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Saulaina Ģimenes diena

Zēnu koru
salidojums

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

Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja

15.maijā jau piekto gadu
Cēsīs norisinājās pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
organizētā Ģimenes diena
Cēsīs. Ģimeņu saliedējošās
aktivitātēs šogad piedalījās
102 novada ģimenes (301
dalībnieks).

Nedēļas nogalē 24. un 25.
maijā senajā Cēsu pils parka
estrādē jau astoto reizi notiks
Latvijas zēnu koru salidojums.
Šī gada salidojumā „Nāc
pie puikām” piedalīsies 60
kori ar 1700 dalībniekiem,
solisti Renārs Kaupers, Jānis
Jubalts, Eremijs Sējāns, Jēkabs
Kudulis, Ardis Avotiņš. Svētkos
piedalīsies instrumentālā grupa
Kristapa Krievkalna vadībā.
Zēnu koru salidojuma patrons Jānis Ērenštreits. Virsdiriģenti
- Ilze Balode, Anna Būre,
Agnese
Levinska,
Ingus
Leilands, Mārtiņš Klišāns,
Eduards
Grāvītis,
Arvīds
Platpers, Romāns Vanags, Jānis
Veličko . Režisore - Cēsu Bērnu
un jauniešu centra deju grupas
„VIVA” vadītāja Inga Cipe.

Šajā dienā Cēsīs valdīja
īsti ģimeniskas noskaņas. Kā
ierasts, ģimenes devās pastaigā
pa Latvijā vienīgo bērnu tiesību
un pienākumu taku, piedaloties
dažādās aktivitātēs, klausījās
koncertu,
kurā
piedalījās
gan lieli, gan mazi skatuves
mākslinieki.
Īpašu prieku mazajiem
pasākuma
apmeklētājiem
sagādāja izjādes ar viesu nama
„Laso” zirgiem un pastaiga ar
atpūtas kompleksa „RAKŠI”
lamām.
Lai Ģimenes diena iegūtu
īpašu noskaņu , tika iedibināta
jauna tradīcija – visu Cēsu
novada pašvaldības krustbērnu
godināšana. Krustbērnu godināšana Cēsīs noris jau kopš
2000. gada. Šis gads bija
īpašs, jo tika sveiktas divas
krustmeitiņas, dvīnītes Sofija
un Anna Ozoliņas - Vīksnes.
Jau otro gadu norisinājās
arī ratiņu parāde. Šogad ratiņu
parādē piedalījās 7 ģimenes.
Pēc iedzīvotāju balsojuma 1.
vietu ieguva Linē ģimene ar
visinteresantāk
uzpostajiem
ratiņiem.

Attēlā: Pirmo reizi Cēsu krustbērna godināšānas vēsturē tika sveikti divi mazuļi - dvīnītes Sofija
un Anna, kā arī viņu vecāki Andžela un Andis Ozoliņi - Vīksnes. Foto: Aivars Akmentiņš.
Aģentūra
saka
lielu
paldies visiem lielajiem un
mazajiem cēsniekiem, kuri
piedalījās svētku svinēšanā,
kā arī ikvienam, kas palīdzēja
rīkot šos svētkus: Cēsu p/a
“Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”,
Cēsu
novada
pašvaldības Izglītības nodaļai,
Dzimtsarakstu nodaļai un
Pašvaldības policijai, Cēsu Sv.

Jāņa Evaņģēliski luteriskajai
baznīcai, Latvijas Sarkanā
krusta
Jaunatnes
Cēsu
nodaļai, Cēsu novada jauniešu
domei un biedrībai „Youth
for City – City for Youth”,
Cēsu pilsētas Mākslas skolai,
A.Šmita fotosalonam, atpūtas
kompleksam
„RAKŠI”,
biedrībai „Mazās pēdas”,
Latvijas kaulu, locītavu un

Sākas skaistāko dārzu vērtēšana
Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
Ainavu arhitekte
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī
šogad tiek rīkots konkurss „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju”. Konkursa
mērķis ir apzināt Cēsu novada
skaistākos dārzus un sakoptākos
īpašumus, veicināt iedzīvotāju
iesaistīšanos skaistākas pilsētas
un lauku vides veidošanā,
motivēt piedalīties novada
sakopšanā.
Konkursa dalībnieks var
būt jebkurš Cēsu pilsētas un

Vaives pagasta īpašums un
tā īpašnieks, kurš izveidojis
skaistu dārzu, daudzdzīvokļu
mājas pagalmu, uzņēmuma vai
iestādes teritoriju.
Pieteikumus
konkursam
var iesniegt līdz 1. augustam,
bet pavasaris ir laiks, kad
vislabāk var baudīt „ziedēšanas
trakumu”, tādēļ jau tagad
gaidīsim pieteikumus. Tos
var iesniegt fiziskas un
juridiskas personas, norādot
objekta adresi, īpašnieku,
kontakttālruni, kā arī pieteicēja
vārdu,
uzvārdu/nosaukumu,
kontakttālruni.

Pieteikumi
jāiesniedz
rakstiski,
telefoniski
vai
elektroniski,
- Cēsu novada pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā Bērzaines ielā 5, tel.
64161800, fakss 64161801, epasts: iac@dome.cesis.lv ,
- Cēsu novada pašvaldības
Komunālajā nodaļā, Raunas
ielā 4, tel. 64127538, e- pasts:
dace.laiva@dome.cesis.lv
Ar konkursa nolikumu
var iepazīties www.cesis.lv,
sadaļā „Publiskie dokumenti”
– „nolikumi”.

saistaudu biedrībai, reklāmas
aģentūrai „KoBalts”, veikalam
„Bēbis”,
Bērnu
Zinātnes
centram
Z(in)oo,
Akciju
sabiedrībai „Cēsu alus”, SIA
„Vinetas un Allas Kārumlāde”,
veikalam „Balonu pasaule”,
Jauniešu
Priekuļu
tautas
deju kolektīvam „Tūgadiņš”,
popgrupai „Hey” un grupai
“Radiridirī”.

Cēsīs zēnu koru salidojumi
notiek no 1975. gada, kad
tika iedibināta tradīcija- zēni
dodas gājienā pa Cēsu ielām,
iepriecinot
skatītājus
ar
gavilēm. Arī šogad salidojuma
dalībnieki gājienā no Cēsu
stadiona dosies uz Pils parka
estrādi.
Šogad zēnu koru salidojumā
tiks iedibināta jauna tradīcija mini basketbola turnīrs „DriblBums”.

ASV vēstnieka
vizīte
Maijā Cēsīs viesojās ASV
vēstnieks Latvijā
Marks
Pekala. Savu darba vizīti viņš
iesāka ar Nacionālo bruņoto
spēku
Instruktoru
skolas
apmeklējumu. Vizītes laikā
vēstnieks tikās ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Gintu
Šķenderu.
Viņi
pārrunāja
novada aktuālos infrastruktūras
attīstības un ekonomiskos
jautājumus, kā arī vienojās par
turpmāku sadarbību kultūras
jomā. M. Pekala kopā ar domes
priekšsēdētāju apmeklēja Cēsu
Jauno pili, kur vēstnieks tika
iepazīstināts ar Cēsu, Latvijas
karoga un Brīvības cīņu
vēsturi.
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Pārskats par paveikto 2012. gadā
Noslēdzoties šī sasaukuma
domes darbam, tiks sagatavots
un
nodots
sabiedrības
vērtējumam
pašvaldības
publiskais
pārskats
par
paveikto
2012.
gadā.
Publicējam saīsinātu pārskatu
par finansu situāciju un
īstenotajiem projektiem:
2012. gads Cēsu novada
pašvaldībā bija raksturīgs
ar
vairākiem
ilgtermiņa
ieguldījumiem Cēsu novada
infrastruktūras
attīstībā.
Pozitīvas
iezīmes
bija
vērojamas pašvaldības budžeta
nodokļu ieņēmumu jomā, kas
pēc triju gadu pārtraukuma
atkal pieauga – par 1.6%,
salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu.
Tomēr
pašvaldības
kopējie ieņēmumi joprojām
būtiski atpaliek no pirmskrīzes
līmeņa. Salīdzinot ar 2009.
gadu, kopējie pašvaldības
budžeta
ieņēmumi
2012.
gadā bija par 29 % mazāki.
Cēsu
novada
pašvaldības
2012. gada budžetu raksturo
šādas galvenās prioritātes:
finansējuma
nodrošināšana
Eiropas
Savienības
(ES)
struktūrfondu projektu īstenošanai,
neatliekamajām
sociālajām vajadzībām maznodrošinātajai
sabiedrības

