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Sveic
simtgadnieci

Valsts svētki novadā
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Valsts svētku pasākumu
programma Cēsīs aizsākās
jau 8.novembrī ar Liepājas
Simfoniskā orķestra koncertu
„Čaikovskis un Ivanovs”.
Savukārt
11.
novembrī
Lāčplēša dienā daudzi jo
daudzi cēsnieki pulcējās pie
Skolnieku rotas pieminekļa,
lai lāpu gājienā dotos uz Lejas
kapiem, bet pēc tam Pils parkā
no degošām svecītēm veidotu
Latvijas kontūru.
Latvijas dzimšanas dienā 18.
novembrī Vienības laukumā
ziedus Uzvaras pieminekļa
pakājē nolika Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs un sadraudzības
pilsētas Ahimas mērs Uve
Kelners, Ahimas delegācijas
pārstāvji,
novada
domes
deputāti,
Bruņoto
spēku
pārstāvji, cēsnieki.
Vakarā
Cēsu 2.pamatskolas zālē notika
svinīgs sarīkojums. Uzrunājot
klātesošos, novada domes
priekšsēdētājs J. Rozenbergs
pateicās visiem, kas ar savu
darbu veicinājuši to, lai Cēsis
kļūtu par pievilcīgu un vilinošu
vietu, kur dzīvot, strādāt,
audzināt un skolot bērnus.
Ahimas mērs U. Kelners
sveica cēsniekus svētkos un
pauda gandarījumu par pilsētu
ilgstošo, veiksmīgo sadarbību.
Svinīgajā sarīkojumā piedalījās
arī Ahimas goda mērs Kristofs
Rippihs, kurš jau vairāk nekā 20
gadus 18.novembri svin kopā
ar cēsniekiem. Sarīkojumu

Attēlā: 18. novembrī ziedus pie Uzvaras pieminekļa Vienības laukumā lika Cēsu novada domes
deputāti, sadraudzības pilsētas Ahimas delegācija, Latvijas Bruņoto spēku pārstāvji, cēsnieki.
noslēdza čellu trio „Melo – M”
koncerts.
Kā ierasts, valsts svētku
mēnesī pateicības vārdi, balvas
un bučas tika novada ļaudīm,
kuru veikums šogad pelnījis
plašāku atzinību.
Cēsu novada pašvaldības
„Gada darbinieka” titulu
šogad saņēma:
Vita Pleševnika - Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” projektu
vadītāja - attīstības speciāliste.
Par radošu un inovatīvu pieeju
iestādes mērķu īstenošanā.
Tālis Vigo Pumpuriņš
- Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja vēsturnieks.
Par

ieguldījumu Cēsu novada
vēstures
pētniecībā
un
popularizēšanā.
Andrejs Meistars - Cēsu
pilsētas pansionāta direktora
vietnieks
saimnieciskajos
jautājumos. Par ieguldījumu
iestādes darba organizācijas
pilnveidošanā.
Antra Avena - Cēsu
1.pamatskolas
direktores
vietniece mācību darbā. Par
kvalitatīvu, atbildīgu darbu
iestādes
mācību
procesa
veidošanā.
Ginta Zecmane - Cēsu
2.pamatskolas
skolotāja.
Par radošu un kvalitatīvu
pedagoģisko darbību.

Iveta Vāvere - Cēsu pilsētas
pamatskolas sociālā pedagoģe.
Par radošuma un iniciatīvas
veicināšanu.
Inga Valtere - Cēsu Pastariņa
sākumskolas skolotāja. Zinoša,
radoša ,atraktīva, muzikāla,
izpalīdzīga, precīza, elastīga
skolotāja.
Anna Kosova - Līvu
pamatskolas skolotāja. Par
radošu un atbildīgu darba
pienākumu veikšanu.
Vinta Rence – Brūvere Rāmuļu pamatskolas skolotāja.
Par
ieguldījumu
iestādes
attīstībā.
Turpinājums 8. lpp.

Skaistāko dārzu kopēji
Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
ainavu arhitekte
Svinīgajā sarīkojumā 8.
novembrī, kas notika par
godu Latvijas valsts svētkiem,
tika godināti konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju” laureāti.
Šogad par skaistākajiem un
sakoptākajiem tika atzīti trīs

Cēsu pilsētas dārzi:
Aveņu iela 12, Cēsīs,
īpašnieks Dainis Malcenieks
Aveņu iela 17, Cēsīs,
īpašnieks Dailis Mednis
Briežu iela 16, Cēsīs,
īpašniece Ludmila Leimane
Konkursam pieteiktās lauku
sētas Vaives pagastā godam
pelnījušas laureāta titulu:
„Lejas Kozakas”, īpašnieki
Ilze un Modris Reķi
„Meža Vengeri”, īpašnieki

Ilzīte un Aivars Rumbas
„Jaunkalni”, īpašnieki Aija
un Juris Pušpuri
Vaives
pagasta
Līvu
pamatskolas
bērnudārzs,
novērtējot metodiķes Annas
Kosovas
ieguldīto darbu,
ieguvis
laureāta
titulu
nominācijā
„Sakoptākā
pašvaldības
iestāde
Cēsu
novadā”.
Par sakoptākajiem daudzdzīvokļu namu pagalmiem

atzītas teritorijas Leona Paegles
ielā 2d un Vilku ielā 12, Cēsīs.
Abiem
šiem
īpašumiem
apsaimniekotājs ir SIA „JGA”.
SEB bankas Cēsu filiāle
šogad atzīta par sakoptāko
iestādes,
jeb
uzņēmuma
teritoriju, bet namam Valmieras
ielā 15, šovasar bija skaistākie
gaisa dārzi. Paldies mājas
vecākajai Diānai Melderei!

Lāčplēša dienā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs sveica cēsnieci
Ļubovu Kvjatkovsku 100 gadu
jubilejā.
Jubilāre
piedzima
un
bērnību pavadīja Baltkrievijā,
bet Cēsīs ieradās pagājušā
gadsimta
piecdesmitajos
gados. Kvjatkovskas kundzes
galvenais mūža pienākums
bija un ir ģimenes pavarda
turēšana.
Simtgadnieces
mazbērni
atzina, ka jubilāres ilgdzīvošanas noslēpums slēpjas
optimismā, veselīgā uzturā un
mīlestībā pret dārza darbiem.
Vēl joprojām Kvjatkovskas
kundze darbojas savā piemājas
dārziņā un radu palīdzību dārza
darbos atsakās pieņemt. Par
jubilāres veselību liecina vien
fakts, ka pie ārsta bijusi tikai
vienu reizi – neilgi pirms lielās
dzimšanas dienas.
Ļubova Kvjatkovska kopā
ar Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
sarūpētajiem
ziediem
un
torti saņēma arī Cēsu novada
pašvaldības pabalstu 100 latu
apmērā.

Darbu
uzsāk bērnu
pieskatīšanas
serviss
Domes sēdē 31. oktobrī
deputāti atbalstīja lēmumu par
jauna maksas pakalpojuma
izveidi Cēsu 2. vidusskolas
telpās – pirmsskolas vecuma
bērna pieskatīšana.
Pirmsskolas
vecuma
bērnus Cēsu 2. vidusskolas
Māmiņu istabā uz neilgu laiku
pieskatīs profesionāla aukle.
Pakalpojumu būs iespējams
izmantot darba dienās laikā no
plkst. 8.00 līdz 20.00. Maksa Ls 0,25 (0,35 euro) stundā.
Lūgums vecākiem informēt
par bērna atvešanu vismaz
vienu dienu iepriekš pa tālruni
64122706.
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PAŠVALDĪBĀ
Lepnums par piederību
šai valstij
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novembra valsts svētkus
esam aizvadījuši un ir prieks,
ka svētku norises novadā
pulcēja daudz ļaužu un visiem
pie apģērba bija piespraustas
lentītes valsts karoga krāsās.
Gan Liepājas Simfoniskā
orķestra koncertā, gan Lāčplēša
dienā, gan 18. novembra
svinīgajos pasākumos Cēsīs
un Vaivē strāvoja patiess
patriotisms un lepnums par
piederību šai zemei.
Kā ierasts, kopā ar mums
svētkos bija
sadarbības
partneri no Vācijas pilsētas
Ahimas. Vienojāmies par to,
ka nākošajā gadā turpināsim
jauniešu apmaiņas programmu
un aktīvāka kļūs sadarbība
kultūras jomā. Politiskā vara ir
mainījusies Cēsu sadraudzības
pilsētā Tireso un valsts svētku
nedēļā uzņēmām arī zviedru
delegāciju.
Vienojāmies,
ka
rosīgāk
sadarbosimies
amatiermākslas un sporta
jomās.
Diemžēl novembrī piedzīvojām un sāpīgi pārdzīvojām
traģēdiju Zolitūdē, kur sabrūkot
lielveikalam
bojā
gāja vairāk nekā piecdesmit
cilvēku, daudzi guva smagas

