā spēlēt sporta spēlēs nav 
nemaz tik traki un biedējoši, ka 
kristieši ir jautri, interesanti un 
atvērti jaunieši un, ka jauniešu, 
kuri nodarbojas ar labdarību, 
pienākumi nav tikai piegādāt 
humāno palīdzību. 

Katru mēnesi  projekta „Soli 
pa Solim” dalībnieki dodas 
uz Cēsu Audzināšanas iestādi 
nepilngadīgajiem. Līdz šim 
jaunieši kopā sportoja - spēlēja 
tautasbumbu, futbolu, karogu 
spēli, klausījās lekcijas par 
puišu un meiteņu attiecībām, 
kuras vadīja Ulvis Kravalis 
un Kaspars Ozoliņš no 

organizācijas Īsta Mīlestība 
Gaida; kopā tika veidoti dažādi 
plakāti un zīmējumi, radītas 
idejas, kas palīdzētu pilsētas 
sociālajai dzīvei. Dalībnieki 
izzināja Latvijas Sarkanā 
Krusta Jaunatnes  darbošanos 
dažādās jomās, uzzināja par 
iespējām palīdzēt citiem un 
iesaistīties tajās aktivitātēs. 

Bet viss vēl turpinās 
un  projekta dalībniekus 
sagaida vairākas aizraujošas 
aktivitātes. Ar projekta „Soli 
pa Solim” starpniecību  
Cēsu  Audzināšanas iestādē 
nepilngadīgajiem aktivitātēs 
piedalījušies 50  jaunieši no 
dažādām Latvijas pilsētām, kuri 
vēlas lauzt stereotipus - Cēsis, 
Rīga, Valmiera, Smiltene,  
Sigulda, Valdemārpils u.c. 
Aktīvi iesaistījušies arī ~50 
ieslodzīto.

Projekts „Soli pa Solim” 
rit pilnā sparā, un arī Tu vari 
sekot jaunumiem -http://
www.facebook.com/pages/
L S K J - p r o j e k t s - S o l i - p a -
S o l i m / 2 8 9 1 2 3 5 2 11 5 7 6 6 5 
un http://www.draugiem.lv/
projekts.solipasolim/

Jaunieši lauž stereotipus
Solvita Bespalova  
Projekta komunikācijas 
koordinatore
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BUDŽETS

Aivija Zerne  
Cēsu novada pašvaldības 
Finanšu nodaļas vadītāja 

Budžeta ieņēmumi 
Cēsu novada pašvaldības 

2013.gada kopbudžeta  
ieņēmumi plānoti  11.467 

miljonu latu apmērā (Ls 595 uz 
vienu Cēsu novada iedzīvotāju), 
kas sadalīti divās lielās grupās 
– pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi 11.192 miljoni latu 
un pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi 274.5 tūkstoši 
lati. Palielinājies speciālā 
budžeta ieņēmumu īpatsvars 
kopbudžetā, no 2,3 % 2012.
gadā līdz 2,5 % 2013.gadā.

     Pašvaldības pamatbudžeta 
2013.gada ieņēmumi plānoti 
11.192 miljoni latu apmērā. 

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

    Nodokļu ieņēmumi. 2013.
gadā Cēsu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi no 
nodokļiem plānoti 6.505 
miljonu latu jeb par 3 
procentpunktiem lielāki nekā 
plānoti 2012.gada budžetā.

Lielākais īpatsvars nodokļu 
ieņēmumos ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklim (90 %) un 
nekustamā īpašuma nodoklim 
(9 %). 

Garantētie nodokļa 
ieņēmumi Cēsu novada 
pašvaldības budžetā 2013.
gadā plānoti 5.865 miljonu latu 
apjomā, t.sk. iepriekšējā gada 
nesadalītais IIN atlikums 66.1 
tūkstošu latu apjomā.

Apstiprinātas izmaiņas 
arī otra pašvaldībai būtiskā 
nodokļu ieņēmumu avota 
– nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) jomā. Daudzu Cēsu 
novada iedzīvotāju maksātspēja 
joprojām ir zema, tāpēc nodokļa 
likmes paaugstināšana ir 
problemātiska, jo tā palielinātu 
sociālo slogu pašvaldības 

budžeta izdevumu daļā. 

Cēsu novada pašvaldības 
budžetā NĪN ieņēmumi plānoti  
atbilstoši iesniegtajai Finanšu 
ministrijas prognozei   594.1 
tūkstošu latu apmērā jeb par 
2 procentpunktiem mazāk kā 
2012.gada budžetā. Azartspēļu 
nodokļa ieņēmumi 2012.

gadā, ņemot vērā nodokļa 
iekasēšanas tendences 
iepriekšējā saimnieciskajā 
gadā, tiek plānoti 46 tūkstošu 
latu apjomā, kas ir vienlīdzīgs 
ar  2012.gada budžetā plānoto.

Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti 

pēc nulles principa, ņemot 
vērā reālās finanšu iespējas, 
nodrošinot pašvaldības funkciju 
izpildi un pilsētas attīstības 
galvenos uzdevumus, piesaistot 
ES struktūrfondu līdzekļus.

Cēsu novada pašvaldības 
2013.gada budžets veidots pēc 
programmu principa, paredzot 
finansējumu attiecīgu budžeta 
programmu realizācijai. 

Cēsu novada pašvaldības 
2013.gada kopbudžeta 
izdevumi plānoti 20,224  
miljonu latu apjomā (Ls 1 049 
uz vienu novada iedzīvotāju) un 
atbilstoši ieņēmumiem sastāv 
no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izdevumiem, attiecīgi 
, 19.841 miljoni lati un 383.4 
tūkstoši lati.

Pamatbudžeta 2013.gada 
izdevumi plānoti 19.841 
miljonu latu apmērā un, 
salīdzinot ar 2012.gada 
budžetu, palielinājums ir 11 
procentpunkti. Visi pašvaldības 
plānotie kopējie izdevumi pēc 
savas ekonomiskās būtības 
iedalīti desmit funkcionālajās 
kategorijās.

Vispārējiem valdības 
dienestiem apstiprināts 
finansējums 1.099 miljonu 
latu apmērā. Šajos izdevumos 
ietilpst izpildvaras institūcijas, 
pašvaldības parāda procentu 
maksājumi, kā arī līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem. 

Iepriekšējos un kārtējā gadā 
saņemto aizņēmumu procentu 
nomaksai 2013.gadā plānots 
izlietot 450.0 tūkstoši lati, kas ir 
par 32 procentpunktiem mazāk 
kā 2012.gadā. Lai nodrošinātu 
ES struktūrfondu projektu 
īstenošanu 2013.gadā ir plānots 
piesaistīt aizņēmuma līdzekļus 
5.448 miljonu latu apmērā.

Vispārējo valdības 
dienestu  izdevumu īpatsvars 
pamatbudžetā 5.53 %.

Sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti 229.3 
tūkstoši latu jeb 1.16% no 
kopējiem izdevumiem, kas 
ir par 2 procentpunktiem 
vairāk kā plānots 2012.
gada budžetā. Palielinājums 
ir saistīts ar Pašvaldības 
policijas uzturēšanas 
izdevumu un darbinieku 
mēnešalgu pieaugumu. 2013.
gadā iedzīvotāju izsaukumu 
apkalpošanai, sabiedriskās 
kārtības uzturēšanai, pārkāpēju 
aizturēšanai un saukšanai pie 
atbildības plānots izlietot 181.5 
tūkstoši lati un Bāriņtiesas 
darbības nodrošināšanai 47.8 

tūkstoši lati.