daļai un kvalitatīvas izglītības
sistēmas uzturēšanai. Pārskata
gadā, īstenojot ilgtermiņa
finanšu
vadības
stingru
pašvaldības budžeta ieņēmumu
un izdevumu kontroli un
nodrošinot regulāru budžeta
izdevumu tāmju uzraudzību,
tika nodrošināta pašvaldības
finanšu resursu pietiekamība
pašvaldības
pamatfunkciju
izpildei,
attīstības
plānu
īstenošanai, kā arī tika saglabāts
pietiekošs uzkrājums turpmāko
gadu parādsaistību maksājumu
segšanai. Iepriekš minēto
pasākumu rezultātā budžeta
(t.sk. ziedojumi un dāvinājumi)
līdzekļu atlikums pārskata
gada beigās sasniedza – 4.086
milj. latu, pašvaldības resursi
izdevumu segšanai sasniedza
– 22.179 milj. latu, izdevumi
– 18.093 milj. latu. Budžeta
līdzekļu atlikums izveidojās
izdevumu mērķtiecīgas un
efektīvas izlietošanas rezultātā,
kā arī sakarā ar projektu
realizācijai
saņemtajiem
avansa maksājumiem par ES
struktūrfondu finansēto daļu un
valsts budžeta finansēto daļu
projektu īstenošanai.
2012. gadā aktīvi turpinājās
darbs ar Eiropas Savienības
struktūrfondu finansēto projektu

Kā strādājuši novada domes
deputāti?
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Šajā sasaukumā no 2009.
gada 1.jūnija notikušas 90
domes sēdes, kurās pieņemti
gandrīz trīs tūkstoši lēmumu.
Garākā domes sēde ilga
septiņas stundas, īsākā desmit
minūtes.
Domes sēžu apmeklējuma
statistika ir šāda: astoņdesmit
un vairāk domes sēdes
apmeklējuši deputāti - Gunta

Bērziņa, Daumants Vasmanis,
Jānis
Rozenbergs,
Ojārs
Bicāns, Mārtiņš Malcenieks ;
septiņdesmit un vairāk domes
sēdes apmeklējuši deputāti Gints Šķenders, Māris Niklass,
Ēro Rass, Artis Rasmanis,
Inese Suija – Markova, Imants
Timermanis; sešdesmit vienu
domes
sēdi
apmeklējuši
deputāti - Voldemārs Vaivods
un Māris Cīrulis; deputāts Juris
Žagars apmeklējis 55 domes
sēdes; Aleksandrs Bimbirulis
deputāta pienākumus sāka pildīt
2012.gada septembrī, kad savas
pilnvaras nolika Aleksandrs
Raubiško, un ir apmeklējis
deviņas domes sēdes.

Ruckas muižā taps mākslas
centrs
Kristīne Guļa
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
praktikante
Cēsu
novada
domes
16. maija
sēdē
deputāti
atbalstīja ideju par mākslas
centra
veidošanu
Ruckas
muižā. Mākslas centrā tiks
piedāvāti
pasākumi
un
aktivitātes gan māksliniekiem,

gan iedzīvotājiem.
Mākslas centram būs noteikti
vairāki
darbības
virzieni.
Tiks organizēti daudzveidīgi
kultūras un mākslas pasākumi:
modernais
teātris,
deju
izrādes, foto izstādes, lekcijas,
diskusijas, dokumentālā un
mākslas kino izrādīšana.
Otrs
virziens

svarīgs
darbības
būs
starptautiski

sagatavošanu,
iesniegšanu
un īstenošanu. Šis gads bija
nozīmīgs ar to, ka tika īstenoti
vairāki lieli infrastruktūras
projekti, kas būtiski uzlabo
Cēsu
novada
iedzīvotāju
dzīves kvalitāti un nākotnē
veicinās
sociālekonomisko
attīstību. Nozīmīgākie 2012.
gadā īstenotie projekti:
- Cēsu pilsētas tranzītielas
– Pētera ielas rekonstrukcija;
- Cēsu pilsētas maģistrālo
ielu rekonstrukcija 1. un 2.
kārta;
- Cēsu pils kompleksa
revitalizācija tūrisma attīstībai,
2.kārta;
- Cēsu pilsmuižas parka
atjaunošana tūrisma attīstībai;
- Daudzfunkcionālā centra
„Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs” izveide;
Saules
kolektoru
uzstādīšana Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs;
- Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos;
- Gaujas Nacionālā parka
teritorijas kā starptautiskā
tūrisma
galamērķa

atpazīstamības veicināšana;
- Cēsu novada Attīstības
programmas izstrāde;
- Cēsu novada Vaives pagasta
Krīvu un
Rīdzenes ciema
ūdenssaimniecības attīstība;
- Tualetes izbūve Slēpošanas
un
biatlona
kompleksā
“Priekuļi”;
- Kaķukroga ēkas apkārtnes
labiekārtošana Vaives pagastā.
Atbalstot
sabiedriskās
aktivitātes un iedzīvotāju
līdzdalību apkārtējās vides
veidošanā un sakārtošanā,
2012.gadā pašvaldība īstenoja
divas iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta programmas:
- Sadarbībā ar Nīderlandes
fondu KNHM mazo projektu
konkurss
„Sabiedrība
ar
dvēseli”, kura ietvaros tika
īstenoti 11 iedzīvotāju iniciēti
un īstenoti projekti;
Atbalsts
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai.
2012.
gadā
atbalstītas
trīs
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
uzlabošana.

Ar mērķi veicināt pašvaldības
sadarbību ar uzņēmējiem un
uzlabot uzņēmējdarbības vidi
Cēsu novadā, 2012.gadā tika
izveidota jauna amata vienība
– uzņēmējdarbības speciālists.
Cēsu novada pašvaldības
desmit
vispārizglītojošās
izglītības iestādēs 2012./2013.
mācību gadā pamatizglītību
un vidējo izglītību iegūst 2711
izglītojamie, kas ir par 167
izglītojamiem mazāk nekā
2011./2012. mācību gadā.
Cēsu novada pašvaldība
ir kapitāldaļu turētāja šādās
kapitālsabiedrībās:
- SIA “Vinda” – 100%
kapitāla daļas;
- SIA “Cēsu tirgus” – 100%
kapitāla daļas;
- SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija” – 6,8 % kapitāla
daļas;
- SIA “Cēsu olimpiskais
centrs” – 20% kapitāla daļas;
- A/S „CATA” - 216 633
vārda akcijas.
- SIA „CĒSU KLĪNIKA”
– 100% kapitāla daļas.

Maija parkā drīzumā
atjaunos skeitparku
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste
Skeitparks Cēsīs pie Maija
parka ir jauno cēsnieku
iecienīta
vieta,
un
jau
pagājušajā gadā iesākās sarunas
par skeitparka atjaunošanu.
Kaut arī paši jaunieši ik pa
laikam konstrukcijas pielaboja,
semināri un radošās darbnīcas
mākslas, kultūras un sociālo
zinātņu jomā, kas paredzētas
māksliniekiem. Tāpat tiks
piedāvāta iespēja izmantot
telpas
un
aprīkojumu,
lai
darbotos
melnbaltās
fotogrāfijas jomā un video
materiālu montāžai.
Idejas autori ir Kaspars
Goba,
dokumentālā
kino
režisors un fotogrāfs ar
vairāk nekā 20 gadu pieredzi
profesionālajā jomā un Ieva
Goba, producente un projektu
vadītāja. Viņi atzīst, ka
melnbaltā fotogrāfija kļuvusi
par ekskluzīvu parādību, un ir
ļoti maz cilvēku ar pieredzi,
zināšanām
tās uzņemt un
eksponēt.