traumas. Tā ir sāpīga mācība
visiem un arī Cēsu novada
pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas būvniecības
speciālisti uzsākuši rūpīgas
drošības
pārbaudes
visās
novada sabiedriski nozīmīgās
ēkās, tostarp arī tirdzniecības
centros. Vēl jāpiezīmē, ka,
pateicoties Cēsu Zemessargu
brigādes vadības iniciatīvai, 14.
decembrī Cēsīs notiks plašas
civilās aizsardzības mācības
ar mērķi pārbaudīt, kā praksē
darbojas izstrādātais novada
civilās aizsardzības plāns.
Pārliecināsimies, cik operatīvi
spēj sadarboties dažādi dienesti,
cik koordinēti un organizēti
norit drošības pasākumi. Šādas
mācības novadā nav bijušas ļoti
sen, bet tās ir nepieciešamas.
Skumjākais Zolitūdes traģēdijā
ir tas, ka cilvēkus varēja
izglābt, ja vien reakcija uz
trauksmes signālu veikalā būtu
bijusi adekvāta.
Decembrī domes deputāti
karsti diskutēs par novada
pašvaldības budžetu 2014.
gadam. Domāju, mums izdosies
vienoties par katras nozares
prioritātēm nākošajā gadā.
Jau vasarā deputāti akceptēja,
ka svarīgākie infrastruktūras
projekti būs smilšu laukuma
rekonstrukcija un vecpilsētas
ielu atjaunošana. Konstruktīvi

noris saruna ar „Latvijas
Dzelzceļa” pārstāvjiem par
Cēsu dzlezceļa stacijas un
autoostas
rekonstrukciju.
Īstenojot
šo
projektu,
pašvaldības pienākums būs
stacijas laukuma sakārtošana.
Līdz ar to stacijas teritorija,
rekonstruētā bibliotēka un
smilšu laukums būs pievilcīga
mūsu pilsētas vizītkarte.
Stabila
šī
sasaukuma
prioritāte ir iedzīvotājiem
draudzīgas pašvaldības veidošana. Lai sasniegtu šo
mērķi,
darbinieki
apgūst
komunikācijas
prasmes.
Vērtējam, kā vienkāršot un
paātrināt dokumentu plūsmu.
Būs arī gluži praktiskas
izmaiņas. Piemēram,
pašvaldības speciālistiem, pie
kuriem
iedzīvotāji
vēršas
visbiežāk, ir jābūt arī visvieglāk
pieejamiem. Tātad viņu darba
kabinetiem jāatrodas domes
ēkas pirmajā stāvā.
Decembris ir Adventes
laiks. Vēlu mums visiem
ikdienas steigā rast laiku
rāmām pārdomām, atskatam uz
aizvadāmo gadu un 2014.gada
ieceru iezīmēšanai.

Lai gaišs un mierīgs
mums
Ziemassvētku
gaidīšanas laiks!

Domes sēdē 21. novembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes kārtējā
sēdē 21.novembrī tika izskatīti
38 jautājumi.
• Apstiprināja vairākus
grozījumus saistošajos noteikumos sakarā ar euro
ieviešanu;
• Izdarīja grozījumus Cēsu
novada pašvaldības budžetā;
• Apstiprināja p/a „ Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumus;
• Nolēma piedalīties Eiropas
Ekonomikas zonas (EEZ)
finanšu instrumenta 2009.2014.gada perioda programmas
„Kultūras un dabas mantojuma
saglabāšana un atjaunināšana”
neliela
apjoma
grantu
shēmas „Kultūras mantojuma
saglabāšana” atklātā projektu
iesniegumu atlasē ar projekta
pieteikumu „Cēsu viduslaiku
pils konservācija-restaurācija

reģiona
sociālekonomiskai
attīstībai”, kopējai projekta
attiecināmo izmaksu summai
nepārsniedzot 277 150,00
EUR.
• Apstiprināja Cēsu Centrālās
bibliotēkas darbinieku amata
vienību sarakstu.
• Nolēma iesniegt projekta
pieteikumu „Cēsu profesionālās
vidusskolas
kompleksa
attīstība”
Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
organizētā
ierobežotas
atlases
konkursā aktivitātē „Mācību
aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras
uzlabošana
profesionālās izglītības programmu
īstenošanai”
par
kopējām projekta attiecināmām
izmaksām 2 709 327.06
LVL, paredzot 2014.gada un
2015.gada budžetā projekta
līdzfinansējumu 15 % apmērā no
projekta kopējām attiecināmām
izmaksām 406 399.06 LVL
• Atbalstīja priekšlikumu
piešķirt finansējumu, nepārsniedzot Ls 500,00 Latvijas
Politiski represēto apvienības
Cēsu biedrībai svētku pasākumu

organizēšanai 2013.gadā.
• Nolēma piešķirt Cēsu
novada pašvaldības aģentūrai
„Sociālais dienests” Ls 24
784,21 pašvaldības dzīvojamo
telpu Caunas ielā 8, Saules
ielā 23, Lenču ielā 40 un
Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu
novadā, īrnieku īres maksas
un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem,
kas
tiek
nodrošināti ar pārvaldnieka
starpniecību,
parāda
pēc
stāvokļa uz 28.02.2013. daļējai
atmaksāšanai dzīvojamo māju
pārvaldniekam SIA „CDzP”.
• Atļāva sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Olympic
Casino
Latvia”
organizēt
totalizatoru un derības SIA
„Olympic Casino Latvia” Lenču
ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties
www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldībā Apmeklētāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Koncertzāles būvniecība
noslēgsies pavasarī
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu novada domes deputāti
pieņēmuši lēmumu par projekta
„Daudzfunkcionālā
centra
“Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs”” būvniecības darbu
izpildes termiņa pagarinājumu
līdz 2014. gada 31. martam, kā
arī ar to saistīto finanšu līdzekļu
piešķiršanu.
Vidzemes
koncertzāles
„Cēsis” visas ēkas nodošana
ekspluatācijā
aizkavējusies
sakarā ar šī gada pavasara
neparedzētajiem
darbiem
jumta montāžas laikā, kā arī
mazās skatītāju zāles funkciju
un aprīkojuma paplašināšanu.
Jāpiezīmē,
ka
mazās
zāles
papildus
funkciju
nodrošināšanai
līdzekļus
piešķīra Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija
un pašvaldības pamatbudžeta
resursi šim nolūkam netika
tērēti.

Savukārt ēkas stiklotā daļa
biroju telpām, kā arī mūzikas
skolas funkcijām nepieciešamā
ēkas daļa Raunas ielas pusē
tiks pabeigtas jau šī gada
decembrī.
Deputāti sēdē arī pieņēma
lēmumu no nākošā gada
pašvaldības budžeta atvēlēt
13 227,54 Ls būvlaukuma
uzturēšanai līdz būvdarbi
noslēgsies.
Atgādinām, ka Vidzemes
koncertzāles „Cēsis” oficiālais
atklāšanas pasākums plānots
2014. gada 31. maijā.
Projekts „Daudzfunkcionālā
centra „Vidzemes mūzikas un
kultūras centrs” izveide” tika
uzsākts 2009. gadā. Tas tiek
īstenots divu ES līdzfinansēto
aktivitāšu Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/
IPIA/CFLA/02/002 un Nr.
3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/
VRAA/005/054 ietvaros.