Ekonomiskajai darbībai 
no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem ir plānots tērēt 
2.354 miljonu latu jeb 11.86 
% no kopējiem izdevumiem, 
kas par 37 procentpunktiem 
mazāk kā  2012.gada budžetā, 
t.sk. lielākie izdevumi ir 
plānoti ielu kopšanai 220.0 
tūkstoši lati , ERAF projekta 
„Pētera ielas rekonstrukcija” 
realizācijai 203,5 tūkstoši lati , 
ERAF projekta „Cēsu pilsētas 
tranzītielas – Gaujas ielas 
rekonstrukcija” realizācijai 
1.178 miljoni lati, Peldu 
ielas rekonstrukcijai 139.0 
tūkstoši lati , ielu tehnisko 
projektu izstrādei 25.0  tūkstoši 
lati, Cēsu novada attīstības 
programmas izstrādāšanai 
4.9 tūkstoši lati, asfaltbetona 
seguma ielu bedrīšu remontam 
70.0 tūkstoši lati, nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanai 
plānoti 158.5 tūkstoši 
lati, sabiedrisko attiecību 
aktivitātēm plānoti 23.5 
tūkstoši lati , ārējiem sakariem 
9,2 tūkstoši lati, pašvaldības 
dalībai organizācijās 16.5 
tūkstoši lati. 

Vides aizsardzībai 2013. 
gada budžetā plānoti 864.6 
tūkstoši lati jeb 4.36 % no 
pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 80 
procentpunktiem vairāk kā 
2012.gada budžetā, t.sk. lielākie 
izdevumi plānoti sanitārajiem 
pasākumiem 107.3 tūkstoši 
lati ,t.sk. tiks turpināti darbi 
pie pilsētas apzaļumošanas, 
labiekārtošanas un apstādījumu 
kopšanas, kam ir paredzēts 
izlietot 253.9 tūkstoši lati, 
lietus ūdens savākšanai un 
novadīšanai no ielām 38,0 
tūkstoši lati, Cēsu nov.Vaives p. 
Rīdzenes c.ūdensaimniecības 
projekta realizācijai 277.4 
tūkstoši lati, Cēsu nov.Vaives 
p. Krīvu c.ūdensaimniecības 
projekta realizācijai 172.8 
tūkstoši lati, LEADER 
projekta „Administratīvās 
ēkas „ Kaķukrogs” 
teritorijas labiekārtošanas un 
rekonstrukcijas” realizācijai 
11.0 tūkstoši lati.. 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas 
pasākumiem budžetā paredzēti 
575.0 tūkstoši lati jeb 2.90 
% no kopējiem pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem, 
kas ir par 32 procentpunktiem 
vairāk kā 2012.gadā. Lielākās 
izmaksas plānotas ielu 
apgaismojuma izdevumu 
segšanai 102.1 tūkstoši lati, 
apgaismojuma izbūvei Niniera-
Noras-Amata-Celtnieku ielās, 
Sa tek les -Bever īnas -Mazā 
Bērzaines-Viestura-Tālavas 
ielās un Vārnu-Strazdu-
Zvirbuļu ielās kopējās 
izmaksas 91.7 tūkstoši lati, 
elektroapgādes sakārtošanai 
Raunas ielā 3.8 tūkstoši lati, 
Nekustamā īpašuma nodaļas 
uzturēšanai 69.4 tūkstoši lati , 
Komunālās nodaļas uzturēšanai 
80.6 tūkstoši lati, Vaives 
pagasta pārvaldes Komunālās 
nodaļas darbībai 49.3 tūkstoši 
lati, Attīstības nodaļas 
uzturēšanai 83.9 tūkstoši lati 
un pasākumiem 57.6 tūkstoši 
lati, 61.8 tūkstoši lati kapu 
saimniecības un 21.5 tūkstoši 
lati dzīvnieku patversmes 
uzturēšanai. 

Veselības funkcijas 
finansēšanai plānoti izdevumi 
Vaives pagasta Rīdzenes 
feldšera-vecmāšu punkta 
darbības nodrošināšanai 6.9 
tūkstošu latu apmērā jeb 0.03% 
no pašvaldības kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem.

Viens no budžeta nozīmīgiem 
pasākumiem ir kvalitatīvas 
un modernas kultūras 
infrastruktūras izveidošana, 
nodrošinot pilsētas iedzīvotāju 
un viesu kultūras vajadzību 

apmierināšanu. Funkcijai 
Atpūta, kultūra, reliģija 
pamatbudžetā ir plānoti 
7.216 miljoni lati jeb 36.37 
% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 68 
procentpunktiem vairāk kā 
2012.gadā, t.sk. 17.1 tūkstoši 
lati plānoti Vaives pagasta 
Tautas nama darbībai, 75.7 
tūkstoši lati kultūras pasākumu 
organizēšanai, 248.1 tūkstoši 
lati Cēsu centrālās bibliotēkas 
darbības nodrošināšanai 
(t.sk.Rīdzenes un Rāmuļu 
bibliotēkas), pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” darbībai 
plānoti – 593.9 tūkstoši lati 
(t.sk.27.7 tūkstoši lati plānoti 
pašdarbības kolektīvu tautas 
tērpu atjaunošanai). ES 
struktūrfondu finansētiem 
projektiem plānoti: 6.191 
miljoni lati  „Daudzfunkcionālā 
Vidzemes Mūzikas un Kultūras 
centra rekonstrukcijai” un „ 
Lejas Lustes” Vaives pag., 
Cēsu nov. tualetes izbūvei 18.3 
tūkstoši lati. Sporta pasākumu 
finansēšanai kopā plānots 
izlietot 44.5 tūkstoši latu. 

Kā būtisku priekšnosacījumu 
sekmīgai pilsētas attīstībai, 
dome uzskata izglītības 
sistēmas pilnveidi un izglītības 
infrastruktūras kvalitātes 
paaugstināšanu. Cēsu 
novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžeta projekta 
izdevumu lielākais īpatsvars – 
31.84 % ir paredzēts izglītības 
funkcijas finansēšanai. Kopējie 
izdevumi izglītības darba 
finansēšanai ir plānoti 3.316 
miljonu latu apmērā, kas ir par 
2.0 procentpunktiem vairāk 
kā 2012.gada budžetā. Valsts 
budžeta transferti izglītības 
pedagoģisko darbinieku 
atalgojumam un specializēto 
iestāžu uzturēšanas izdevumiem 
plānoti 8 mēnešu periodam. 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
būvprojekta izstrādes gala 
maksājumam un būvprojekta 
būvekspertīzei ir iekļauts 
finansējums 35.5 tūkstošu 
latu  apjomā, 46.0 tūkstoši 
lati projekta „Sākotnējās 
profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana” 
realizācijai, 16.9 tūkstoši lati 
Leonardo da Vinci Mobilitātes 
projekta Nr.2012-1-LV1-
LEO01-03505 realizācijai, 
20.4 tūkstoši lati projekta 
„Skolas piens” realizācijai, 
29.6 tūkstoši lati 1 un 2.klašu 
pamatizglītības iestāžu skolēnu 
ēdināšanai valsts programmas 
realizācijai, 51.4 tūkstoši lati 
izglītības pasākumiem, t.sk. 
5.4 tūkstoši lati (pašvaldības 
finansējums) projekta skolēnu 
darbs vasarā realizēšanai un 
izglītības iestāžu attīstībai 27.0 
tūkstoši lati. 

Sociālās nodrošināšanas 
funkcijas veikšanai paredzēts 
finansējums 1.178 miljons 
latu jeb 5.94% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem..                 

Cēsu novada pašvaldības 2013.gada budžets
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Ar dalību Ziemeļeiropas 
lielākajā tūrisma gadatirgū 
„Matka”  no 17.-20.janvārim 
Somijā tika uzsākta vērienīga 
kampaņa Gaujas Nacionālā 
parka (GNP) tūrisma 
piedāvājuma popularizēšanai, 
šim mērķim vienojot deviņas 
nacionālā parka teritorijā 
esošās pašvaldības, tai skaitā 
Cēsis. 