parka aprīkojums bija savu
laiku nokalpojis, un šovasar
skeitparkā tiks uzstādīts jauns
aprīkojums.
„Cēsu alus korporatīvās
sociālās atbildības stratēģijas
viena no prioritātēm ir
ilgtermiņa ieguldījums vietējās
kopienas vides labiekārtošanā,”
stāsta AS „Cēsu alus” valdes
priekšsēdētāja Eva Sietiņsone
– Zatlere, „tādēļ šogad esam
nolēmuši uzstādīt Cēsīs jaunu
skeitparku, tādejādi nodrošinot
Cēsu jauniešiem kvalitatīvu
brīvā laika pavadīšanas veidu
un apvienojot gan veselīga,
gan fiziski aktīva dzīvesveida
izpausmes.”
Jaunajā skeitparkā vairāku
gadu garumā varēs sportot
un atpūsties gan skrituļotāji,

gan tie kas brauc ar BMX
velosipēdiem un skrituļdēļiem.
Kopējās uzņēmuma Cēsu
alus investīcijas šajā projektā
sastāda 15 tūkstošus latu.
Kā pastāstīja Cēsu novada
pašvaldības ainavu arhitekte
Dace Laiva, jauno skeitparka
lietošanas tiesības A/S „Cēsu
Alus”
nodos
pašvaldībai.
Plānots, ka uzstādīšanas darbi
varētu sākties jūnijā.
D. Laiva informēja, ka
šobrīd
vecais skeitparka
aprīkojums tiek demontēts, jo
tas var būt bīstams bērniem
un jauniešiem, kas to izmanto.
Metāla detaļas tiks nodotas
metāllūžņos, pārējās detaļas
– atkritumos.
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AKTUĀLI

Atzinība labākajiem

Ielas būs
salāpītas

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Piektdien, 17. maijā Cēsu
novada pašvaldībā sveica
skolēnus,
kuri
sekmīgi
startējuši mācību olimpiādēs
un viņu skolotājus. Tikšanās
ievadā Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Lolita Kokina uzsvēra
to, ka zināšanas ir nezūdoša
vērtība un novēlēja jauniešiem
krāt zināšanas un piepildīt
sapņus. Cēsu skolu audzēkņi
guvuši godalgotas vietas valsts
mācību olimpiādēs, izstrādājuši
vērtīgus zinātniski pētnieciskos
darbus,
apliecinot
augsto
izglītības kvalitāti novadā.

Aivars Akmentiņš
Lai arī Cēsīs pēdējos gados
veikti apjomīgi maģistrālo ielu
rekonstrukcijas darbi, kā atzīst
novada pašvaldības Komunālās
nodaļas
komunālinženieris
Didzis
Ozoliņš,
vēl
neatjaunotās
ielas
strauji
nolietojas un pavasara ielu
bedrīšu lāpīšana maijā ritēja
pilnā sparā. Kritiskā stāvoklī
brauktuves segums ir Zvirbuļu
un Raiņa ielām, arī Palasta ielai
jau ir nepieciešama nopietnāka
seguma rekonstrukcija.
Šovasar
notiks
Gaujas
ielas rekonstrukcija posmā
no Pētera ielas līdz Gaujas
tiltam. Lai atslogotu satiksmi
remontposmā,
paredzēts
sakārtot Dzirnavu un Peldu
ielas, lai tās varētu kalpot kā
apbraucamās ielas.

Jaunieši par sasniegtajiem
rezultātiem saņēma pašvaldības
naudas balvas, bet skolotāji
noderīgas balvas. Tika sveikti :
Skolotājs Pēteris Pakalns un
viņa audzēknis Reinis Lazdiņš,
kurš izcīnīja 1. vietu Fizikas
olimpiādē. Skolotājas Martas
Rudzītes audzēkne Diāna Siliņa
ieguva 3. vietu Informātikas
olimpiādē.
Skolotājas
Sarmītes Dreijaltes audzēkņi
Edgars Klētnieks un Romāns
Bezkrovnijs sekmīgi startēja
Ķīmijas olimpiādē. Savukārt
Rolanda Capara un Artūra
Jāņa Pētersona zinātniskais
darbs par sadzīves notekūdeņu
attīrīšanu no fosfātiem guva
2.vietu
Ķīmijas
sekcijā.
Lindas Alksnes un Rūtas
Bundziņas aktuālais pētījums
„Transtaukskābju
saturs
cepumos” 3.vietā. Godalgas un

Attēlā: Skolēni par labi padarītu darbu saņēma pašvaldības balvas
atzinības saņēma arī skolotājas
Ingūnas
Gailes
audzēkņu
Elīnas Baltskaras, Mildas
Martinsones un Jāņa Kalniņa
zinātniskie darbi par vides un
ekonomikas tēmām. Skolotājas
Lailas Ruķes audzēknes Sintija
Alksne un Ketija Grēta Sabule
bija izpētījušas galda spēles
YATZY izmantošanas iespējas
mācību un ārpusstundu darbā
un ieguva 3.vietu pedagoģijas
sekcijā.
Skolotājas

Sniedzes

Stupakas audzēknis Mārtiņš
Gailis mācās 8.klasē, bet spēja
izcīnīt 3.vietu Vācu valodas
olimpiādē
10.-12.
klašu
audzēkņiem. Skolotājas Sanitas
Bajāres audzēknim Renāram
Puriņam 3.vieta Matemātikas
olimpiādē. Skolotājas Solveigas
Upītes
audzēknei
Santai Kārklei 3.vieta Vēstures
olimpiādē, bet Sandras Nagles
audzēknei Artai Alksnītei
2.vieta Latviešu valodas un
literatūras olimpiādē.

Augsti novērtēti arī Cēsu
jauno valdonieku zinātniskie
darbi. Skolotājas Elitas Rozītes
audzēkne Sandra Grosberga
saņēma 1.vietu par pētījumu
„Ēdiens 21.gadsimta latviešu
prozā”. Savukārt skolotājas
Laimas Pērkones audzēknes
Simona Ruska un Māra Skuja
pētīja laikrakstu virsrakstu stila
īpatnības un ieguva 3.vietu.

Koncertzālei Izsludināts
Spāru svētki! Konkurss
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste
Topošajā daudzfunkcionālā
centra „Vidzemes mūzikas un
kultūras centrs” lielajai skatītāju
zālei 6. jūnijā tiks svinēti Spāru
svētki. Ar spāru svētkiem
simboliski
tiks
pabeigti
apjomīgākie
koncertzāles
būvniecības darbi. Pēc jumta
montāžas pabeigšanas varēs
uzsākt iekšdarbus arī skatītāju
zāles korpusā.
Šobrīd
ir
pabeigta
koncertzāles stikloto vitrīnu
konstrukciju izbūve, savukārt
rekonstruētajā būves daļā,
kurā atradīsies Cēsu mūzikas
vidusskolas telpas, aktīvi noris
iekšējās apdares darbi.
30.
maijā
Vidzemes
mūzikas un kultūras centra
projekta vadība dosies sveikt
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rēzekniešus Austrumlatvijas
koncertzāles Rēzeknē jeb
Latgales vēstniecības GORS
atklāšanas svētkos. Rēzeknes
akustiskās
koncertzāles
iespējas atklāt dosies arī Cēsu
Pils koris.
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”.

„Cēsu suvenīrs”
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste

Cēsu novada pašvaldība
izsludina konkursu „Cēsu
suvenīrs” ar mērķi veicināt
Cēsu suvenīru oriģinālideju
radīšanu
un
attīstīšanu.
Piedāvājumam jābūt Cēsu,
Cēsu novada reprezentējošam
suvenīru komplektam, kas
noformēts ar pilsētas un
novada tēlam atbilstošu attēlu
vai simboliku. Piedāvājumā
jāiekļauj suvenīri trīs dažādās
cenu kategorijās: 0,01Ls5,00Ls, 5,01Ls – 10,00Ls un
10,01Ls – 15,00Ls.

Konkursa
Piedāvājumu
var iesniegt no 2013. gada
13. maija līdz 2013. gada 31.
maijam plkst. 16:00 Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Konkursam
iesniegtos
Pretendentu
piedāvājumus
izvērtēs
un
uzvarētājus
noteiks vērtēšanas komisijas
un iedzīvotāju
balsojums.
Kopējais
konkursa
balvu
fonds ir naudas balvas 500 latu
apmērā.
Ar konkursa nolikumu
un pieteikuma anketu var
iepazīties www.cesis.lv mājas
lapā sadaļā „Pašvaldība –
Vakances, izsoles, konkursi”.