Aicinām pieteikties centralizētās siltumapgādes
pabalstam
No šī gada novembra
līdz 2014. gada 31.martam
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
pieņems iesniegumus pabalsta
piešķiršanai
personām/
ģimenēm,
kuras
dzīvo
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
ar centralizētu siltumapgādi.
Pabalstu
var
saņemt
ģimenes/ personas, kurām pēc
komunālo pakalpojumu rēķinu
nomaksas pirmajam un otrajam
ģimenes loceklim nepaliek
vairāk kā 50% no minimālās
algas, katram nākamajam
ģimenes loceklim – garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
(GMI) apmērā.
Pabalsta apmēri:
- vienas personas mājsaimniecībai – Ls 83,10 jeb
EUR 118,00 mēnesī;
- divu personu mājsaimniecībai – Ls 93,66 jeb
EUR 133,00 mēnesī;
- trīs
personu mājsaimniecībai – Ls 125,35 jeb
EUR 178,00 mēnesī;
- četru personu māj-

saimniecībai – Ls 142,96 jeb
EUR 203,00 mēnesī;
- piecu un vairāk personu
mājsaimniecībai – Ls 151,41
jeb EUR 215,00 mēnesī;
vienatnē
dzīvojošas
pensijas vecuma personas
vai personas 1. vai 2. grupas
invaliditāti
mājsaimniecībai
– Ls 88,03 jeb EUR 125,00
mēnesī.
Dzīvokļu pabalsts ir netiešs,
tas viena mēneša laikā no
dienas, kad pieņemts lēmums
par pabalsta piešķiršanu, tiks
pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem
jādodas
uz
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests”, Bērzaines ielā 18
(2.stāvs), Cēsīs, apmeklētāju
pieņemšanas laikos vai arī
uz Vaives pagasta pārvaldi
”Kaķukrogs”, pirmdienās no
plkst. 8.30 līdz 12.00 un no
13.00 līdz 16.30, ceturtdienās
no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no
plkst. 13.00 līdz 17.00.
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AKTUĀLI
Apsveikums Latvijai

Sociālo
darbinieku
svētki

Lāsma Dene
Cēsu Bērnu un jauniešu centra pasākumu organizatore
Projekta „Autīne CēsisLatvija-900”ietvaros jauniešu
biedrība „Youth for City – City
for Youth” sadarbībā ar Cēsu
Bērnu un jauniešu centru
(CBJC) organizēja akciju
„Vēstījums Latvijai dzimšanas
dienā”. No 119 iesniegtajiem
bērnu un jauniešu zīmējumiem
tika atlasīti tie 10 darbi,
kuri šobrīd jau ir nodrukāti
tipogrāfijā kā apsveikums
Latvijai 95.dzimšanas dienā.
Autori: Vaira Reinsone (9g.,
CBJC), Amēlija Gusakova
(6 g., Jāņmuižas PII), Elīza
Zeidenberga (7g., CBJC),
Gregors Kreicbergs (5 g., Cēsu
3.PII), Elīza Beča (7g., CBJC),
Zane Andresone (9g., CBJC),
Loreta Kirilova (8g., CBJC),
Valērija Grabe (5 g., Liepas PII
„Saulīte”), Sindija Mūrniece

Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
– attīstības speciāliste

Attēlā: Konkursa noslēgumā jaunie mākslinieki saņēma balvas un jau nodrukātas pašu zīmētās
apsveikumu kartiņas Latvijai. Foto: Ances Saulīte.
(6 g., Liepas PII „Saulīte”),
Adriana Salmiņa (5 g., Liepas
PII „Saulīte”)

Paldies visiem dalībniekiem
par
aktīvu
līdzdalību,
ieinteresētību

Invalīdu dienas pasākumi
Cēsīs
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais
dienests” Projektu vadītājaattīstības speciāliste
Jau
kopš
1993.gada
Apvienoto Nāciju Organizācija
3.decembri ir pasludinājusi par
starptautisko Invalīdu dienu.
Atzīmējot šo dienu, 2013.
gada 3.decembrī, plkst.10.00
Cēsu Invalīdu biedrība aicina
ikvienu novadnieku iepazīties
ar Cēsu Invalīdu biedrības
darbu ikdienā un piedalīties

Invalīdu
dienai
veltītajā
pasākumā biedrības telpās
Raunas ielā 6a, Cēsīs.
Pasākuma programma:
1. Aivara Lapšāna koncerts
2. Invalīdu dienas atklāšana
3. Cēsu Invalīdu biedrības
prezentācija
4. Cēsu novada pašvaldības
aģentūras, ,Sociālais dienests”
informācija par sniegtajiem
pakalpojumiem un atbalstu
personām ar invaliditāti
5. Iedzīvotāju diskusija
Tiekamies Starptautiskajā
Invalīdu dienā!

Uzsāk Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas izstrādi
Informējam, ka Cēsu novada
pašvaldība uzsāk Cēsu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
izstrādi,
pamatojoties
uz
31.10.2013. Cēsu
novada
domes sēdē pieņemto lēmumu
Nr.464
(sēdes
protokols
Nr.19).
Cēsu novada ilgtspējīgas
attīstības
stratēģija
būs
ilgtermiņa teritorijas attīstības
plānošanas dokuments 20 gadu
periodam, kurā tiks noteikts
Cēsu
novada
ilgtermiņa
attīstības redzējums, mērķi,
prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.
Pašvaldība aicina ikvienu
Cēsu
novada
iedzīvotāju
padomāt
par,
jūsuprāt,
svarīgākajām Cēsu novada
attīstības prioritātēm turpmāko

20 gadu laikā un iesniegt savu
redzējumu un priekšlikumus
līdz 2013. gada 16. decembrim
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājam Paulam Irbinam:
• elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi pauls.
irbins@dome.cesis.lv
• telefoniski: 64124702
• rakstiski, adresējot to
Cēsu novada pašvaldībai,
Bērzaines ielā 5, Cēsis, Cēsu
novadā, LV-4101, norādot
kontaktinformāciju
(vārdu,
uzvārdu, adresi, tālruni un epastu).
Pēc Cēsu novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas projekta
izstrādes tiks organizēta tās
sabiedriskā apspriešana. Plānotais sabiedriskās apspriešanas
laiks – 2014.gada februāris.

un ieguldījumu pasākuma
norisē!

Jurģi internās
medicīnas
dienas
stacionārā
Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
Projekta vadītāja
2013. gada 11. novembrī
internās medicīnas dienas
stacionārs
(IMDS)
no
saspiestības Cēsu klīnikas
5. stāvā pārcēlās darbā uz
izremontētām
un
dienas
stacionāram
piemērotākām
telpām klīnikas 3. stāvā. Plašas
telpas, gaisma, interjera detaļas,
darbinieku atvērtība un prasme
dod īpašu auru šim stāvam.
Vienlaicīgi IMDS plānots ārstēt
24 pacientus ar neiroloģijas
un terapeitiskām slimībām,
kā arī novērot un aprūpēt
pacientus pēc sarežģītiem
endoskopijas izmeklējumiem
– kolonoskopijām. Nodaļas
darba laiks no plkst. 8.00 līdz
16.00. Tālrunis 64125746.
Nodaļas pacientus aprūpēs
un ārstēs ārsts neirologs vai
terapeits
ciešā
sadarbībā
ar rehabilitācijas ārstu un
medicīnas māsu.
Cēsu
klīnikas
valdes
un
administrācijas
vārdā
pateicamies par aktīvu dalību
nodaļas sakārtošanā tehniskā
dienesta darbiniekiem- Ingum
Celitānam, Zigmundam Maciasam, Mārim Kuplim un
Vilnim Briedim.
Ar
jauno
IMDS
un
veselības aprūpes pakalpojumu

sniegšanas
apjomu
Cēsu
klīnikā 2013. gada 12.
novembrī iepazinās Amatas,
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas
novadu pašvaldību vadītāji.
Cēsu
klīnikas
valdes
priekšsēdētāja I. Liepa informēja, ka dienas stacionāra
pacientiem jau šobrīd ir iespēja
izmantot hospitālās viesnīcas
pakalpojumus. Tiek attīstīta
sadarbība ar ģimenes ārstiem,
izsūtot uz e-pastiem speciālistu
pieņemšanu laikus, kā arī
plašsaziņas līdzekļos izvietota
aktuālā informācija.
Šobrīd Cēsu klīnikā strādā
2 mājas aprūpes māsas, kuras
sadarbojas
ar
sociālajiem
darbiniekiem
pagastos.
Diemžēl iedzīvotājiem vēl
aizvien ir maldīgs priekšstats,
ka medicīniskā mājas aprūpe
ir maksas pakalpojums vai, ka
šī pakalpojuma finansēšanai
līdzekļi tiek atņemti ģimenes
ārstiem. I.Liepa akcentēja, ka
medicīniskajai mājas aprūpei ir
paredzēts Nacionālā veselības
dienesta finansējums. Līdz ar
to mājas aprūpes māsu vizītes
un sniegtie pakalpojumi ir
bezmaksas. Pacientam mājas
aprūpē ir jāiegādājas aprūpei
nepieciešamie
un
ārstu
nozīmētie medikamenti.