Kopīgajā deviņu pašvaldību 
sadarbības projekta „Gaujas 
Nacionālā parka teritorijas 
kā starptautiska tūrisma 

galamērķa veicināšana” 
projekta ietvaros plānota 
dalība 15 tūrisma izstādēs, 
tūrisma karšu izdošana desmit 
valodās, kā arī jaunā GNP 
tūrisma zīmola prezentācija. 
Piedaloties izstādēs, Cēsu un 
pārējo pašvaldību Tūrisma 
informācijas centru (TIC) 
pārstāvji ar GNP tūrisma 
piedāvājumu iepazīstinās 
Somijas, Lietuvas, Igaunijas, 
Krievijas, Zviedrijas, Polijas, 
kā arī Vācijas, Lielbritānijas un 
Nīderlandes ceļot gribētājus un 
tūrisma kompānijas. 

Jau 2012. gada 7. februārī, 
vienojoties Siguldas, Cēsu, 
Valmieras, Līgatnes, Pārgaujas 

un Amatas pašvaldībām un 
Dabas aizsardzības pārvaldei, 
parakstīta vienošanās par 
sadarbību tūrisma veicināšanai 
GNP teritorijā. Šogad šim 
pašvaldību lokam pievienojušās 
Krimuldas, Kocēnu un Priekuļu 
pašvaldības, stiprinot vienoto 
pozīciju kopējai stratēģijai 
kāpināt eksporta apjomu. 
GNP vēsturiski ir viens no 
Latvijas atpazīstamākajiem un 
piedāvājuma ziņā bagātākajiem 
tūrisma galamērķiem.

Andra Magone  
Cēsu Tūrisma attīstības un 
informācijas centra vadītāja

Cēsis popularizēs 15 tūrisma izstādēs

Sociālais dienests izvērtē paveikto

Atkal ir aizritējis viens gads, 
un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
var atskatīties un izvērtēt 
paveikto. 2012.gads ir pagājis, 
realizējot ļoti nozīmīgus 
Eiropas Sociālā fonda, Eiropas 
reģionālā attīstības fonda 
un Centrālā Baltijas jūras 
reģiona Interreg IVA pārrobežu 
sadarbības programmas 
projektus.

 2012. gada sākumā Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrai 
„Sociālais dienests” apritēja 
jau 5. darbības gads. Runājot 
par statistikas datiem, ir vērts 
pieminēt, ka Aģentūrā 2012.
gadā ir pieņemti 15 505 
apmeklētāji, pieņemti 5 700 
lēmumi un pagājušā gada laikā 
ir veikti 1 613 apsekojumi 
klientu dzīvesvietā. Sociālajai 
palīdzībai kopā izlietoti 296 
574 lati. 

Pabalsts garantētā mi-
nimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai (turpmāk – 

GMI)  ir tas pabalsta veids, kas 
tiek piešķirts visbiežāk un pērn 
GMI līmeņa nodrošināšanai 
izlietoti 63 946 lati, piešķirot 
pabalstu 1044 personām. 
Uz 2012.gada 31. decembri 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statuss bija 
462 ģimenēm (854 personām), 
salīdzinot ar 2011.gadu, tas ir 
nedaudz samazinājies (2011.
gadā – 589 ģimenes (1080 
personas). Otrā lielākā pabalstu 
grupa Cēsu novadā ir dzīvokļa 
pabalsti, tiem 2012.gadā 
izlietoti 48 039 lati. 

2012. gadā audzis pabalstu 
apjoms audžuģimenēm 
un bāreņiem. Pabalstos 
audžuģimenēm izmaksāti 
aptuveni 7 000 lati (2011.gadā 
- 5043 lati), bāreņiem – 13 707 
lati (2011.gads – 12 772 lati). 

No 2012.gada marta 
Cēsu novadā atjaunots bērna 
piedzimšanas pabalsts, 
kura izmaksa tika apturēta 
ekonomiskās krīzes gados. 
Pērnā gada 10 mēnešos 
pabalsts piešķirts 175 bērnu 
vecākiem, kuru deklarētā 
dzīvesvieta bija Cēsu novads 
un šim pabalstam izlietoti 13 
850 lati. Salīdzinot datus ar 
Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes sniegtajiem datiem 
par 2012.gadā dzimušajiem 
Cēsu novadā (196 bērni), var 
secināt, ka bērna piedzimšanas 
pabalstu ir pieprasījuši gandrīz 
90 % vecāku -tas liecina par 
šāda atbalsta nepieciešamību.

Kā jau minēts, 2012.
gads bija ļoti aktīvs projektu 
realizācijas gads Aģentūrai. 
2012. gada aprīlī aizsākās 
Eiropas Sociālā fonda projekts 
„Vidzemes reģiona mobilais 
sociālo pakalpojumu Resursu 
centrs”, attīstot jaunus sociālos 
pakalpojumus Vidzemē.  2012.
gadā turpinājās jau 2011.gada 
maijā uzsāktais Eiropas Sociālā 
fonda atbalstītais projekts 
„Invalīdu habilitācijas - dienas 
centrs” ar mērķi nodrošināt 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus personām 
ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem pēc 18 gadu 
vecuma.  Tāpat turpinājās 2011. 
gada nogalē uzsāktais Centrālā 
Baltijas jūras reģiona Interreg 
IVA pārrobežu sadarbības 
programmas projekts 
„INNOCARE”, kura mērķis ir 
ieviest inovatīvus risinājumus 
veco ļaužu aprūpē. Minētie 
projekti noslēgsies 2013.gadā.

Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dien-
ests” Projektu vadītāja 
– attīstības speciāliste

Cilvēki ar invaliditāti var saņemt 
asistenta pakalpojumus

No 2013.gada 1.janvāra 
cilvēki ar I un II invaliditātes 
grupu un bērni ar invaliditāti 
Cēsu novada pašvaldībā var 
saņemt asistenta pakalpojumu. 
Asistents cilvēkiem palīdzēs 
pārvietoties ārpus mājokļa - 
uz skolu, darbu, pakalpojuma 
saņemšanas vietu.

Šo pakalpojumu līdz 40 
stundām nedēļā var saņemt 
pieaugušie cilvēki ar I 
vai II invaliditātes grupu, 
pamatojoties uz Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (VDEĀVK) 
atzinumu par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību, 
un bērni no 5 līdz 18 gadu 
vecumam ar invaliditāti, 
pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas 
nepieciešamību sakarā ar 
smagiem funkcionāliem 
traucējumiem. Pakalpojumu  
līdz 40  stundām nedēļā 
apmaksā no valsts budžeta 
līdzekļiem.

Lai saņemtu asistenta 
pakalpojumu, cilvēkam 
ar invaliditāti vai viņa 
likumiskajam pārstāvim 
deklarētās dzīvesvietas 
pašvaldības sociālajā dienestā 
jāiesniedz   iesniegums ar 
lūgumu piešķirt asistenta 
pakalpojumu. Papildus ie-
sniedzot iesniegumu pie-

augušajiem ir jāuzrāda 
VDEĀVK atzinums par 
asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību, bet bērniem - 
VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību 
smagu funkcionālu traucējumu 
dēļ un dokumenti, kas apliecina, 
ka persona strādā vai mācās, vai 
apmeklē dienas aprūpes centru 
un citi apliecinoši dokumenti, 
pēc sociālā dienesta speciālista 
pieprasījuma.

Cēsu novada pašvaldībā 
iesniegumus asistenta pa-
kalpojuma piešķiršanai pieņems 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 
2.stāvā, 7.kabinētā. 