Kā jau cēsnieki ir
pamanījuši,
notiek
ielu
marķējumu
atjaunošana.
Iepriekš
šo darbu veica
privātuzņēmēji,
bet
pērn
pašvaldība iegādājās speciālu
krāsojamo
mašīnu
un,
atjaunojot marķējumu pašu
spēkiem, izmaksas ir gandrīz
trīs reizes mazākas.

Tramvajs
parka
dīķī
Aivars Akmentiņš
Kā pastāstīja Cēsu Tūrisma
attīstības un Informācijas
centra
vadītāja
Andra
Magone, šovasar mūsu pilsētas
apmeklētāji varēs piedalīties
jaunās, izglītojošās aktivitātēs
Pils parkā un dārzā. Konkursā
par
labāko
piedāvājumu
aktivitātēm Pils parka dīķī
uzvarēja aktīvās atpūtas centrs
„Eži”. Jau drīz pa dīķi cēli
slīdēs peldošais tramvajs, kurā
varēs vizināties vai pat doties
kolektīvā atpūtas izbraucienā
ar pikniku.
Savukārt Pils dārzā katrā
nedēļas nogalē būs iespēja
apgūt
viduslaiku
amatus,
prasmīgu pavāru
vadībā
gatavot viduslaiku ēdienus,
mācīties viduslaiku rotaļas un
dejas.
Vēl jāpiezīmē, ka ir tapis
vecpilsētas namu stāstu audio
izdevums. Tagad apmeklētāji
Tūrisma informācijas centrā var
saņemt namu karti un staigājot
pa vecpilsētu klausīties namu
stāstus. Nami runā latviešu,
angļu un krievu valodās.
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INTERVIJA
Malēnietis, kurš kļuvis par cēsnieku

jāskaidro un
jāpierāda, ka
novadam vajadzīgs ceļš vai
profesionālā
vidusskola,
cerībā, ka septītajā reizē tiksi
sadzirdēts.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Gints
Šķenders
Cēsu
pašvaldību ir vadījis trīs
sasaukumus no 2001. gada,
bet šajā pavasarī nolēmis beigt
darbu pašvaldībā.

Tāpēc visu mūžu mācos
dzirdēt to, ko saka otrs cilvēks.
Īpaši grūti to izdarīt tad, ja ir
strīds, taču jāpieņem, ka arī
oponentam ir savs viedoklis
un tas ir ne mazāk cienāms kā
tavējais.

Vai, startējot pašvaldības
vēlēšanās pirms 12 gadiem,
Jums bija mērķis kļūt par
domes priekšsēdētāju?
Tāda doma nebija. Mūsu
sarakstā bija cilvēki, kuri
pārzināja saimnieciskās norises
un mērķis bija veiksmīgāk
risināt
ekonomiskos
jautājumus Cēsīs. Man pašam
tolaik saistības ar domi bija
ļoti minimālas un par domes
priekšsēdētāja amatu nedomāju.
Izšķirties par darbu pašvaldībā
man nebija viegli, taču šo izvēli
nenožēloju.
Sāku ar finanšu situācijas
apzināšanu, tā nebija spīdoša.
Mums bija garas sanāksmes,
kurās spriedām, kurus rēķinus
apmaksāt tagad, kurus vēlāk.
Bija jāveido budžets, kurā
ir sabalansētas vēlmes un
iespējas. Pilsētā aktuālākie
bija komunālie, dzīvokļu,
ūdensapgādes, siltuma jautājumi.
Uz
pieņemšanām
pie
domes
priekšsēdētāja
pirmdienas vakaros cilvēki
sēdēja rindā kā pie daktera
un pieņemšanas ievilkās līdz
vēlam vakaram.
Diemžēl pirmajā sasaukumā tā arī nespējām
izšķirties
par
privāta
investora
piesaisti
tirgus
teritorijas apsaimniekošanai.
Pazaudējām laiku. Nākošajā
sausaukumā notika konkurss,
tā uzvarētājiem bija labs
projekts par tirdzniecības
centra un tirgus būvniecību,
taču uznāca krīze un ieceres
īstenošanu nācās atlikt. Kā
atzina
uzņēmēji,
viņiem
pietrūka viens gads. Vēl viena
pirmā sasaukuma neveiksme
neizdevās pārliecināt
iedzīvotājus par biomasas
katlu mājas celtniecību Birzes
ielā. Tādējādi zaudējām iespēju
uzlabot
siltumapgādi
un
samazināt tarifus.
Kāda ir domes priekšsēdētāja
loma,
iespējas
noteikt to, cik veiksmīgi
vai neveiksmīgi darbojas
pašvaldība?
Priekšsēdētājam ir jāredz
kopbilde un jāspēj nodrošināt

Attēlā: Viena no pašvaldības vadītāja darba sastāvdaļām - augstu viesu uzņemšana. Gints
Šķenders Cēsīs tiekas ar pirmo Krievijas prezidentu Borisu Jeļcinu 2006. gadā.
sabalansētu
orķestra
skanējumu. Vajadzību vienmēr ir
vairāk nekā iespēju, tā bija un
būs arī turpmāk. Tāpēc svarīgi
ir redzēt kopējo situāciju un
izšķirties par prioritātēm.
Kāds bija otrais sasaukums?
Tas bija ražīgs laika posms,
lielā mērā pateicoties tam,
ka domes vadības komandā
ar Andri Mihaļovu un Jānis
Rozenbergu bija laba saskaņa,
spējām veiksmīgi papildināt
viens otru. Jaunās pamatskolas
un bērnudārza būvniecība,
izglītības iestāžu renovācijas
programma,
Jaunās
pils
rekonstrukcija, ūdensapgādes
modernizācijas uzsākšana, ielu
atjaunošana. Un, protams, Cēsu
800 gadu svinības! Cēsnieki
ļoti aktīvi iesaistījās svētku
sagatavošanā un to norise bija
skaists gandarījuma brīdis.
Trešo sasaukumu uzsākām
jau kā Cēsu novads, kurā
ietilpst Cēsis un Vaives pagasts.
Jau tad, kad sākās novadu
veidošana, teicu un joprojām
uzskatu, ka no saimnieciskās
attīstības viedokļa tālredzīgāk
būtu veidot vienu Cēsu novadu
bijušā rajona teritorijā.
2009. bija krīzes gads un
krasi pieauga iedzīvotāju skaits,
kuriem bija nepieciešama
sociālā palīdzība. Pateicoties
tam, ka pašvaldībā bija
izveidota
un
sekmīgi
attīstītājas Sociālā aģentūra,

spējām grūtībās nonākušajiem
cilvēkiem palīdzēt.
Bet ielās noritēja lieli
rakšanas darbi – maģistrālo
ielu atjaunošana, ūdensvada
un
kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija. Tas daudziem
bojāja
omu
ikdienā,
taču
neizmantot
iespēju
ieguldīt Eiropas Savienības
struktūrfondu
naudu
infrastruktūras modernizācijā
būtu nepiedodama tuvredzība.
Un šo projektu īstenošana
deva darba vietas un uzturēja
ekonomisko aktivitāti Cēsīs.
Jaunās pils un pils parka
rekonstrukcija,
Vidzemes
koncertzāles būve ir finansiāli
ļoti ietilpīgi projekti, kuru
īstenošanā iesaistījās daudzi
Cēsu un apkārtējo novadu
iedzīvotāji.
Bieži izskan pārmetums,
ka Cēsu pašvaldība rūpējas
tikai
par
tūrismu
un
kultūru, bet nedomā par
uzņēmējdarbību...
Par uzņēmējdarbību vajag
domāt vienmēr, taču kādas ir
pašvaldības reālās iespējas
atbalstīt biznesu? Nodokļu
atlaides - ir, pašvaldības zemi
uzņēmuma izveidei piešķiram...
Manuprāt, galvenais pašvaldības uzdevums ir attīstīt
infrastruktūru, veidot vidi,
kur ir iespējas nodarboties ar
biznesu. Cēsu vide ir tāda, ka
megalieli uzņēmumi visdrīzāk
te nebūs, bet mazu un vidēju