Katru
gadu
novembra
otrajā otrdienā Eiropā tiek
atzīmēta Starptautiskā sociālo
darbinieku
diena.
Šogad
profesijas svētki tika atzīmēti
12. novembrī un svētku reizē
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
rīkoja atvērto durvju dienu,
lai informētu iedzīvotājus
par novadā pieejamo sociālo
palīdzību
un
sociālajiem
pakalpojumiem. Atvērto durvju
dienas ietvaros iedzīvotājiem
bija iespēja personīgi tikties
ar sociālajiem darbiniekiem
un dienesta vadību, iepazīties
ar dienesta darbu, uzdot
jautājumus un saņemt atbildes.
Tikšanās ar iedzīvotājiem
noritēja gan Vaives pagasta
pārvaldē, gan arī Sociālajā
dienestā Bērzaines ielā 16/18,
Cēsīs.
Par godu sociālo darbinieku
dienai
notika
darbinieku
svinīgā sēde.
Atzinību
un laba vēlējumus sava
novada speciālistiem izteica
dienesta
direktore
Iveta
Sietiņsone un Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Labklājības
ministrijas
atzinības rakstu par ilggadīgu
un godprātīgu darbu sociālā
darba jomā saņēma Ģimeņu
atbalsta
nodaļas
sociālā
darbiniece darbam ar ģimeni
un bērniem Svetlana Lilita
Vasiļjeva.
Atvērto
durvju
dienas
pēcpusdienā Cēsu novada
domes Sociālo un veselības
lietu komitejas deputāti tikās
ar Cēsu novada sociālās jomas
nevalstiskajām organizācijām,
lai
pārrunātu
patlaban
svarīgāko.
Turpinot jau iedibinātās
tradīcijas, arī šogad sava amata
svētkus Cēsu novada sociālā
darba speciālisti atzīmēja
kopā ar bijušā Cēsu rajona
administratīvajā
teritorijā
esošo Amatas, Pārgaujas,
Vecpiebalgas, Raunas, Priekuļu
un
Jaunpiebalgas
novadu
kolēģiem. Speciālistu tikšanās
šogad noritēja Amatas novadā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.22. Grozījumi Cēsu
novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
2013.gada 14.marta saistošajos
noteikumos Nr.9 „Saistošie
noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” šādu grozījumu:
Aizstāt saistošo noteikumu

14.
punktā
apzīmējumu
(Ls)
ar
vārdu
(euro).
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.23
1. Atzīt par spēku zaudējušiem
Cēsu novada 03.09.2009.
Saistošos noteikumus Nr.
7 „Pašvaldības nodeva par

dokumentu un apstiprinātu
to
kopiju
saņemšanu”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 01.01.2014.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.26. Grozījums Cēsu
novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos
Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un
aizsardzību”
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2010.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu
uz-turēšanu un aizsardzību”
grozījumu un izteikt 5.5.
punktu šādā redakcijā: „Par
šo Noteikumu neievērošanu,
ja administratīvais sods nav
paredzēts
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā,
izsaka
brīdinājumu
vai
uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 200,00 euro, bet

juridiskajām personām - līdz
700,00 euro. Par pārkāpumiem,
ja tie izdarīti atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, uzliek naudas
sodu fiziskām personām no
200,00 euro līdz 350,00 euro,
bet juridiskajām personāmno 700,00 euro līdz 1400,00
euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.27. Grozījumi Cēsu
novada domes 16.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr.32 „Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo
īpašumu uzturēšanas noteikumi”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
2010.gada
16.septembra
saisto-šajos noteikumos Nr.32
„Cēsu novada teritorijas un
tajā esošo nekustamo īpašumu
uzturēšanas noteikumi” šādu
grozījumu un izteikt 3.9.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.9. Par šajos noteikumos
minēto prasību pārkāpumiem
(izņemot, ja atbildība noteikta
administratīvo
pārkāpumu
kodeksā):
3.9.1. fiziskām personām
– izsaka brīdinājumu vai uzliek

naudas sodu līdz 70 euro;
3.9.2. juridiskām personām
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no 35 euro līdz
140 euro;
3.9.3. ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
fiziskām personām uzliek
naudas sodu no 35 euro līdz 100
euro un juridiskām personām
no 70 euro līdz 210 euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.29. Grozījumi
Cēsu novada domes 11.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu””
apstiprināšanu
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 11.03.2010. saistošajos
noteikumos Nr.11 „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu” šādus
grozījumus:
1.1. aizstāt 4. , 5., 6. un
7.punktā
apzīmējumu un
skaitli Ls 10,- ar skaitli un
vārdiem 14 euro;
1.2. izteikt Pielikumu Nr.1
šādā redakcijā:
Nodevas likme (L), atkarībā
no plānotās būves kopējās
platības (skatīt tabulu).
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.28. Grozījumi Cēsu novada domes 18.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas
un izvietošanas kārtība”
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 18.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 8 „Reklāmas
un citu informatīvo materiālu
saskaņošanas un izvietošanas
kārtība” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 8.3.1. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.1. par
Reklāmas vai Reklāmas nesēja
izvietošanu bez saskaņotas
skices vai projekta- naudas
sods euro 35 līdz euro 70”;
1.2. Izteikt 8.3.2. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.2. par
Izkārtnes izvietošanu bez
saskaņotas skices vai projektanaudas sods euro 35 līdz euro
70”;

1.3. Izteikt 8.3.3. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.3. par
Reklāmas, Reklāmas nesēja
vai
Izkārtnes
izvietošanu
neatbilstoši saskaņotai skicei
vai projektam- naudas sods
euro 15 līdz euro 25”;
1.4. Izteikt 8.3.4. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.4. par
Īslaicīgās reklāmas izvietošanu
neatļautās vietās- naudas sods
euro 15 līdz euro 40”;
1.5. Izteikt 8.3.5. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.5. par
ēkas, būves vai citu objektu
bojāšanu, izvietojot Reklāmu,
reklāmas nesēju vai Izkārtninaudas sods euro 15 līdz euro

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.32. Grozījumi Cēsu
novada domes 18.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu
un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 18.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 9 ”Par
Cēsu
novada
pašvaldības
līdzfinansējuma
apjomu
un tā piešķiršanas kārtību
daudzdzīvokļu
dzīvojamām
mājām
energoefektivitātes

pasākumu veikšanai”
šādu
grozījumu:
aizstāt saistošo noteikumu 3.1.
punktā skaitli un apzīmējumu
„3 Ls” ar skaitli un vārdiem
„4,27 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.30. Grozījumi Cēsu
novada domes 22.06.2010. saistošajos noteikumos
Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 22.06.2010.saistošajos
noteikumos Nr.23 “ Par
tirdzniecību
publiskās
vietās Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1.1.
aizstāt
31.punktā
apzīmējumu un skaitli „Ls