Aicinām ikvienu Cēsu 
novadā dzīvojošu personu 
ar I un II invaliditātes grupu 
un bērnus ar invaliditāti, 
kuriem nepieciešams asistenta 
pakalpojums un kuriem ir 
VDEĀVK atzinums par 
asistenta pakalpojuma ne-
pieciešamību, pieteikties Cēsu 
novada Sociālajā dienestā.

Lai saņemtu VDEĀVK 
atzinumu, personai ar I un II 
grupas invaliditāti pa pastu  
vai elektroniski jānosūta 
iesniegums (VDEĀVK nodaļai, 
kurā kārtota invaliditātes 
grupa) par asistenta 
pakalpojuma nepieciešamību. 
Personām, kurām invaliditātes 
grupa piešķirta līdz 1997.
gadam papildus iesniegumam 
jāpievieno invalīdu apliecības 
kopija.

Vita Pleševnika  
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dien-
ests” Projektu vadītāja 
– attīstības speciāliste

Saistošie noteikumi Nr.6. 31.01.2013. Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam
1.Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2013.
gadam ieņēmumos  11 204 562 
latu apmērā. 
2.Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2013.
gadam izdevumos 19 865 584 latu  
3.Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālo budžetu 
ieņēmumos 274 544 latu apmērā 
un izdevumos 383 437 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 budžetu.
6.Pilnvarot Cēsu novada domes 
priekšsēdētāju Gintu Šķenderu 
uz rīkojuma pamata veikt naudas 
līdzekļu noguldījumus Latvijas 
bankās.
7.Noteikt, ka laikposmā starp 

Cēsu novada pašvaldības budžeta 
grozījumiem Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Gints 
Šķenders uz rīkojuma pamata var 
piešķirt līdzekļus neparedzētiem 
gadījumiem par pieprasījumiem 
līdz 1000 Ls, visus piešķīrumus 
iekļaujot kārtējos attiecīgā gada 
pašvaldības budžeta grozījumos, 
kurus pieņem Cēsu novada dome.
8.Noteikt, ka tikai Cēsu novada 
dome tiesīga lemt par līdzekļu 
piešķiršanu neparedzētiem 
mērķiem 2013.gada budžetā 
neparedzētiem gadījumiem 
apstiprinātā fonda ietvaros par 
summu, kas pārsniedz 1000 Ls.
9.Noteikt, ka nav pieļaujama 
apropriācijas pārdale no 
izdevumiem sociālajiem 
pabalstiem uz citiem izdevumiem.
10.Noteikt, ka finanšu nodaļai 
saskaņā ar noslēgtajiem 
kredītlīgumiem un kredītsaistībām 
jānodrošina kredītu pamatsummas 

atmaksa un kredītu procentu 
samaksa.
11.Noteikt, ka budžeta izpildītājiem 
jānodrošina likuma „Par valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likums”, 
„Izglītības likums”, Ministru 
kabineta noteikumu Nr.836 
„Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” nosacījumi. 
12.Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem 
ziedojumiem un dāvinājumiem 
2013.gadā sagatavo par faktiski 
saņemto un gada sākumā atlikumos 
esošo līdzekļu apjomu. 
13.Noteikt, ka galvenie budžeta 
izpildītāji apstiprina iestāžu un 
nodaļu ieņēmumu un izdevumu 
tāmes.
14.Noteikt, ka galvenie budžeta 
izpildītāji ir atbildīgi par 
to, lai izdevumi pēc naudas 
plūsmas nepārsniedz attiecīgajai 
programmai, pasākumam tāmē 
apstiprinātos, plānotos pašvaldības 

budžeta izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām.
15.Noteikt, ka galvenajiem 
budžeta izpildītājiem ir tiesības, 
nemainot saistošajos noteikumos 
apstiprinātās apropriācijas 
sadalījumu, izdarīt ieņēmumu 
un izdevumu tāmē izmaiņas 
(mainīt tāmē apstiprināto līdzekļu 
izlietojumu – novirzīt līdzekļus no  
viena izdevumu posteņa  uz citu) , 
ja šīs izmaiņas:
15.1.nodrošina pašvaldības budžeta 
līdzekļu efektīvu izlietojumu;
15.2.nerada valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu, 
komunālo maksājumu un citus 
iestādes saistību parādus. 
16.Noteikt, ka galvenie budžeta 
izpildītāji pamatbudžeta 
ieņēmumus par sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem, kā arī 
speciālā budžeta ieņēmumus ( bez 
ziedojumiem un dāvinājumiem) , 
kas pārsniedz pašvaldības noteikto 

apjomu , ar Finanšu komitejas atzinumu 
var novirzīt budžetā paredzētās 
programmas izdevumu papildu 
finansēšanai pēc budžeta grozījumu 
apstiprināšanas Cēsu novada domē.
17.Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības 
nodaļu un iestāžu vadītāji organizējot 
nodaļas un iestādes uzdevumu izpildi 
ir atbildīgi par iepirkuma procedūras 
ievērošanu atbilstoši likumam 
”Publisko iepirkumu likums”.
18.Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības 
finanšu nodaļa var atvērt pašvaldības 
budžeta asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā paredzētās 
summas, proporcionāli Cēsu novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumu 
izpildei.
19.Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības 
finanšu nodaļa, budžeta ieņēmumu 
daļas neizpildes gadījumā, var 
finansēt pašvaldības budžeta iestādes 
proporcionāli pamatbudžeta ieņēmumu 
izpildei.

Eiropas Komisijas bezmaksas pārtikas paku izsniegšana 
vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem ir beigusies!  Bezmaksas pārtikas 
paku izdalīšanu paredzēts atsākt pavasara beigās vai vasaras 
sākumā. Aicinām sekot līdzi informācijai Cēsu mājas lapā www.
cesis.lv.

Bezmaksas pārtikas paku 
izsniegšana ir beigusies
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, VIDE

Izdarīt Cēsu novada domes 
17.11.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.27 „Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā 
šādus grozījumus:

1. Aizstāt punktos 2.9., 
2.10., 2.11., 2.12.  vārdus 
„bez zemes vai tās domājamās 
daļas” ar vārdiem „ar zemes 

vai tās domājamās daļas’’.

2. Papildināt noteikumus 
ar  punktu 2.14.13. šādā 
redakcijā :

„2.14.13.  uz minēto objektu 
piekritīgo zemi”.

3. Izteikt punktu 4.2.2. 
šādā redakcijā:

„ saistošo noteikumu 2.13. 
un 2.14.punktā minētājām 

nodokļu maksātāju kategorijām 
dokumenti jāiesniedz taksācijas 
gadā, bet pārrēķinu veiks par 
tekošo taksācijas gadu”.

4. Papildināt noteikumus 
ar punktu 4.2.1.1 šādā 
redakcijā:

„4.2.1.1  pēc 28. februāra – 
atvieglojums tiek piemērots ar 
nākošo mēnesi pēc iesnieguma 
reģistrēšanas”.

Saistošie noteikumi Nr.2. Grozījumi Cēsu no-
vada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos 
Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 

Saistošie noteikumi Nr. 23. 22.11.2012. Grozījumi 
Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos no-
teikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu 
novadā’’ apstiprināšanu

Izdarīt Cēsu novada domes 
17.11.2011. saistošajos 
noteikumos Nr. 27 „Par 
atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā 
šādus grozījumus:

1. Papildināt ar 2.18.
punktu šādā redakcijā:

„Juridiskas personas, kuras 
no saviem finanšu līdzekļiem 
uztur inženierbūves – sliežu 
ceļus, kas veicina rūpnieciskās 
zonas (2. zona pēc teritoriālā 
plānojuma) attīstību un piekļuvi 
objektiem Cēsu novada 
pašvaldībā – 90% apmērā no šī 
nodokļa veida summas’’.