uzņēmumu rašanās drīzāk ir
atkarīga no cilvēku drosmes
un uzņēmības, nekā no
pašvaldības.
Protams, ieguldījumi tūrismā ir lieli un gribētos lielāku
atdevi, taču tas nenotiek
tik ātri. Un, ja mēs nebūtu
atjaunojuši pili un parkus, tad
arī vasarā cilvēku Cēsīs nebūtu
un nebūtu darba apkalpojošā
sfērā strādājošajiem.
Ko esat mācījies 12 gadus
vadot pašvaldību?
Šajā darbā ik dienu ir daudz
tikšanos, sarunu un norunu
ar dažādiem cilvēkiem. Ik pa
laikam gadās, ka kāds pieviļ un
neizdara solīto. Tad šķiet, ka
cilvēkiem nedrīkst uzticēties,
vajag kontolēt... Taču, ja
es neuzticētos, es šo darbu
nevarētu paveikt, tāpēc esmu
mācījies pazīt cilvēkus. Tagad
man pietiek ar īsu sarunu,
lai saprastu – varēsim vai
nevarēsim sastrādāties.
Esmu
apguvis
valsts
pārvaldes virtuvi un sapratis,
ka lielākā un spēcīgākā partija
mūsu valstī ir birokrātija. Ka
vienas un tās pašas ķibeles
riņķo un atkārtojas kā sabojāta
plate. Kļūdas, ko pieļāva Tautas
partija, atkārto tiesiskuma
koalīcija, solījumus, kurus
nepildīja
demisionējušie
ministri, sola un nepilda viņu
pēcnācēji. Un pašvaldības
vadītājam jāriņķo birokrātisko
spēlīšu karuselī, sešas reizes

Jūs esat pieredzējis arī
necienīgas politiskās spēles
ar KNAB iesaistīšanu un
medijiem piespēlētu ziņu,
ka Šķenderam teju jau roku
dzelži uzlikti. Vai arī to var
pieņemt?
Tas nav patīkami, jo
tie ir sāpīgi pārdzīvojumi
tuviniekiem.
Taču
vecais
teiciens – desu taisīšana un
politika ir viena šmucīga
padarīšana, ir ļoti precīzs.
Ja ej politikā, tev jārēķinās,
ka tevi var arī samalt desās.
Tāpēc politikā liela nozīme
ir pieredzei. Ejot pirmo reizi
medībās, skaties uz mežmalu
un neko neredzi, bet vecais
mednieks jūt vēja pūsmas, dzird
lapu čaboņu, zaru sakustēšanos
un zina, no kura pudura nāks
cūkas. Arī pieredzējušiem
politiķiem maņas ir tā attīstītas,
ka viņi jūt, kad nāks cūku bars
un laikus uzrāpjas kokā. Bet
iesācējam tas bars pārskrien
pāri un tas ir sāpīgi, bet dod
labu rūdījumu.
Novēlējums
nākošajam
Cēsu novada domes priekšsēdētājam...
Trīs zīmītes vēl uzrakstījis
neesmu (smejās), bet, ja
mani vainos dažādās ķibelēs,
par vienu gan esmu drošs
– pašvaldības finanses ir
kārtībā. Kredītsaistību apjoms
ir 7% no budžeta. Pieļaujamais
saistību apjoms ir 25%. Šī
gada kredītmaksājumi ir veikti
un,
prātīgi
saimniekojot,
arī
turpmākajos
gados
satricinājumi
budžetam
nedraud.
Būs jauna vadība, būs
pārmaiņas, un tās ir vajadzīgas.
Novēlu rast līdzsvaru starp
vēlmēm,
vajadzībām
un
reālajām iespējām. Darbs
jādara ar degsmi un pārliecību,
tad būs arī gandarījums. Tāpēc
gribu pateikties cēsniekiem,
kas man uzticējās, atbalstīja
un deva šo iespēju.

Cēsu novada vēlēšanas iecirkņu adreses un darba laiki
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks

31.05.2013.: 10:00 – 16:00 (iepriekšējā balsošana)

Iecirkņa numurs
362.
363.
364.
365.
387.

01.06.2013.: 7.00 - 22.00. (vēlēšanu diena)

* - iecirkņi pieejami cilvēkiem ar kustības traucējumiem

27.05.2013.: 16:00 – 20:00
28.05.2013.: 9:00 – 13:00
29.05.2013.: 17:00 – 20:00 (iepriekšējā balsošana)
30.05.2013.: 9:00 – 12:00 (iepriekšējā balsošana)

Iecirkņa nosaukums
PASTARIŅA PAMATSKOLA
FIRMA “CATA” *
1.PAMATSKOLA
VALSTS ĢIMNĀZIJA
PAGASTA PĀRVALDE *

Iecirkņa adrese
Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov.
Gaujas iela 17, Cēsis, Cēsu nov.
Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu nov.
“Kaķukrogs”, Vaives pag., Cēsu nov.
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PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS
Vēlēšanu saraksti
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“Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Pamatdarba vieta

Cēsu novada dome
Draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts
ģimnāzija
SIA Vidzemes vēnu centrs
SIA “A4A”
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
SIA “Firma Kurmītis”
Pārtikas un Veterinārā dienesta
Ziemeļpierīgas pārvalde

1.
2.

Māris Niklass
Guna Rukšāne

1947
1949

Priekuļu novads
Pārgaujas novads

Augstākā
Augstākā

3.
4.
5.
6.
7.

Dzintars Krasts
Jānis Apsītis
Ineta Lāce-Sējāne
Vladimirs Gusevs
Edīte Leimane

1967
1959
1972
1952
1965

Cēsu novads
Priekuļu novads
Pārgaujas novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

8.
9.

Uģis Dančauskis
Mareks Samohvalovs

1966
1972

Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

10.
11.
12.

Alvis Jansons
Inga Gunta Paegle
Aldis Beroza

1948
1963
1953

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

13.

Raimonds Gailītis

1953

Cēsu novads

Augstākā

14.
15.

Viesturis Lauga
Zita Peipiņa

1959
1951

Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

16.

Marika Slotina-Brante

1977

Cēsu novads

Augstākā

Vidējā speciālā
Augstākā
Cēsu pilsētas pansionāts
Vidējā speciālā SIA Cēsu miesnieks

Algotie pagaidu sabiedriskie darbi
Cēsu novada pašvaldībā
SIA “V. Lauga”
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras sociālais dienests
DA Cēsu Valsts ģimnāzija

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

Ieņemamais amats

deputāts
direktora vietniece
ārpusklases darbā
Valdes priekšsēdētājs
Valdes priekšsēdētājs
direktora vietniece
direktora vietnieks
internāta audzinātāja

Nav
Nav

valdes loceklis
pārvaldes vadītājs

Nav
Nav

Pensionārs
Direktore
Tehniskā un saimnieciskā
iecirkņa vadītājs

Nav
Nav
Nav

valdes loceklis
aprūpētāja

Nav
Nav

pedagogs, diriģente

Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Nav

Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

1.
2.

Igors Gormaļovs
Natālija Praliča

1967
1964

Priekuļu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

3.
4.
5.
6.
7.

Jeļena Ņikitina
Jurijs Baidaks
Natālija Volkova
Juris Zareckis
Valērijs Gormaļovs

1980
1947
1971
1958
1957

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Priekuļu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

8.
9.
10.
11.

Aigars Līdaks
Vladimirs Kļaviņš
Pēteris Tračums
Gatis Strazdiņš

1974
1947
1954
1976

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Pamatdarba vieta

SIA LBFS
Cēsu Audzināšanas iestāde
nepilngadīgajiem
SIA "Baltics-S"

Cēsu 2.vidusskola
Ieslodzījuma vietu pārvalde
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts
Tehnikums
Augstākā
IK " Fišiņs X "
Augstākā
SIA "Vidzemes kurināmais"
Augstākā
SIA "LODE"
Vidējā speciālā Tipogrāfija “Livonija”

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

Ieņemamais amats

valdes priekšsēdētājs
Sociālās rehabilitācijas
daļas audzinātāja
valdes locekle
pensionārs
angļu valodas skolotāja
personāla speciālists
tehniskais darbinieks

Nav
Nav

īpašnieks
valdes priekšsēdētājs
remontu darbinieks
strādnieks

Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

VIDZEMES PARTIJA
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

1.
2.