100”ar skaitli un vārdiem 140
euro;
1.2..
aizstāt
32.punktā
apzīmējumu un skaitli „Ls
250”ar skaitli un vārdiem 350
euro.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1. janvārī.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.34. Grozījumi Cēsu
novada domes 26.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.
3„Par bērna piedzimšanas pabalstu Cēsu novadā”
Izdarīt Cēsu novada domes
26.01.2012.
saistošajos
noteikumos Nr. 3 „Par bērna
piedzimšanas pabalstu Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 3. punktu šādā
redakcijā:
„3. Pabalstu piešķir par katru
jaundzimušo bērnu vienam no
bērna vecākiem, ja bērna un
vecāka deklarētā dzīvesvieta

ir Cēsu novadā, izņemot
personas, kurām izsniegta
termiņuzturēšanās atļauja.”
1.2.
aizstāt
4.
punktā
saīsinājumu, skaitli un vārdus
„Ls 50,00 (piecdesmit latu) ar
skaitli un vārdu „75,00 euro”.
2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.36. Par nekustamā
īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa
noteikšanu Cēsu novadā
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka nodokļa maksāšanas
paziņojuma piespiedu izpildes
termiņu.
2.
Nekustamā
īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek
veikta piecu gadu laikā no

samaksas termiņa iestāšanās
brīža.
3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

40”;
1.6. Izteikt 8.3.6. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.6.
par
Īslaicīgās
reklāmas
nenoņemšanu 2 (divu) dienu
laikā pēc attiecīgā pasākuma
beigām- naudas sods euro 15
līdz euro 40”;
1.7. Izteikt 8.3.7. apakšpunktu
šādā redakcijā: „ 8.3.7. par
Reklāmas, Reklāmas nesēja
vai Izkārtnes neuzturēšanu
atbilstošā tehniskā un vizuālā
kārtībā- naudas sods euro 15
līdz euro 25”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2014.gada 1. janvāri.

31.10.2013. Saistošie
noteikumi Nr.33.
Grozījumi Cēsu novada
domes 14.03.2013.
saistošajos noteikumos „Par
brīvpusdienām un
vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu
novadā”
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.
10 „Par brīvpusdienām
un
vecāku
maksas
atvieglojumiem
Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 5. punktu šādā
redakcijā:
„5.
Noteikumi
netiek
piemēroti,
ja
Ministru
kabineta noteiktā kārtībā
izglītojamo
ēdināšanai
pašvaldībai tiek piešķirti
valsts budžetā paredzētie
līdzekļi.”
1.2. papildināt noteikumus
ar
6.1
punktu
šādā
redakcijā:
„6.1 Ja daudzbērnu ģimene
audzina bērnu bāreni vai
bez vecāku gādības palikušu
bērnu
(audžuģimenē,
aizbildnībā), Atvieglojumi
tiek piešķirti, ja tos nav
piešķīrusi cita pašvaldība.”;
1.3. izteikt 12. punktu šādā
redakcijā:
„12. Atvieglojumi tiek
piešķirti
pilnā
apmērā
saskaņā ar pašvaldības
noteikto:
12.1. pusdienu cenu, bet
nepārsniedzot 1,14 euro
vienam izglītojamam dienā;
12.2.
vecāku
maksas
apmēru, bet nepārsniedzot
1,85
euro
vienam
izglītojamam dienā.”.
2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.31 “Pašvaldības
nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novada
pašvaldības teritorijā”

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības nodevas likmi par
tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu
novada
pašvaldības
(turpmāk-pašvaldība) teritorijā,
atbrīvojumus
no
nodevas
maksas, nodevas maksāšanas
kārtību un kontroli.
2. Nodevas maksātāji fiziskas vai juridiskas personas,

kuras tirgojas publiskās vietās
Cēsu novadā.
3. Tirdzniecība publiskās
vietās pašvaldības teritorijā
notiek tikai ar pašvaldības
izsniegtu rakstisku atļauju un
tajā norādītajā vietā.
II. Nodevas objekts un likme
4. Nodevas likme par
vienas tirdzniecības vietas
izmantošanu :

5. No pašvaldības nodevas par
tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu novadā atbrīvojami:
5.1. Cēsu novada pašvaldības
vai Cēsu novada pašvaldības
iestāžu organizēto pasākumu
sadarbības līgumu partneri;
5.2. Cēsu pilsētas vecpilsētas
teritorijas,
kuru
ierobežo
Lenču, Palasta un Vaļņu ielas,
veikalu, kafejnīcu īpašnieki
vai nomnieki, kuri vēlas veikt
tirdzniecību
pašvaldības
noteiktajā tirdzniecības vietā
Cēsu
pilsētas
vecpilsētas
teritorijā;
5.3.
personas,
kurām
noslēgti
zemes
nomas
līgumi par stacionāras vai
īslaicīgas tirdzniecības vietas
izvietošanu;
5.4. tirdzniecības dalībnieki, ja
tirdzniecība notiek uz attiecīgo
personu īpašumā, valdījumā
vai lietojumā esošās zemes;

5.5.
skolēnu
mācību
uzņēmumi, kuri reģistrēti
biedrībā „Junior Achievement
– Latvija”.
III. Nodevas maksāšanas
kārtība
6. Ja persona veic tirdzniecību
vienā tirdzniecības vietā ar
dažāda sortimenta precēm, tad
nodevas apmērs tiek noteikts
pēc lielākās nodevu maksas
likmes.
7. Nodeva šo noteikumu
noteiktajā apmērā, iemaksājama
pirms tirdzniecības atļaujas
saņemšanas. Samaksātā nodeva
netiek atgriezta.
8. Nodeva iemaksājama
Cēsu
novada
pašvaldības
budžetā, ko iemaksā Cēsu
novada pašvaldības (Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā)
vai Vaives pagasta pārvaldes
(„Kaķukrogs”, Vaives pagastā,
Cēsu novadā), vai pašvaldības

1. Izdarīt Cēsu novada
domes 26.11.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 23 „Par
Cēsu
novada
pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas
un
samaksas
kārtību” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1. punktu šādā
redakcijā:
„1. Šie noteikumi nosaka
Cēsu
novada
pašvaldības
iedzīvotājiem
nodrošināto
sociālo pakalpojumu (turpmāk
– Pakalpojumi) veidus, to
piešķiršanas,
saņemšanas
un samaksas kārtību, kā
arī lēmumu par sociālo
pakalpojumu piešķiršanu vai
atteikumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.”;
1.2. izteikt 5.punktu šādā
redakcijā:
„5.
Dienesta
sniegto
Pakalpojumu
cenas
tiek
noteiktas Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos.”;
1.3.
svītrot
7.6.3.
apakšpunktu;
1.4. izteikt 10.punktu šādā
redakcijā:
„10.
Aprūpes
mājās
pakalpojums
(Aprūpe)
ir
pakalpojums
mājās
pamatvajadzību apmierināšanai
personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt
un kurām nav apgādnieku vai
tie slimības, nodarbinātības
vai citu objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt nepieciešamo
palīdzību, kā arī bērnu invalīdu
aprūpe.
10.1. Personai piešķiramās
Aprūpes apjoms tiek noteikts
četros līmeņos:
10.1.1. I līmenis: pārtikas
produktu,
medikamentu,
saimniecības preču piegāde;
grīdas mitrā uzkopšana; gultas
veļas nomaiņa un nodošana
mazgātavā; komunālo un citu
maksājumu kārtošana; ģimenes
ārsta
izsaukšana;
preses
pasūtīšana; informācijas par
pieejamiem
pakalpojumiem
sniegšana; malkas sanešana;
ūdens ienešana, iznešana;
atkritumu
iznešana;
logu
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” (Pils laukums
5, Cēsīs, Cēsu novadā) kasē vai
ieskaita bankas kontā.
IV.
Saistošo
noteikumu
izpildes kontrole
9. Pašvaldības izpilddirektors
atbilstoši
kompetencei
ir
atbildīgs par saistošo noteikumu
izpildes kontroli.
V. Noslēguma jautājumi
10.
Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes 22.06.2010. saistošos
noteikumus Nr.24 ‘’Par nodevu
tirdzniecībai publiskās vietās
Cēsu novadā’’.
11. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