2. Izteikt 3.9. punktā 
vārdus un skaitļus „un 2.17.
punktā” ar vārdiem un skaitļiem 
„2.17. un 2.18.punktā”.

3. Aizstāt 4.3.2. 
apakšpunktā skaitli „2.17.” ar 
skaitli „2.18.”

Iedzīvotāji aizvien aktīvāk 
izmanto dalītās atkritumu 
vākšanas iespējas, un patlaban 
apkopotā informācija liecina, 
ka kopš SIA „ZAAO” 
(ZAAO) piedāvā EKO somu 
pakalpojumu, trīs gadu 
laikā to izmantotāju skaits 
visā apkalpošanas reģionā 
pieaudzis vairāk nekā četras 
reizes. Savukārt savākto 
atkritumu apjoms no 12 
kubikmetriem pieaudzis 
līdz 132 kubikmetriem. 
EKO soma ir paredzēta 
izmantošanai galvenokārt 
privātmājās, lai iedzīvotājiem 
atkritumu šķirošana būtu 
ērtāka un pieejamāka. Ikviens 
var iegādāties EKO somu, 
aktīvi šķirot tajā savus 
mājsaimniecības atkritumus, 
un novietot piepildīto somu 
brīvi pieejamā vietā pie 
savas privātmājas. ZAAO 

darbinieki noteiktās dienās bez 
maksas to iztukšo un novieto 
atpakaļ turpmākai lietošanai. 
EKO somas ikviens var arī 
pats iztukšot tuvākajā EKO 
laukumā (Cēsīs, Bērzaines ielā 
31 un Lapsu ielā 19) vai EKO 
punktos. 

EKO somā drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, 

avīzes, žurnālus, vecas grāmatas 
iepakojuma papīru,  kartonu, 
pārtikas dzērienu pakas; 
izlietotas visa veida un krāsu 
plastmasas pārtikas dzērienu 
pudeles; polietilēna plēves 
un plastmasas kannas, kastes, 
spaiņus, pudeles (apzīmējums 
HDPE, PEHD, PP), sadzīves 
ķīmijas un kosmētikas 
plastmasas iepakojumus 
(apzīmējums HDPE; PET; 
PP); skārda bundžas, konservu 
kārbas, metāla vākus, korķus 
u.c. metāla izstrādājumus. 
Materiāliem ir jābūt tīriem, 
bez organisko materiālu 
(ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) 
piejaukumiem. Iepakojuma 
materiāli jāsaplacina.

Apkopojot informāciju par 
EKO kastēm, to lietotāju skaits 
ZAAO apkalpošanas reģionā 
trīs gadu laikā pieaudzis 
gandrīz uz pusi, savukārt 
savākto atkritumu apjoms no 
13 kubikmetriem pieaudzis 
līdz 136 kubikmetriem. 
Vieni no aktīvākajiem EKO 
kastu lietotājiem ir Cēsu 
novadā – 17% no visiem 
lietotājiem. Šādu pakalpojumu 
uzņēmums sākotnēji ieviesa, 
lai uzņēmumos un iestādēs 
nodrošinātu iespēju – šķirot 
biroja papīru. 

EKO kastē drīkst likt:
izlietotu biroja papīru, 

avīzes, žurnālus, reklāmas 
bukletus, skrejlapas vai citus 
drukātos reklāmas un preses  
izdevumus. 

Iedzīvotāji gan par 
pakalpojumiem, gan ak-
tualitātēm nozarē visērtāk un 
ātrāk var uzzināt www.zaao.
lv. E-pasts: zaao@zaao.lv, tālr. 
64281250.  

Cēsīs aktīvi šķiro atkritumus! 

Lija Ozoliņa  
SIA ZAAO sabiedrisko 
attiecību speciāliste

I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi 
nosaka kārtību, kādā pašvaldība 
2013.gadā piemēro nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu 
zemei, kā arī nosaka šī 
pieauguma ierobežojuma 
apmēru un piemērošanas 
nosacījumus, kārtību, kādā ar 
nekustamā īpašuma nodokli 
tiek apliktas dzīvojamo māju 
palīgēkas,  kā arī nosaka 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu 
2013.gadam.

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

II. Nekustamā īpašuma 
nodokļa pieauguma 
ierobežojuma piemērošana      
2013.gadā

3. Pēc nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības 
aktualizācijas nekustamā 
īpašuma nodokļa apmērs, ja 
nemainās nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķis, atsevišķi par 
katru zemes vienību 2013.gadā 
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam 
taksācijas gadam aprēķināto 
nodokļa apmēru (neņemot vērā 
atvieglojumus) vairāk kā par 
25 procentiem. Nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojums tiek 
piemērots arī tādiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, 
kuri sastāv no vienas telpu 
grupas un zemes domājamām 
daļām.

4. Ja nekustamā īpašuma 
objekts kļūst par nekustamā 
īpašuma nodokļa objektu 2013.
gadā (ja 2012.gadā objekts bija 
ar nekustamā īpašuma nodokli 
neapliekams objekts vai ja 
izveidots jauns nekustamā 
īpašuma nodokļa objekts), tad 
nekustamā īpašuma nodoklis 
2013.gadam tiek aprēķināts 
nepiemērojot nodokļa 
pieauguma ierobežojumu.

5. Šo noteikumu 3.punktā 
noteikto nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu 
nepiemēro, ja aprēķinātais 
nekustamā īpašuma nodoklis ir 
mazāks par 5 latiem.

6. Šo saistošo 
noteikumu 3.punktā noteiktais 
nodokļa apmēra pieauguma 

ierobežojums neattiecas 
uz nodokļa aprēķinu par 
neapstrādātu lauksaimniecības 
zemi.

III. Kārtība, kādā 2013.
gadā ar nekustamā īpašuma 
nodokli apliek dzīvojamo māju 
palīgēkas

7. Ar nekustamā īpašuma 
nodokli 2013.gadā tiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25m2.

IV. Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes 
termiņš 2013.gadā

8. Pašvaldība nosaka, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde par 2013.
gadu uzsākama ne vēlāk kā 
piecu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.

V. Noslēguma jautājumi

9. Šie saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas.

10. Atzīt par spēku 
zaudējušiem 12.01.2012. 
Cēsu novada domes saistošos 
noteikumus Nr.1 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli 
Cēsu novadā 2012.gadā”.

Saistošie noteikumi Nr. 1. 03.01.2013. Par 
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013. g.

SIA „JGA” īstenotajā 
projektā „Daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas renovācija 
Leona Paegles iela 2, Cēsis, Cēsu 
novadā.”, kas tiek līdzfinansēti 
ar Eiropas reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) un Cēsu 
pašvaldības (Cēsu novada 
domes 2010.gada 18.februāra 
saistošajiem noteikumiem 
Nr. 9 „Par līdzfinansējumu   
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai”) finansiālu 
atbalstu ir noslēgušies būvdarbi, 
kuri tika uzsākti 2012.gada 
pavasarī.

 Projekta ietvaros īpašumā 
nosiltināta fasāde, cokols, 
pagraba pārsegums un 
bēniņi, atjaunots jumta 
segums, nomainīti  logi un 
maģistrālie apkures cauruļvadi 
līdz radiatoriem, radiatori 
aprīkoti ar termoregulatoriem, 
kā arī stāvvadi aprīkoti ar 
balansējošiem krāniem.

Par Cēsu domes 
līdzfinansējuma līdzekļiem 

Ls 3652.20  tika nomainīti 
pagraba logi ,veikta bēniņu 
papildus siltināšana 100mm 
biezumā ar Eko vati, ārdurvju  
un iekšdurvju vērtņu maiņa 
un siltā ūdens stāvvadu 
siltināšana. 