Andris Melbārdis
Iveta Sietiņsone

1958
1961

Cēsu novads
Amatas novads

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kristaps Kosītis
Raivis Puņeiko
Mārtiņš Jurciņš
Kaspars Serģis
Tarmo Sildniks
Ilmārs Briedis

1982
1980
1977
1971
1954
1970

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Amatas novads
Cēsu novads
Cēsu novads

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Anda Skrastiņa
Jānis Dreimanis
Elita Gaile
Zane Rozīte
Evija Cedriņa
Gunārs Andersons
Marija Dzalbe
Daina Darbone

1944
1958
1962
1964
1972
1957
1962
1957

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Izglītība

Augstākā
Augstākā

Pamatdarba vieta

SIA "Priekuļu mašīnu stacija"
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra Sociālais dienests
Augstākā
SIA "Netnet"
Vidējā speciālā SIA "Soho tree"
Augstākā
Cēsu profesionālā vidusskola
Augstākā
SIA "Serģis un dēli"
Augstākā
SIA "Tarmo"
Augstākā
VUGD Vidzemes reģionālā
brigāde Cēsu iecirknis
Augstākā
SIA "Cēsu Klīnika"
Augstākā
SIA "LR Celtnieks"
Augstākā
Augstākā
Cēsu 1. pamatskola
Vidējā
Vidējā speciālā
Augstākā
Cēsu novada Bāriņtiesa
Vidējā
SIA "Zelta Vārpa"

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

Ieņemamais amats

valdes priekšsēdētājs
direktore

Nav
Nav

valdes priekšsēdētājs
valdes priekšsēdētājs
arodapmācības skolotājs
valdes loceklis
direktors
inspektors

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

medicīnas direktore
galdnieks
bezdarbniece
Sporta skolotāja
bezdarbniece
pašnodarbinātais
bāriņtiesas locekle
valdes priekšsēdētāja

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Turpinājums 6. lpp
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Turpinājums no 5. lpp

Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

Pamatdarba vieta

1.
2.
3.

Guntis Grosbergs
Normunds Eglītis
Salvis Smukais

1969
1969
1985

Priekuļu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā

SIA "KOM-AUTO"
SIA "Cēsu Energoceltnieks"

4.
5.
6.
7.

Ravita Blaževica
Gints Ozoliņš
Māris Bērziņš
Sandra Jonaite

1968
1974
1961
1974

Priekuļu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Vidējā speciālā

8.
9.

Aldis Šperliņš
Lauris Šķēle

1961
1974

Rīga
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

10.
11.

Anna Kupče
Uldis Ulme

1989
1984

Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

12.
13.
14.
15.

Emīls Lukjanskis
Inese Voldiņa
Juris Kuļezņovs
Niks Smildziņš

1994
1959
1960
1992

Cēsu novads
Cēsu novads
Amatas novads
Cēsu novads

Pamatizglītība
Vidējā speciālā
Vidējā speciālā
Vidējā

SIA "BUTS"
SIA "OGUS"
SIA "Cēsu tirgus"
Cēsu kultūras un Tūrisma centra
senioru deju kolektīvs "Dzirnas"
SIA "Cēsu klīnika"
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts
tehnikums
Vidzemes Tūrisma asociācija

Cēsu pilsētas pansionāts
Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
SIA "Riga Spirits & Wine Outlet"

Ieņemamais amats

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

Izpilddirektors
Valdes priekšsēdētājs
Saimnieciskās darbības
veicējs
Cēsu filiāles vadītāja
Valdes loceklis
Valdes priekšsēdētājs
Vadītāja

Nav
Nav
Nav

Atbildīgais traumatologs
Direktora vietnieks
praktiskās apmācības jomā
Biroja vadītāja
Saimnieciskās darbības
veicējs
Skolnieks
Medicīnas māsa
Elektrotīklu dispečers
Konsultants

Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Latvijas Zaļā partija
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

1.

Aleksandrs Bimbirulis

1965

Cēsu novads

2.
3.
4.
5.

Inese Lāce
Artis Rasmanis
Dzidra Matusēviča
Jānis Goba

1960
1971
1955
1974

Cēsu novads
Priekuļu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

6.

Ieva Eglīte

1944

7.
8.
9.
10.

Haralds Gailišs
Inguna Zupa
Artis Malkavs
Reinis Cercins

1964
1966
1970
1977

11.

Dzintra Dambe

12.

Izglītība

Pamatdarba vieta

Latvijas Valsts prezidenta
kanceleja
Augstākā
Cēsu valsts ģimnāzija
Vidējā speciālā SIA "RASMANIS&DANKERS"
Augstākā
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Augstākā
Valsts policija

Ieņemamais amats

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

Augstākā

vadītāja vietnieks

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Cēsu novads

Augstākā

direktora vietniece
valdes priekšsēdētājs
direktore
Vidzemes pārvaldes Cēsu
iecirkņa priekšnieks
direktore

Augstākā
Augstākā
Vidējā
Augstākā

valsts pārtikas inspektors
ārsts
valdes loceklis
mežzinis

Nav
Nav
Nav
Nav

1960

Cēsu novads
Rīga
Cēsu novads
Jaunpiebalgas
novads
Cēsu novads

pārvaldes referente

Nav

Uldis Lencbergs

1954

Cēsu novads

Augstākā

13.

Ģirts Mārtiņsons

1978

Cēsu novads

Augstākā

Cēsu pilsētas Sporta skola

14.
15.
16.
17.
18.

Dace Zaharova
Māris Sestulis
Mārtiņš Jarohovičs
Gunita Tomsone
Aleksandrs Abramovs

1961
1954
1983
1970
1991

Cēsu novads
Pārgaujas novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Vidējā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Vidējā

Valsts meža dienests
SIA "FRESH ONE"
SIA "VENDEN"

Augstākā

Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Pārtikas un veterinārais dienests
SIA "CĒSU KLĪNIKA"
SIA "TEXO-AM"
Valsts meža dienests
Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkumu centrs
Valsts vides dienests Jūras un
iekšējo ūdeņu pārvalde

Nav

Iekšējo ūdeņu kontroles
Nav
daļas Rīgas sektora
vecākais inspektors
Cēsu sporta kompleksa
Nav
vadītājs
pašnodarbināta persona
Nav
vecākais mežzinis
Nav
valdes loceklis
Nav
Cēsu filiāles vadītāja
Nav
Vidzemes augstskolas
Nav
4.kursa Politoloģijas
nodaļas students
Turpinājums 7. lpp.

Saistošie noteikumi Nr. 15 16.05.2013.
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.Papildināt 42.punktu ar
42.17.1apakšpunktu
šādā
redakcijā:
“42.17.1 deleģēšanas līgumos
noteikto pārvaldes uzdevumu
izpildi komitejas kompetencē
esošajos
jautājumos,
nepieciešamības
gadījumā
iesniedzot domei izskatīšanai
priekšlikumus
deleģēšanas
līguma grozījumiem;’’
2.Papildināt 43. punktu ar
43.6.1
apakšpunktu
šādā
redakcijā:

“43.6.1 deleģēšanas līgumos
noteikto pārvaldes uzdevumu
izpildi komitejas kompetencē
esošajos
jautājumos,
nepieciešamības
gadījumā
iesniedzot domei izskatīšanai
priekšlikumus
deleģēšanas
līguma grozījumiem;’’
3.Papildināt 44.punktu ar
44.10.1 apakšpunktu šādā
redakcijā:
„44.10.1 deleģēšanas līgumos
noteikto pārvaldes uzdevumu
izpildi komitejas kompetencē
esošajos
jautājumos,
nepieciešamības
gadījumā
iesniedzot domei izskatīšanai
priekšlikumus
deleģēšanas
līguma grozījumiem;’’
4.Papildināt

noteikumus

ar

89.1 pantu šādā redakcijā:

„89.1 Balsošana ar vēlēšanu
zīmēm notiek saskaņā
ar
noteikumiem
„Noteikumi
par balsošanas kārtību Cēsu
novada domes priekšsēdētāja,
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieka,
Cēsu
novada
pašvaldības
izpilddirektora, Cēsu novada
pašvaldības
izpilddirektora
vietnieka, Vaives pagasta
pārvaldes vadītāja, Vaives
pagasta pārvaldes vadītāja
vietnieka amatam izvirzītajām
kandidatūrām”, kurus apstiprina
ar atsevišķu domes lēmumu.”
5.Izteikt XI nodaļas nosaukumu
šādā redakcijā:
„XI