mazgāšana 1 reizi gadā;
aprūpējamā pavadīšana 1
stundu garā pastaigā 1 reizi
nedēļā; citi pakalpojumi;
10.1.2. II līmenis: pārtikas
produktu,
medikamentu,
saimniecības preču piegāde;
grīdas mitrā uzkopšana; gultas
veļas nomaiņa un nodošana
mazgātavā; komunālo un citu
maksājumu kārtošana; ģimenes
ārsta
izsaukšana;
preses
pasūtīšana; informācijas par
pieejamiem
pakalpojumiem
sniegšana; malkas sanešana;
ūdens ienešana, iznešana;
atkritumu
iznešana;
logu
mazgāšana 1 reizi gadā;
aprūpējamā
pavadīšana
1 stundu garā pastaigā 1
reizi nedēļā; pavadīšana pie
ārstiem, uz slimnīcu; palīdzība
vannošanā; citi pakalpojumi;
10.1.3. III līmenis: pārtikas
produktu,
medikamentu,
saimniecības preču piegāde;
grīdas mitrā uzkopšana; gultas
veļas nomaiņa un nodošana
mazgātavā; komunālo un citu
maksājumu kārtošana; ģimenes
ārsta
izsaukšana;
preses
pasūtīšana; informācijas par
pieejamiem
pakalpojumiem
sniegšana; malkas sanešana;
ūdens ienešana, iznešana;
atkritumu
iznešana;
logu
mazgāšana 1 reizi gadā;
aprūpējamā
pavadīšana
1 stundu garā pastaigā 1
reizi
nedēļā;
pavadīšana
pie ārstiem, uz slimnīcu;
palīdzība vannošanā; palīdzība
medikamentu lietošanā; fizisko
aktivitāšu veicināšana; krāsns
kurināšana; palīdzība ēdiena
gatavošanā; trauku mazgāšana;
citi pakalpojumi;
10.1.4. IV līmenis: pārtikas
produktu,
medikamentu,
saimniecības preču piegāde;
grīdas mitrā uzkopšana; gultas
veļas nomaiņa un nodošana
mazgātavā; komunālo un citu
maksājumu kārtošana; ģimenes
ārsta
izsaukšana;
preses
pasūtīšana; informācijas par
pieejamiem
pakalpojumiem
sniegšana; malkas sanešana;
ūdens ienešana, iznešana;
atkritumu
iznešana;
logu
mazgāšana 1 reizi gadā;
aprūpējamā pavadīšana 1 stundu
garā pastaigā 1 reizi nedēļā;
pavadīšana pie ārstiem, uz
slimnīcu; palīdzība vannošanā;
palīdzība
medikamentu
lietošanā; fizisko aktivitāšu
veicināšana; krāsns kurināšana;
aprūpējamā
personīgās
higiēnas nodrošināšana (kāju
un roku nagu apkopšana,
matu mazgāšana, skūšanās);
izgulējumu profilakse, pampera
nomaiņa,
stomas
somas
nomaiņa, urīnpūšļa skalošana,
urīnsomas nomaiņa.
10.2. šo noteikumu 10.1.
punktā
noteiktā
Aprūpe
personai tiek sniegta tikai darba

dienās darba laikā:
10.2.1. I līmenī - ne vairāk kā
4 stundas nedēļā;
10.2.2. II līmenī - ne vairāk kā
6 stundas nedēļā;
10.2.3. III līmenī – ne vairāk
kā 8 stundas nedēļā;
10.2.4. IV līmenī – ne vairāk
kā 12 stundas nedēļā;
10.2.5. bērniem ar invaliditāti
līdz 5 stundām nedēļā.
10.3. Aprūpe var tikt
finansēta:
10.3.1. no Dienesta budžeta
līdzekļiem pilnā apmērā;
10.3.2.
no
Dienesta
līdzekļiem, bet ar personas
līdzmaksājumu, kurš noteikts
Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos;
10.3.3. no personas, tās
ģimenes locekļu vai likumīgo
apgādnieku līdzekļiem.
10.4. Aprūpi no Dienesta
budžeta
līdzekļiem
pilnā
apmērā finansē:
10.4.1.trūcīgai
vienatnē
dzīvojošai personai, izņemot
personas, uz kurām attiecas
šo noteikumu 10.6.2. un/vai
10.6.3. apakšpunkts;
10.4.2. bērniem invalīdiem.
10.5. Aprūpi no Dienesta
budžeta līdzekļiem, bet ar
personas
līdzmaksājumu,
kurš noteikts Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos,
izņemot personas, uz kurām
attiecas šo noteikumu 10.6.2.
un /vai 10.6.3.apakšpunkts,
piešķir:
10.5.1. personai vai ģimenei,
kurā nav darbspējīgu personu,
kuras/ -u ikmēneša ienākumi
uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēru un kurai/-ām nav
likumīgo apgādnieku;
10.5.2. vienatnē dzīvojošai
personai vai personai, kura
dzīvo ģimenē, kurā nav
darbspējīgu personu, un to
ienākumi uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 1,5 valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas apmēru un tās/to
likumīgo apgādnieku ienākumi
nepārsniedz 1,5 valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēru pirmajai personai
un vienu valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēru katram nākamajam
ģimenes loceklim.
10.6. Aprūpi ar pilnu Klienta
vai tā apgādnieka finansējumu
piešķir, ja:
10.6.1. Dienestā ir saņemts
iesniegums
par
maksas
aprūpes mājās pakalpojuma
piešķiršanu;
10.6.2. persona, kura saņem
normatīvajos aktos noteikto
pabalstu invalīdam, kuram
nepieciešama kopšana;
Turpinājums 6. lpp
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.35. Grozījumi Cēsu novada domes
26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
Turpinājums no 5. lpp

10.6.3. persona ir noslēgusi
testamentāru
vienošanās
līgumu, mantas atsavinājuma
līgumu, t.sk., pirkuma,
dāvinājuma
vai
uztura
līgumu ar trešo personu,
aprūpes mājās pakalpojums
tiek nodrošināts ar pašas
personas vai tās personas,
kurai par labu ir notikusi
atsavināšana, līdzekļiem.
10.7. Dienestam ir tiesības
pieņemt motivētu lēmumu
par Aprūpes nepieciešamību
un citu samaksas kārtību,
ja personai ir radušās
īpašas grūtības pašaprūpes
veikšanā un tās situācija
neatbilst šajos noteikumos
minētajiem
pakalpojuma
saņemšanas kritērijiem.
10.8. Ja Klients gada
laikā vairāk kā divas reizes

pieprasījis mainīt aprūpētāju
vai arī vairāk kā divi Dienesta
aprūpētāji ir atteikušies
sniegt Aprūpi Klientam,
Aprūpe šīm personām tiek
atteikta.
10.9. Personām,
kuras
saņem Aprūpi, ir tiesības
izmantot
elektroniskās
medikamentu
dalīšanas
kastītes.;
1.5. izteikt 11.punktu šādā
redakcijā: „11. Ilgstoša
sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija
institūcijā
pilngadīgām personām ir
pakalpojums
institūcijā
personām no 18 gadu
vecuma, kuras vecuma vai
veselības stāvokļa dēļ nespēj
sevi aprūpēt, un ja personai
nepieciešamo pakalpojumu
apjoms pārsniedz aprūpes
mājās vai dienas sociālās
aprūpes
un
sociālās

10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.25 Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi
1. Šie saistošie noteikumi
nosaka Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
„Sociālais
dienests” (turpmāk - Dienests)
sniegtos maksas pakalpojumus
un to cenrādi (pielikumā).
2.
Šajos
saistošajos
noteikumos paredzētie maksas
pakalpojumi (izņemot sēžu
zāles un citu telpu iznomāšanu,
naktspatversmes pakalpojumus,
sabiedriskās pirts, psihologa,
autotransporta,
dokumentu
nosūtīšanas
pa
faksu
pakalpojumus) tiek sniegti
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā
dzīves
vietu
deklarējušām personām.
3.
No
samaksas
par
specializētā
autotransporta
pakalpojumu ir atbrīvojamas
Cēsu novadā savu pamata
dzīves vietu deklarējuši:
3.1. speciālās pamatizglītības
programmas izglītojamie ar
garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015811)
par nogādāšanu no mājām uz
skolu un mājās no skolas;
3.2. nestrādājošas personas,
kurām
ir
apgrūtināta
pārvietošanās un kuras nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu, bet nepārsniedzot
106,00 euro viena gada laikā;
3.3. Invalīdu habilitācijasdienas centra klienti centra
pakalpojuma
ietvaros,
ja
netiek nodrošināts asistenta
pakalpojums
nokļūšanai
un centru un atpakaļ uz
dzīvesvietu.
4. No samaksas par psihologa
pakalpojumiem ir atbrīvojamas
Cēsu novadā savu pamata
dzīves
vietu
deklarējušās
personas:

4.1.
no
trūcīgām
un
maznodrošinātām ģimenēm;
4.2. no Dienesta uzskaitē
esošām sociālā riska ģimenēm;
4.3. bērni krīzes situācijās
un situācijās, kad tiek šķirta
vecāku laulība un tiek risināts
jautājums par saskarsmes
tiesībām;
4.4. topošie
vai esošie
aizbildņi, aizgādņi, audžuģimenes vai adoptētāji;
4.5.
vardarbībā
cietušās
sievietes.
5. No samaksas par psihologa
pakalpojumiem ir atbrīvojamas
SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību
nodaļā esošās jaundzimušo
mātes.
6. No samaksas par aprūpes
mājās
pakalpojumiem
ir
atbrīvojamas
vienatnē
dzīvojošas trūcīgas personas.
7. Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
iegūtos
līdzekļus
Dienests
var
izmantot atbilstoši Dienesta
apstiprinātajām
budžeta
tāmēm, ar to saistīto nodokļu
un izdevumu samaksai, kā
arī citu ar Dienesta darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
8. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.
9. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Cēsu novada domes 30.09.2010.
saistošie noteikumi Nr.41 „Cēsu
novada
pašvaldības aģentūras
„Sociālais
dienests”
maksas
pakalpojumi”.
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis:

rehabilitācijas
institūcijā
noteikto
pakalpojumu
apjomu.”;
1.6. izteikt 12.punktu
sekojošā redakcijā: „12.
Ilgstoša sociālā aprūpe
un sociālā rehabilitācija
institūcijā
bērniem
ir
pakalpojums, kas nodrošina
mājokli,
pilnu
aprūpi,
audzināšanu un sociālo
rehabilitāciju
bērniem
bāreņiem,
bez
vecāku
gādības
palikušiem
bērniem
un
bērniem,
par
kuru
ievietošanu
ārpusģimenes aprūpes un
sociālās
rehabilitācijas
institūcijā lēmusi bāriņtiesa,
pamatojoties
uz
vecāku lūgumu,
ja
bērna
ārpusģimenes

aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie
aizbildņa.”

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.43. Grozījumi
Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos
Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.
gadam”
Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.6
„Cēsu novada pašvaldības
budžets 2013.gadam” šādus
grozījumus:
Izteikt
1.,2.,3.,4.
un
5.,punktu šādā redakcijā:
„1.
Apstiprināt Cēsu
novada
pašvaldības
pamatbudžetu 2013.gadam
1.7. papildināt noteikumus
ar punktu 27.3 šādā redakcijā:
„27.3 Psihologa konsultācijas
bez maksas tiek nodrošinātas
SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību
nodaļā esošām jaundzimušo
mātēm”;
1.8. svītrot 29.punktu.
2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.

ieņēmumos 14 727 983 latu
apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības pamatbudžetu
2013.gadam izdevumos 21
236 618 latu apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2013.gadam
ieņēmumos
335 094 izdevumos 472
350 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu,
galvojumu
un citu saistību pārskatu
saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5.
Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu
novada pašvaldības 2013.
gada budžeta grozījumiem.”
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs decembrī
Pasākumi

01.12. plkst. 12.00
Adventes svētdiena
Veltīta represētajiem latviešiem Sibīrijā
Cēsu Izstāžu namā
01.12. plkst. 19.00
Baznīcas torņa Adventes
mūzika pūtēju orķestra
„Cēsis” izpildījumā
No Cēsu Sv.Jāņa baznīcas
torņa
03.12. plkst. 19.00
Izrāžu apvienības “Panna”
izrāde, komēdija ”Gribu
bērnu”
CATA Kultūras nams
05.12. plkst. 18.00
Elīnas Kalniņas 3. lekcija
ciklā „Mākslinieki Cēsīs:
Mītam pa pēdām”
Kafe Riga
05.12. plkst. 19.00
Filma „Tā dullā Strengas dēļ
jeb vasara ar zelta teļu”
Cēsu Jaunā pils
06.12. plkst 18.00
Alfrēda Kalniņa mūzikas
skolas un mūzikas
vidusskolas vokālās nodaļas
un ērģeļu klases koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
06.12. plkst. 19.00
A. Rullis Jubilejas koncertā
ar Emburgas zēniem un
Audu
CATA Kultūras nams
07.12. plkst. 17.00
Kora „Wenden” draudzības
koncerts
Meža skola
07.12. plkst. 23.00
Grupa „Kompromiss”
Muzikālā kafejnīca
„Venden”, Raunas iela 17
08.12. plkst. 17.00
„Ziemassvētku roze” ar
Normundu Ķieti un Initu
Āboliņu
Cēsu izstāžu nams
08.12. plkst. 19.00
Baznīcas torņa Adventes
mūzika pūtēju orķestra
„Cēsis” izpildījumā
No Cēsu Sv.Jāņa baznīcas
torņa
11.12. plkst. 18.00
Cēsu 1. pamatskolas
audzēkņu koncerts
Cēsu Izstāžu nams
13.12. plkst. 19.00
Koncertprogramma „Pie
Tavas sirds” Piedalās
E. Zālīte, I. Akuratere, I.
Pētersons
Cēsu Sv.Jāņa baznīca

14.12. plkst. 19.00
Ineta Rudzīte un grupa
Sympathique Ziemassvētku
koncertā “Eņģeļa
pieskāriens”
CATA Kultūras nams
14.12. plkst. 23.00
Rikardions
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
15.12. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija.
Jugendstils Latvijā
Cēsu Izstāžu nams
15.12. plkst. 16.00
Cēsu deju kolektīvu
Ziemassvētku koncerts
SPĒLĒ SPĒLMANI...
„Cata” kultūras nams
15.12. plkst. 19.00
Baznīcas torņa adventes
mūzika pūtēju orķestra
„Cēsis” izpildījumā
No Cēsu Sv.Jāņa baznīcas
torņa
19.12. plkst. 15.00
Akcija “Uzcel pingvīnam
māju!” – ledus mājas
celtniecība 16.- 19.decembrim
katru dienu laikā no 9:00 18:00 Zinātnes centrā Z(in)oo
katrs var nodot savu ledus
ķieģelīti
Zinātnes centrs Z(in)oo

26.12. plkst. 19.00
Atis un Jānis Auzāni
koncertprogrammā
“Vakariņas uz sešiem”
CATA Kultūras nams
27.12. plkst. 19.00
Koncertprogramma „Mana
roka Tavējā” Piedalās R.
Kalniņa, U. Marhilēvičs,
instrumentāls ansamblis
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
28.12. plkst. 21.00
Vecgada balle „Paldies
latiņam!” Muzicēs grupa
”Ārzemnieki” un INA un IVO
Aizgaļi.
MRU klubs
28.12. plkst. 23.00
Grupa „Muiža”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
29.12. plkst. 15.00
Kora „Balsis” koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
31.12./01.01.
Jaunā gada sagaidīšana
Vienības laukums
31.12./01.01.
Jaunā gada sagaidīšanas
diskonakts uz kalna
Slēpošana un snovošana līdz
pat plkst. 03:00
Ozolkalns

21.12. plkst. 11.00
Ziemassvētku pasākums
Cēsu novada bērniem
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zāle

31.12. plkst. 22:00
Jaunā gada sagaidīšana un
uguņošana Žagarkalnā
Žagarkalns

21.12. plkst. 13.00
Tautas vērtes kopas „Dzieti”
ziemas saulgriežu pasākums
„Saules dziesmas”
Cēsu Izstāžu nams