Būvdarbus veica SIA „Wolf 
system” u.c., būvuzraugs 
Aivars Mergins. Būvdarbu 
kopējās izmaksas Ls 82280.72. 
Plānots, ka siltumenerģijas 
ietaupījums pēc renovācijas 
īstenošanas Leona Paegles ielā 
2, Cēsīs, kura ir 24. dzīvokļu 
māja, būs 58.3% gadā. Projekta 
īstenošanā, SIA ‘’JGA’’ 
sadarbības iestādes ir Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA) ,Cēsu novada dome , 
SIA „JGA” īstenoto projektu 
kreditē AS DNB banka.

Renovēts vēl viens nams
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PASĀKUMI

Pasākumi
08.02. 19:00
L.Stumbres pārpratumu 
komēdija „Plīvurītis ar 
punktiņiem”
CATA Kultūras namā

09.02. 11:00
Retro auto ziemas sprints
Cēsu pilsētas stadions

10.02. 14:00
Mākslas vēstures lekcija.
Rūpnieciskās revolūcijas 
atbalss kultūrā. Skotu 
arhitekta Renē Makintoša 
dailŗade.
Cēsu Izstāžu namā

10.02. un 24.02. 11:00
Z(in)rāde, teatrāli zinātnisks 
uzvedums un radošo 
eksperimentu darbnīca
Bērnu zinātnes centrā Z(in)oo

10.02. 16:00
Klavesīnmūzikas koncerts
Cēsu Izstāžu namā

14.02. 19:00
Džeza vakars - The Dizzy 
Gillespie Afro - Cuban 
Experience ( ASV)
Cēsu 2.pamatskolā

14.02. 17:00
Tikšanās ar jaunajiem 
latviešu rakstniekiem un 
tulkotājiem, fantastikas un 
fantāzijas grāmatu autoriem 
Lauru Dreiži un Ingu 
Macatu
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

16.02. 13:00
Meteņi kopā ar tautas vērtes 
kopu „Dzieti”
Cēsu Pils parkā

16.02. 16:00
Latviešu Kino vakars
Programmā: Lailas 
Pakalniņas filmas “Sniegs” 
un „33 zvēri Ziemassvētku 
vecītim”
Cēsu Jaunajā pilī

17.02. 14:00
Vidzemes senioru koru 
koncerts
Cēsu 2.pamatskolā

17.02. 17:00
Olgas Rajeckas muzikāla 
izrāde „OLGAS DIENA”
CATA Kultūras namā

21.02. 13:00
Liepājas Teātra izrāde 
bērniem “Sniegbaltītes 
skola”
CATA Kultūras namā

21.02. 19:00
Liepājas teātra izrāde-
komiska parodija 
“Atsaldētais”
CATA Kultūras namā

22.02. 18:00
Dziesmas no Vladimira 
Visocka repertuāra. Dzied 
Viktors Kozlitins.
Cēsu Izstāžu namā

23.02. 14:00
Skolēnu pils meiteņu kora „ 
RĪGA” koncerts
Cēsu internātpamatskolā - 
rehabilitācijas centrā 

23.02. 17:00
Pūtēju orķestru koncerts
Cēsu 2.pamatskolā

27. 02. 17:00
Diānas Zandbergas 
klaviervakars
Cēsu Izstāžu namā

28.02. 10:00
Vidzemes reģiona mūzikas 
skolu kora klases audzēkņu 
solo dziedāšanas konkurss 
„VIDZEMES CĪRULĪTIS”
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas skolā

28.02. 18:00
Lekcija “Šķīstība, nabadzība 
un paklausība? – Vācu ordeņa 
brāļu dzīve Cēsu pilī”
Lekciju lasa Gundars 
Kalniņš
Cēsu Jaunajā pilī 

Izstādes
Līdz 10.02.
Tatjana Paļčuka- Rikane 
„Nebeidzamais stāsts”. 
Gleznas
Dace Blūma.”Alfabēts”. 
Zīmējumi, keramika, 
porcelāns
Izstāžu namā

Līdz 31.03.
Interaktīvā izstāde „Kas ir 
Mūzika?”
Bērnu zinātnes centrā Z(in)oo

No 16.02.
Ģertrūde Zeile. „Satikšanās’’. 
Gleznas.
Ērika Māldere. Aigars 
Lenkēvičs. „Jubilācija 100’’.
Lampas, zīmējumi.
Izstāžu namā

No 22.02.
Izstāde „Liecinieki. Latvijas 
piļu interjers 19. gadsimtā 
– 20. gadsimta sākumā”
Izstādes atklāšana 22.02. 
pl.14:00
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē

Pastāvīgā ekspozīcija
Vēstures un vēsturisko 
interjeru ekspozīcija “Cēsis-
Latvijas simbols”
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejā

Literatūras izstādes Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā

01.-10.02.
Tautasdziesmas un ticējumi 
par Meteņiem.
Meteņu rotaļas, maskas un 
ēdieni

01.-28.02.
Izstāde veltīta dzejniecei 
Ārijai Elksnei – 85(1928.-
1984.) 
Literatūras izstāde veltīta 
Valentīna dienai

Rakstniekam, aktierim 
Pāvilam Gruznam – 135
Izstāde veltīta novadnieka 
jubilejai 28.februārī

Ceļosim kopā ar Žila Verna 
grāmatu varoņiem. Žilam 
Vernam – 185
Literatūras izstāde par 
Ž.Vernu un viņa daiļradi

Izstāde „Laiks ballēties”
Viss par gatavošanos tīņu 
ballītēm

Mans zelts ir mana tauta. 
Rūdolfam Blaumanim – 150
Izstāde par R.Blaumani un 
viņa daiļradi

04.-28.02.
Īrija – Eiropas Savienības 
prezidējošā valsts
Preses materiālu izstāde 
par Īrijas prezidentūru 
ES Padomē 2013. gada 1. 
pusgadā

10.-20.02.
Valentīna diena
Grāmatas un periodikas 
materiāli par Valentīndienu

21.-23.02.
Jauno grāmatu izstāde
Lasītājiem iespēja iepazīties 
ar bibliotēkā saņemtajām 
jaunajām grāmatām

Sports
01.02. 19:30-21:00
Cēsu novada čempionāts 
florbolā, Pūces 2a

02.02.
11:00-19:00 Cēsu novada 
čempionāts florbolā, Pūces 
2a
16:00-17:30 BSBL čempionāts 
basketbolā sievietēm, 
Piebalgas 18

03.02.
11:00-16:00 Cēsu novada 
čempionāts volejbolā 
vīriešiem, Piebalgas 18
11:00-19:00 Cēsu novada 
čempionāts florbolā, Pūces 
2a

08.02.
20:00-21:30 LBL-3 
čempionāts basketbolā 
vīriešiem, Piebalgas 18

20:00-22:00 LČ florbolā 
vīriešiem 2.līga, Pūces 2a

09.02. 10:00-19:00 LČ 
florbolā senioriem, Piebalgas 
18

10.02.
10:00-19:00 SK Saulrīti 
turnīrs novusā, Lapsu 17
11:00-18:00 LJČ volejbolā 
jauniešiem A gr, Gaujas 45
16:00-18:30 LČ florbolā 
vīriešiem virslīga, Piebalgas 
18

16.02.
10:00-19:00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā, 
Lapsu 17
12:00-13:30 BSBL čempionāts 
basketbolā sievietēm, 
Piebalgas 18
16:00-18:00 LČ volejbolā 
vīriešiem Nacionālajā līgā, 
Piebalgas 18

17.02.
10:00-19:00 Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā, 
Lapsu 17
12:00-14:00 LČ volejbolā 
vīriešiem Nacionālajā līgā, 
Piebalgas 18
16:00-18:30 LČ florbolā 
vīriešiem virslīga, Piebalgas 
18

22.02. 20:00-21:30 LBL-
3 čempionāts basketbolā 
vīriešiem, Piebalgas 18

23.02. 
10:00-18:00 Vidzemes novada 
sacensības boccio, Gaujas 45
10:00-14:00 Studentu un 
skolēnu sporta spēles, 
Piebalgas 18
14:00-16:00 LČ florbolā 
vīriešiem 2.līga, Pūces 2a

24.02.
10:00-18:00 LJČ volejbolā 
zēniem C2 gr, Pūces 2a
11:30-15:00 Cēsu novada 
čempionāts volejbolā 
vīriešiem, Gaujas 45
16:00-17:30 BSBL čempionāts 
basketbolā sievietēm, 
Piebalgas 18

Pasākumi Cēsīs februārī

Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Cēsu daļa informē, ka 
2012.gadā Cēsu daļas  rajonā 
16% no kopējā ugunsgrēku 
skaita sastādīja ugunsgrēki, 
kuru izcelšanās iemesli 
bija bojātas vai nepareizi 
ekspluatētas apkures ierīces.