Kārtība,

kādā

Domes

priekšsēdētāja
nomaiņas
gadījumā organizē dokumentu
un
materiālo
vērtību
nodošanu jaunajam Domes
priekšsēdētājam”;

6.Izteikt 119., 120.un 121.
punktu šādā redakcijā:
“119. Pēc kārtējām pašvaldības
domes
vēlēšanām
un
Domes priekšsēdētāja amata
zaudēšanas gadījumā Domes
priekšsēdētājs
nodrošina
un izpilddirektors organizē
Domes priekšsēdētāja atbildībā
esošo dokumentu un materiālo
vērtību nodošanu jaunajam
Domes priekšsēdētājam.
120. Divu nedēļu laikā no
Domes priekšsēdētāja amata
zaudēšanas dienas tiek sastādīts

nodošanas – pieņemšanas akts
par dokumentu un materiālo
vērtību nodošanu, ko paraksta
pilnvaras zaudējušais Domes
priekšsēdētājs, jaunais Domes
priekšsēdētājs, izpilddirektors,
iekšējais revidents, Finanšu
nodaļas un Administratīvi
juridiskās nodaļas pārstāvis.
121. Ja Domes priekšsēdētājs
atkāpjas no amata vai tiek
atbrīvots no amata ar Domes
balsojumu,
bet
jaunais
Domes priekšsēdētājs tajā
pašā Domes sēdē netiek
ievēlēts, tad pašvaldības darba
nepārtrauktību
nodrošina
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks.’’
7.Svītrot 122.punktu.
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VĒLĒŠANAS, PASĀKUMI

Turpinājums no 6. lpp.

Partija “VIENOTĪBA”
Dzimšanas
gads

Reģistrētā dzīvesvieta

Izglītība

1.
2.
3.
4.

Jānis Rozenbergs
Mārtiņš Malcenieks
Rita Merca
Inese Suija-Markova

1977
1976
1958
1978

Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

5.

Pauls Irbins

1975

Cēsu novads

Augstākā

6.
7.

Aija Sīmane
Lelde Krastiņa

1968
1957

Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā

8.
9.

Lauris Sildniks
Reinis Reķis

1984
1986

Cēsu novads
Cēsu novads

Vidējā speciālā
Vidējā speciālā

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tālis Jaunzemis
Māris Priede
Andis Malējs
Rihards Baltskars
Anita Berga
Andis Virskuls
Aigars Rezgalis
Imants Timermanis

1956
1967
1978
1992
1955
1979
1964
1957

Cēsu novads
Cēsu novads
Priekuļu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads
Cēsu novads

Augstākā
Augstākā
Augstākā
Vidējā
Augstākā
Augstākā
Augstākā
Augstākā

18.

Erlends Geruļskis

1970

Cēsu novads

Augstākā

Pamatdarba vieta

Cēsu novada pašvaldība
SIA Aktīvā tūrisma centrs Eži
Amatas novada pašvaldība
Nodibinājums Vides risinājumu
institūts
Biedrība Vidzemes inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs
Cēsu 2.vidusskola
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskola
SIA Fono
Z/s Kliģeni
Smiltenes novada dome
SIA CDzP
SIA ĪPAŠUMI.LV
SIA Granulu darbnīca
Bergas A. ģimenes ārsta prakse
SIA Virāža
SIA Vinnis
SIA Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs
SIA Cēsu klīnika

Pasākumi Cēsīs jūnijā
Pasākumi
1.06. plkst.11.00 – 17.00
Bērnu svētki
Maija parks, Pils laukums,
Bērnu laukums

21.06. plkst. 21.00
Amerikāņu
mūziķes
un
mākslninieces BABY DEE
koncerts
Kultūras terase „Zaļa Zāle”
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā

„Venden”,Raunas iela 17

Izstādes
Līdz 27.10
Liecinieki. Latvijas piļu un
kungu māju interjeri 19.
– 20. gadsimta sākumā
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs

1.06. plkst. 20.00 – 23.00
Balle. Spēlē Ina &Ivo
Rožu laukums

21.06. plkst.22.00
Koncerts „ Kad baltie mākoņi
līgo”
Pils parka estrāde

01.06. plkst. 23.00
Ilmārs Miķelsons
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

22.06.
Cēsu kauju atceres diena
Vienības laukums

Līdz 23. 06.
Cēsu mākslas skolas audzēkņu
diplomdarbu izstāde
Izstāžu nams

8.06. Latvijas Senioru deju
festivāls „ Kam nav 100, tas
var!”
plkst. 20.00
Koncerti
Skujenes
un
Veselavas estrādēs
plkst. 22.00
Balle Pils dārzā
9.08. plkst.16.00
Dalībnieku gājiens
plkst.18.00
Koncerts Pils parka estrādē

22.06. plkst. 23.00
Grupa „Muiža”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17

No 29.05.-23.06.
Trimdas latviešu mākslinieku
darbu izstāde
Izstāžu nama mazā zāle

28.06. plkst. 21.30
Grupas „Martas Asinis”
koncerts. Pirms koncerta
plates spēles Uldis Rudaks.
Kultūras terase „Zaļa Zāle”
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā

28. 06. – 31.07
Cēsu
Mākslas
izstāde
Izstāžu nams

08.06. plkst. 23.00
Grupa „VIA”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
14.06 Komunistiskā terora
upuru piemiņas diena.
Svētbrīdis pie piemiņas akmens
pie Cēsu dzelzceļa stacijas
15.06. plkst. 23.00
Grupa „Intriga”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
16.06. plkst. 12.00
Piedzīvosim Jāņus Cēsīs
Pils dārzs

28.06 Cēsu Mākslas festivāla
atklāšana
Sīkāka
informācija
www.cesufestivals.lv
29. 06. plkst. 22.00
Elektroniskās mūzikas dueta
Elvi/Dunian uzstāšanās
Kultūras terase „Zaļa Zāle”
Rīgas ielā 25 iekšpagalmā
29.06. plkst. 19.00
Flensburgas (Vācija) Baha
koris un orķestris
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
29.06. plkst.21.30
Līnijdejotāju vakars
Rožu laukums
29.06 plkst. 23.00
Grupa „Kompromiss”
Muzikālā
kafejnīca

festivāla

Pasākumi Cēsu
Centrālajā bibliotēkā
Literatūras izstādes
03.-25.06.
Literatūras izstāde par Līgo
svētku un Jāņu dienas tēmu
Abonements
03.-28.06.
16.jūnijā rakstniekam Jānim
Mauliņam – 80 (1933-2009)
Abonements
03.-28.06.
Anita Paegle. Cikla „Kas zīmē
mūsu grāmatiņās” izstāde
Bērnu literatūras nodaļas
lasītava
03.06.-31.07.
Iepazīsti
Cēsis!

Izstāde

Ieņemamais amats

Citas valsts
pilsonība (ja ir)

priekšsēdētāja vietnieks
valdes loceklis
ārējo sakaru koordinatore
izpilddirektore

Nav
Nav
Nav
Nav

valdes loceklis

Nav

direktore
pedagoģe

Nav
Nav

valdes priekšsēdētājs
vairumtirdzniecības
vadītājs
Izglītības pārvaldes vadītājs
jurists
valdes loceklis
valdes priekšsēdētājs
ģimenes ārste
izpilddirektors
valdes loceklis
valdes priekšsēdētājs

Nav
Nav

ārsts

Nav

veltīta apskates objektiem un
atpūtas iespējām Cēsīs
Novadpētniecības literatūras
lasītava
03.06.-31.07.
Reiz dzīvoja …
Pasakas pirmsskolas vecuma
bērniem
Bērnu literatūras nodaļas
Abonements

Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav
Nav

Bērnu literatūras
lasītava

nodaļas

10.- 25.06.
Saulgriežu īpašā enerģija
Preses materiālu izstāde par
Līgo svētku tradīcijām
Vispārīgā lasītava

Sports

03.06.-30.08.
Piedzīvojumi
vasaras
brīvlaikā
Daiļliteratūra vidējā skolas
vecuma bērniem
Bērnu literatūras nodaļas
Abonements

1.06. plkst. 10.00-21.00
Cēsu karatē kluba čempionāts
Piebalgas 18, Pūces 2a

03.06.-30.08
Vasara aicina
Ceļveži ar interesantiem
ceļojumu maršrutiem pa
Igauniju, Latviju un Lietuvu

29.06.13. 10.00-19.00
Unitrack florbola turnīrs 3:3
Gaujas vai Pūces 2a

23.06.13. 11.00-14.00
Skrējiens „Jānis, Jānītis”
Pils parks

Cēsis par veselīgiem
cilvēkiem
Kristīne Guļa
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību praktikante
Domes sēdē, kas notika
16. maijā, deputāti nolēma,
ka Cēsu novada pašvaldība
iesaistīsies Nacionālajā Veselīgo pašvaldību tīklā. Šajā
tīklā iesaistās pašvaldības, lai
uzlabotu novada iedzīvotāju
veselību ar dažādu pasākumu
palīdzību un popularizētu
veselīgu dzīvesveidu.
Dalība Nacionālajā veselīgo

pašvaldību tīklā ir vērtīga, jo
ļaus labāk izzināt labo praksi
un piemērus citās Latvijas
un arī ārvalstu pašvaldībās,
dalīties ar pieredzi, saņemt
atbalstu dažādu sabiedrības
veselības un tās veicināšanas
jautājumos. Tiks paaugstināta
arī pašvaldības darbinieku
izglītotība sabiedrības veselības jautājumos, tādejādi
atbalsot veselības, labklājības
un vienlīdzīgu iespēju attīstību
ne tikai Cēsu novadā, bet arī
visā reģionā.
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Labākā talkas
fotogrāfija
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste
Noslēdzies balsojums par
labāko Cēsu novada Lielās
talkas fotogrāfiju.
Visvairāk – 62 balsis saņēma
Jauniešu domes fotokolāža.
Kā stāsta Jauniešu domes
priekšsēdētāja Elīna Baltskara,
fotogrāfijas tika uzņemtas
Lielās talkas dienā 27. aprīlī
Noliktavas ielas apkārtnē.
Konkursa
pieteikumā
Jauniešu
dome
rakstīja:
„Ikviens cilvēks, kurš uz Cēsīm
dodas ar vilcienu, sākumā

iepazīstas ar stacijas apkārtni.
Diemžēl tieši šajā vietā acīm
pavērās atkritumu kalns - ne
tikai papīri un pudeles, bet arī
šļirces, gultas, gludekļi, printeri
u.t.t. Tagad ciemiņi redzēs tīru
dzelzceļa sliežu malu..”
Uzvarētājs saņem oriģinālo
Lielās talkas t-kreklu, kā arī
Cēsu
novada
pašvaldības
suvenīrus.
Konkursa mērķis bija parādīt
plašākai sabiedrībai uzņēmīgos
Cēsu novada talciniekus un
sakoptās teritorijas, kā arī
popularizēt talcinieku paveikto
darbu. Fotokonkursā varēja
piedalīties ikviens novada
iedzīvotājs.

Attēlā: Talkas fotogrāfiju konkursā pirmo vietu ieguva Jauniešu domes sagatavotā fotokolāža.

Seniori tiekas Vasarsvētku noskaņās
Vita Pleševnika
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
- attīstības speciāliste
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
pulcēja
Aprūpes
mājā
pakalpojuma saņēmējus, lai
sveiktu Vasarsvētkos un lai
kopā pārrunātu pakalpojumu
pieejamību Cēsu novadā, un to
kvalitāti.
Uz kopīgu tikšanos bija
sanākuši
deviņi Sociālā
dienesta mājas aprūpes biroja
klienti un 3 aprūpētāji, kuri
ikdienā ir galvenie palīgi
senioriem, sniedzot palīdzīgu
roku māju uzkopšanā, ēst
pagatavošanā, medikamentu
iegādē. Sociālajā dienestā ir 31
Aprūpes mājās pakalpojuma
saņēmējs.

Pieci
seniori
no
sanākušajiem pašreiz saņem
„Drošības poga” pakalpojumu
Sociālā dienesta realizētā
projekta
„INNOCARE”
ietvaros, kura mērķis ir ar
inovatīvām mājas aprūpes
metodēm
un
līdzekļiem
uzlabota mājās dzīvojošu
sirmgalvju dzīves kvalitāte un
drošība.
Visi seniori bija apmierināti
ar Sociālā dienesta aprūpētājiem
un atzina, ka tie viņiem ir
vismīļākie un tuvākie cilvēki.

Iedzīvotājiem,
kuriem
interesē
„Drošības
poga”
pakalpojums, aicinām 31.maijā
plkst. 14.00 Bērzaines ielā 16,
2. stāva zālē uz tikšanos ar
biedrības „Latvijas Samariešu
apvienība”
pārstāvjiem,
kuri šobrīd nodrošina šādu
pakalpojumu 18 senioriem.

Attēlā: Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēji, Sociālā dienesta aprūpētāji un speciālisti

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Ieva Kreile @Pebels_
Cēsu veloceliņi šodien ir dzīvi!
:)) Skrējēji, gājēji, braucēji un
arī suncīši!
Kristīne Balode @kristiineba
Cēsis ir tik skaista pilsēta! Man
tāds prieks, ka šeit ir manas
mājas! :))

Priecīgie čivinātāji

Sanita
Cerbule
amazone1988

sabīne tērauda @caacis
Nesteidzoties eju mājās un
izbaudu skaisto sauli, smaržu
un skatu, un tam visam pāri
Cēsu baznīcas tornis slejas. :)
#skaisti
Edžus
Miķelsons
EdzusMikelsons

@

Tik daudz cilvēkiem Cēsu
ielās, kā pērn muzeju naktī,
vajadzētu būt katru vasaras
nedēļas nogali. Ar cerīgu skatu
nākotnē, tā teikt.

@

neredz. ar sāpošo kāju, dodos
gulēt.
Anna Luīze @Baratinska
Es pašlaik varētu ar ķieģeli
iemest tam cilvēkam, kas ir
atļāvis izcirst mežus Cēsu
rajonā. Kā arī tikko iebraucu
Cēsīs.
DanaJansone @DanaJansone

Pirmais ežu pārītis manīts @
Cesis_lv #Viesturuielā Darba
svētku naktī! Foto nav, jo
tā jau būtu intīmās dzīves
publiskošana :D

Cēsu dzelzceļa pārbrauktuve ir
vnk lieliska-jau 20 min vilciens
STĀV!:D Labi,ka mašīnas
apgriešana man nekad nav
sagādājusi grūtības.

Dusmīgie čivinātāji

Jānis @Bizoni95

LĪGA
VĒJKRĪGERE
chiepinjaaaa

Nu WTF, pulkstens ir tiakai
00:30 bet Alejas ielā neviena
Laterna vairs nedeg #Cesis_
City @Cesis_lv
tiešām
nevarēja kaut vienu ieslēgt ?

@

cēsu slimnīcas ārsti tiešām ir
interesanti. viens saka, ka ir
lauzts, otrs saka, ka lūzumu

Virtuālā pastaiga pa Cēsīm
Ikviens
interesents ir
aicināts apmeklēt Cēsis virtuāli,
pastaigājoties
pa
pilsētas
populārākajām un skaistākajām
vietām 360° fototūrē.
Virtuālā
tūre
sniedz
iespēju neklātienē ar interneta
palīdzību apmeklēt vienu
no populārākajiem Latvijas
tūrisma galamērķiem - Cēsis.
Tūre ir izstrādāta latviešu un
angļu valodās un ir pieejama
Cēsu tūrisma mājas lapā
http://www.turisms.cesis.lv/
lv/virtuala-ture/. Katru attēlu
papildina neliels iedvesmojošs
apraksts par konkrēto apskates
vietu.

Tapušais vizuālais materiāls
ir
izmantojams
dažādiem
mērķiem. Tas ir kā ērts
informatīvais rīks tūristiem, jo
vēl pirms pilsētas apmeklējuma
var vizuāli iepazīties ar
populārākajām
apskates
vietām pilsētā. Tūre ir arī kā
palīgs pasākumu rīkotājiem,
jo tā dod ieskatu par pilsētas
pakalpojumu un pasākumu
vietu infrastruktūras kvalitāti.
Savukārt paši cēsnieki saiti var
nosūtīt radiem un draugiem
vai iekļaut savās prezentācijās
sadarbības partneriem, lai
parādītu pilsētu, kurā viņi dzīvo
un strādā.