Tāpēc ugunsdzēsības 
speciālisti ir sagatavojuši 
praktiskus padomus, kā 
pasargāt sevi un īpašumu no 
uguns nelaimēm, saistībā ar 
apkures ierīču izmantošanu. 

1. Krāšņu, dūmvadu, 
dūmeju un dūmkanālu 
tehnisko stāvokli reizi trijos 
gados pārbauda sertificēts 
skursteņslaucītājs un par to 
sastāda aktu.

2. Dūmvadus, kuriem 
pievienotas gāzes iekārtas, un 
gāzes iekārtu uzstādīšanas

•telpu ventilācijas kanālus 
ekspluatācijas laikā pārbauda 
un attīra šādos termiņos: 

•ķieģeļu dūmvadus - ne retāk 
kā reizi gadā; 

•ķieģeļu dūmvadus ar 
oderējumu un metāla dūmvadus 
- ne retāk kā reizi divos gados;

• ventilācijas kanālus - ne 
retāk kā reizi trijos gados.

3. Sodrējus no dū-
meņiem, krāšņu un pavardu 
dūmkanāliem iztīra pirms 
apkures sezonas sākuma un 
apkures sezonā ne retāk kā: 

•reizi mēnesī - ilgdedzes 

apkures krāsnīm;

•divas reizes - citām apkures 
ierīcēm.

4. Cietā kurināmā 
apkures ierīces kurtuves 
priekšā degtspējīga materiāla 
grīdu pārklāj ar degtnespējīgu 
materiālu, kura izmērs nav 
mazāks par 0,5 metriem 
perpendikulāri kurtuvei un 0,7 
metriem paralēli tai.

5. Ēkas bēniņos dūm-
vadus un sienas, kurās atrodas 
dūmkanāli, nobalsina vai 
nokrāso ar gaišu degtnespējīgu 
krāsu.

6. Nenodzēstus  iz-
dedžus, ogles un pelnus izber 
ne tuvāk par sešiem metriem no 
dzīvojamo ēku degtspējīgām 

konstrukcijām īpaši ierīkotās 
vietās, lai nepieļautu uguns 
izplatīšanos ārpus šīs vietas.

 Aizliegts: 

•izmantot bojātas apkures 
iekārtas un dūmvadus;

•pārkurināt krāsnis;
•atstāt bez uzraudzības 

iekurtās apkures ierīces, 
ja to neatļauj tehniskās 
ekspluatācijas noteikumi;

•novietot uz apkures 
sistēmām un to ierīcēm 
degtspējīgus materiālus;

•pieļaut šķidrās degvielas 
vai gāzes noplūdi;

•novietot kurināmo un 
citus degtspējīgus materiālus 
kurtuves priekšā tuvāk par 1,2 
metriem;

•iekuršanai izmantot 
īpaši viegli  uzliesmojošus 
šķidrumus, izņemot speciāli 
šim nolūkam paredzētos;

•kurināt krāsnis un plītis ar 
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus; 

•izmantot ventilācijas 
kanālus apkures iekārtu dūmu 
novadīšanai.

Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 179.
panta 1.daļa par ugunsdrošības 
prasību pārkāpšanu paredz:

•fiziskām personām 20-100 
latiem;

•juridiskām personām 200-
1000 latiem.

Par ugunsdrošību un apkures ierīcēm



Priecīgie čivinātāji 
Kristiāna :))) @

mynameisKristty
Gribu tur kur vnmēr viss 

ir labi. Cēsis. Tur vismaz nav 
kkādi stulbi iedomīgi idioti.

Dorotejas rokdarbi @

DaceDoroteja
Skaists salūts @Cesis_lv 

un perfekts 1.janvāris!Paldies 
tam labajam CILVĒKAM,kurš 
Ninierī izcirta āliņģi un pat 
trepītes ierīkoja,lai tiek tur 
iekšā

ReinisSkutans @
ReinisSkutans

Cesis man pedeja laika loti 
patiik :P Vakara,cesis izskatas 
vnk ideali :))

Kristaps Keišs @Keisins
Virši ir labākais restorāns 

Cēsis pēc 22:00

Inga Putraima @
ziemastaurenis

Polārlācis savu mēdījumu 
sajūt pat 40km attālumā. Ja 
es tā varētu, - sēdēt laukos un 
sajust, ka Cēsīs kaut kas garšīgs 
atrodams.. :)

Jānis @Bizoni95
Man ir viena mīlestība un 

tās ir Cēsis ;)

Dusmīgie čivinātāji
Mārtiņš Dzelme @Drugz_

BVS
Cēsis grimst un es esmu 

laivā.
Gatis Grāvelis @Gardinels
Cēsīs salūts ļoti švaks!
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INTERESANTI, ČIVINĀŠANA

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Ance Saulīte 
 Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Trešdien, 23. janvārī Cēsu 
Sporta kompleksā Latvijas 
basketbola izlasei skatītāji 
veltīja aplausus un ovācijas ik 
reizi, kad bumba precīzi trāpīja 
grozā. Tikai šoreiz izlase bija no 
tālā 1935. gada Aigara Graubas 
filmā „Sapņu komanda 1935”, 
bet skatītāji – ap 500 Cēsu 
Sporta skolas audzēkņi. 

Pasākuma atklāšanā 
piedalījās filmas sponsori „BTA 
Insurance Company” SE Cēsu 
Sporta skolas direktore Rudīte 
Vanadziņa un Cēsu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Jānis Rozenbergs. R. Vanadziņa  
novēlēja  savas skolas 
audzēkņiem un treneriem gūt 
iedvesmu no filmu varoņiem, 
lai sasniegtu izcilus rezultātus, 
kā arī noskatīt kādu labu triku 
basketbolā. Skatītājiem bija 
arī iespēja tikties ar filmas 
aktieriem Mārtiņu Poču un 
Gintu Andžānu (attēlā), kuri 
pastāstīja par filmas tapšanas 

gaitu un aizkulisēm, piedāvājot 
bērniem izmēģināt filmā 
izmantoto basketbola bumbu. 
Cēsnieki aktīvi iesaistījās 
sarunās, brīnoties par 1935. 
gada soda metienu tehniku, kā 
arī sporta tērpu modi.

Filmas  ir  patriotisks  veiksmes 
stāsts par Latvijas basketbola 
valstsvienības sarežģīto ceļu 
līdz uzvarai Pirmajās Eiropas 
meistarsacīkstēs basketbolā 
Šveicē, Ženēvā.

Filmas tapšanu un 
demonstrēšanu 80 sporta skolās 
Latvijā atbalsta BTA.

Sapņu komanda Cēsīs

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības Sa-
biedrisko attiecību jaunākā 
speciāliste

Sestdien un svētdien, 26. un 
27. janvārī Cēsu apkārtnē notika 
204. un 214. jaunsargu vienību 
pārgājieni ar izdzīvošanas 
elementiem ziemā.

Kā pastāstīja RJC 3. 
novada 214. vienības vadītājs 
virsseržants Arnolds Bahmanis, 
pārgājiens notika trīs dažādos 
mācību līmeņos. Pirmā mācību 
līmeņa aktivitātēs – slēpošana, 
nometnes ierīkošana ziemas 
apstākļos - piedalījās 17 
jaunsargi. Seši jaunsargi 
piedalījās otrā līmeņa aktivitātēs 
– slēpošana, nometnes 
veidošana, kā arī izdzīvošana 

lauka apstākļos. Savukārt trešā 
līmeņa pieciem dalībniekiem 
vajadzēja mērot 20 km lielu 
attālumu, slēpojot un pārbaudot 
orientēšanās prasmes, kā arī 
ierīkot nometni.

Niniera ezerā jaunsargiem 
bija jāpārvar vēl viens 
pārbaudījums – pelde āliņģī.

Kopumā pārgājiena mērķi ir 
sasniegti un jaunieši pierādījuši, 
ka spēj izdzīvot un rīkoties 
jebkādos ziemas apstākļos.

Pārgājienu organizēja RJC 3. 
novada 204. vienības vadītājs 
kapteinis Guntars Norbuts 
un 214. vienības vadītājs 
virsseržants Arnolds Bahmanis. 
Palīdzēja Sauszemes spēku 
1. kājnieku bataljona kareivis 
Dainis Krieviņš.

Jaunsargiem izdzīvošanas 
pārgājiens

Attēlā: Jaunsargiem bija jāiztur arī tāds ekstremāls 
pārbaudījums kā mērkšanās āliņģī. Guntara Norbuta foto.Dzīvnieku mīļotāji un drošība

Esam saņēmuši Kristas 
Bērziņas parakstītu vēstuli. 
Viņa raksta:          

 -  „Esmu ļoti liela dzīvnieku 
mīļotāja un vēlos palīdzēt 
dzīvniekiem visos iespējamos 
veidos. Vēlējos palīdzēt Cēsu 
dzīvnieku patversmei. Esmu 
patversmes labā vākusi naudu 
Cēsīs un iesaistījusi labdarības 
darbos  Cēsu Valsts ģimnāzijas, 
Pastariņa sākumskolas, 
Cēsu pilsētas pamatskolas, 
2. Vidusskolas audzēkņus. 
Vēlējos pajautāt jūsu domas, 
kā rīkoties man un vēl arī 
pārējiem tādiem pašiem kā es, 
ja Cēsu dzīvnieku patversmē 
brīvprātīgos vispār nelaiž klāt 
un izdomā noteikumus, ka 
ir jābūt  18 gadus vecam un  
potētam pret trakumsērgu, lai 
izvestu suni ārā. 

Mana vienīgā vēlme 
ir palīdzēt dzīvniekiem. 
Kāpēc  Cēsu patversmē 
pret brīvprātīgajiem izturas 
noraidoši? „

Atbildi sniedza Cēsu novada 
dzīvnieku patversmes „Lācīši”  
pārzine Marika Logina – 
Pušinska. 

-„Cēsu dzīvnieku patversme 
ir pašvaldības uzturēta iestāde 
un, saprotams, ka mūsu darbā 
ir noteikti un tiek ievēroti 
drošības noteikumi. Bērnu 

vēlme rūpēties par dzīvniekiem 
ir apsveicama un atbalstāma, 
taču nevar būt tā, ka bērni nāk 
uz patversmi jebkurā laikā un 
vieni paši dodas barot un izvest 
pastaigā suņus. Patversmē 
nonāk klejojoši suņi, viņu 
raksturus mēs nezinām. Suns 
var arī iekost savam barotājam 
un tad tie, kas mums pārmet, 
ka neļaujam bērniem rūpēties 
par dzīvniekiem, vainos mūs, 
ka neievērojam drošības 
noteikumus. Lielākajās 
privātajās  dzīvnieku   patversmēs 
Rīgā ir darbinieks, kura vadībā 
bērni var aprūpēt dzīvniekus. 
Cēsu patversmē pagaidām 
esmu viena darbiniece un man 
pirmkārt ir jāveic savi tiešie 

pienākumi. Taču jau pagājušajā 
gadā „ Lācīšos” sākām rīkot 
atvērto durvju dienas, kad 
visiem interesentiem ir iespēja 
nākt aprūpēt suņus un kaķus, 
kā arī veikt kādus darbiņus, kas 
uzlabo patversmes iemītnieku 
dzīves apstākļus. 

   Janvārī patversme bija 
pārpildīta. Diemžēl jāatzīst, ka 
daļa suņu saimnieku ir visai 
bezatbildīgi un pieļauj, ka suns 
regulāri klejo.   Jāatgādina, ka 
par suņa uzturēšanos patversmē 
tā saimniekam ir jāmaksā. 
Tāpēc, ja četrkājainais draugs 
pazūd, nevajadzētu gaidīt, 
kad suns pats atgriezīsies no 
brīvsoļa, bet tomēr  to meklēt.„

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Nevalstiskās organizācijas 
Youth for City – City for 
Youth jeb Jaunieši Pilsētai – 
Pilsēta Jauniešiem dibināšanas 
dokumenti parakstīti 12.12.12., 
bet š.g. 4.janvārī organizācija 
oficiāli reģistrēta!

Organizācijā  ir  apvie-
nojušies ne tikai jaunieši, bet 
arī tie, kuri sirdī jūtas jauni vai 
arī pārstāv kādas ar jaunatni 
saistītas sociālas grupas.

Mūs vieno mīlestība uz 
savu pilsētu un vēlme radīt 
iespēju  jauniešiem attīstīt 
savas prasmes un zināšanas, 
attīstīt savu personību un atrast 
līdzgaitniekus. Mūsu mērķis 
ir darboties dažādās jomās, 

kas skar jauniešu intereses 
(jauniešu nodarbinātība, vides 
aizsardzība, veselība, sociālā 
iekļaušana,  sports u.c ), veicināt 
jauniešu iniciatīvas, sekmēt 
jauniešu līdzdalību, sabiedrisko 
aktivitāti, sadarbību, pieredzes 
apmaiņu.

Ideja par to, ka jauniešiem 
nepieciešama sava nevalstiskā 
organizācija, ir bijusi jau 
sen, bet šobrīd esam šo ideju 
realizējuši. Organizācija ir 
dibināta pavisam nesen, bet 
jau februārī plānojam iesniegt 
divus lielus projektus. Mums 
ir ļoti daudz fantastisku ideju 
un ceram, ka pavisam drīz 
tās varēs manīt īstenošanas 
procesā!

Mūs var atrast arī sociālajos 
tīklos, seko mums šeit: https://
twitter.com/YCCY_Cesis

Cēsīs nodibināta jaunatnes 
nevalstiskā organizācija
Iveta Jermolājeva  
YCCY valdes 
priekšsēdētāja

Elīna Neimane @eneimane

Agrāk likās,ka Cēsīs dzīve 
mutuļo un plaukst,bet tagad 
- pretēji. Vienmēr tā mazliet 
drūmi - ielas tukšas, maz 
cilvēku...

Eduards Ruicis @
RuRuDSC

Nedaudz skumji palika 
šodien paskatoties kalendārā un 
atminoties pagātni. Cēsīs bija 

iespēja apgūt HH dejas,2breika 
komandas, bet tagad Nekā!

Viviāna.* @viiviichaaa

Cēsis tomēr ir ‘’īpašas’’ .. 
Vnk apbrīnoju Cēsu pastu!! 
Pfff.....

little momoko :3 @ruuktais

Cēsīs jānonīkst 2.5h līdz 
ārstam, ugh

Attēlā: Kā redzams, patversmes iemītnieki nav mīlīgi klēpju 
sunīši.