01.01. plkst. 00.30
Jaungada Balle ar grupu
„Vēja Runa”
MRU klubs

21.12. plkst. 22.00
Ziemassvētki Brīnumskapī
“Tumšas - gaišas dienas“
CATA Kultūras nams
21.12. plkst. 23.00
Lustīgais Ilmārs Miķelsons
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
22.12. plkst. 17.00
Cēsu Pils koris „Skaņas
radītā Gaisma”
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
22.12. plkst. 19.00
Baznīcas torņa Adventes
mūzika pūtēju orķestra
„Cēsis” izpildījumā
No Cēsu Sv.Jāņa baznīcas
torņa
26.12. plkst. 16.00
Staņislavs Mališevs ar
elektriskā pogu akordeona
programmu
Cēsu Izstāžu nams

Izstādes
18.11.-12.01.
Foto izstāde „Cēsis stāsta
stāstus”
Tūrisma informācijas centrs
30.11.-29.12.
Irēna Lūse, Dita Lūse
„Gaismas paralēles”.
Gleznas
Izstāžu nams
29.11.– 31.12.
Fotokluba „Cēsis”
fotogrāfiju izstāde „Cēsu pils
gadalaikos”
Cēsu Jaunā pils
01.12.-31.12.
2013. gada mākslinieku
plenērā radītā izstāde
“Mantojums”
Viesnīcā “Kolonna Hotel
Cēsis” un kafejnīcas “Pie
Raunas vārtiem” logos

Pasākumi Cēsu
Centrālajā bibliotēkā

09.12. plkst. 17.00
Dienvidamerikas odiseja.
Par vēl nepublicētu grāmatu
stāsta un bildes rāda pasaules
apceļotājs Pēteris Strubergs
Cēsu Pieaugušo izglītības
centra zāle
11.12. plkst. 17.00
Gunas Rukšānes grāmatas
„Dārza maģija” atvēršanas
svētki.
Cēsu Pieaugušo izglītības
centra zāle
02. - 28.12. plkst.
Zem lielās Rūķa mices.
Literāri muzikāls pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem
Bērnu literatūras nodaļa

Sports
01.12.
plkst. 10.00-16.00 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Gaujas 45
plkst. 12.00-14.00 LČ
volejbolā vīriešiem Nacionālā Līga. Cēsis – Mārupes
SC / Piebalgas 18
plkst. 17.00-19.00 LČ
florbolā vīriešiem. Lekrings
– FK Rīga / Piebalgas 18
04.12. plkst. 20.00-21.30
Cēsu novada čempionāts
florbolā Gaujas 45
06.12. plkst. 20.00-21.30
LBL 3 čempionāts basketbolā vīriešiem. Dārznieks/
Cēsis – RTU / Piebalgas 18
07.12.
plkst. 17.00-19.00 LČ
florbolā vīriešiem 1.līga.
Lekrings 1 - Rēzekne/Dinaburga / Gaujas 45
plkst. 15.00-16.30 BSBL
basketbola čempionāts
sievietēm. Cēsis – LU
Piebalgas 18
plkst. 18.00-20.00 LČ
volejbolā vīriešiem Nacionālā Līga. Cēsis – Burtnieku
nov / Piebalgas 18
plkst. 10.00-16.00 Cēsu
novada čempionāts florbolā.
Gaujas 45
plkst. 10.30-18.00 LJČ
volejbolā meitenēm C1 gr.
Cēsu PSS, Gulbene, Jēkabpils
Pūces 2a
08.12.
plkst. 12.00-14.00 LČ volejbolā vīriešiem Nacionālā
Līga. Cēsis – SK Limbaži /
Piebalgas 18
plkst. 10.00-17.00 LJBL
čempionāts basketbolā
meitenēm, mini meitenēm.
Cēsu PSS – Saldus, Brocēni

Gaujas 45
plkst. 17.00-19.30 LČ florbolā vīriešiem. Lekrings
– FBK Valmiera/VIA
Piebalgas 18
11.12. plkst. 20.15-21.45
Cēsu novada čempionāts
florbolā Gaujas 45
13.12.
plkst. 19.00-21.00 LČ
flor-bolā vīriešiem 1. līga
Lekrings 1 – FK Ādaži /
Gaujas 45
plkst. 20.00-21.30 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Pūces 2a
14.12.
plkst. 10.00-19.00 LJBL
čempionāts mini basketbolā
zēniem / Piebalgas 18
plkst. 10.00-19.30 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Gaujas 45
15.12.
plkst. 10.00-18.00 LJBL
čempionāts mini basketbolā
zēniem / Piebalgas 18
plkst. 10.00-19.30
Cēsu novada čempionāts
florbolā / Pūces 2a
18.12.
plkst. 9.00-16.00 Cēsu
pilsētas pamatskolas sporta
diena / Piebalgas 18
plkst. 20.15-21.45 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Gaujas 45
20.12. plkst. 20.00-21.30
LBL 3 čempionāts basketbolā vīriešiem. Dārznieks/
Cēsis – Madona / Piebalgas 18
21.12.
plkst. 10.00-17.30 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Gaujas 45
plkst. 16.00-18.00 LČ
florbolā vīriešiem 1. Līga.
Lekrings 1 – FK Ogres Vilki
Piebalgas 18
plkst. 19.30-21.30 LČ
florbolā vīriešiem. Lekrings
– Ķekava / Piebalgas 18
22.12.
plkst. 10.00-19.30 Cēsu
novada čempionāts florbolā
Pūces 2a
plkst. 13.00-15.00 LČ volej
bolā vīriešiem Nacionālā
Līga. Cēsis – SK RTU
Piebalgas 18
27.12. plkst. 10.00-19.00
„Cēsu kauss volejbolā 2013”
Piebalgas 18
28.12. plkst. 10.00-19.00
„Cēsu kauss volejbolā 2013”
Piebalgas 18
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INTERESANTI
Valsts svētki novadā
Turpinājums no 1. lpp.
Ēriks Preimanis - Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas remontstrādnieks.
Par godprātīgu darbu.
Inese Lāce - Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktora vietniece
audzināšanas
darbā.
Par
radošu un pašaizliedzīgu darbu
iestādē.
Ineta Lāce – Sējāne Cēsu 2.vidusskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā.
Par inovatīvu darbu ar Cēsu
novada jauniešiem.
Ināra Jirgensone - Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
direktora
vietniece.
Par
iniciatīvu un ieguldījumu
iestādes attīstības plānošanā.
Vilis Lazbergs - Cēsu
1.pirmsskolas
izglītības
iestādes
remontstrādnieks.
Par patstāvīgu, atbildīgu un
kvalitatīvi veiktu darbu iestādes inventāra un aprīkojuma
atjaunošanā un izgatavošanā.
Sanita Setkina - Cēsu 3.
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāja palīgs. Par pozitīvas
sadarbības veicināšanu darbā
ar bērniem.
Vija Raķele - Cēsu 4.
pirmsskolas izglītības iestādes
pavāre. Par profesionālismu un
neizsīkstošu optimismu, veicot
darba pienākumus.
Daiga Ivanova Cēsu
5.pirmsskolas
izglītības
iestādes skolotāja. Par veselīga
dzīvesveida
popularizēšanu
pirmsskolā.
Ligita Guseva - bērnudārza
„Pīlādzītis” skolotāja. Par
ieguldījumu radošuma un
attīstības veicināšanā.
Iveta Jermolājeva - Cēsu
Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste.
Par Cēsu novada jauniešu

Attēlā: Sirsnīgus kolēģu sveicienus saņem Cēsu 2. vidusskolas
direktora vietniece audzināšanas darbā Ineta Lāce - Sējāne.
iniciatīvas
un
aktivitāšu
veicināšanu.
Digna Bicāne - Cēsu
Mākslas skolas skolotāja.
Par
radošu
pedagoģisko
darbu, rezultatīvu audzēkņu
sagatavošanu konkursiem.
Ieva Eglīte - Cēsu Sporta
skolas direktora vietniece
izglītības jomā. Par radošumu,
iniciatīvu un ieguldījumu
iestādes attīstībā.
Sanita Ceriņa - Cēsu
Internātskolas – rehabilitācijas
centra skolotāja. Par radošu un
godprātīgu darba pienākumu
veikšanu.
Ineta Kļaviņa - Cēsu
Centrālās bibliotēkas Vispārīgās lasītavas vadītāja. Par
ilggadīgu un apzinīgu darbu
Cēsu Centrālajā bibliotēkā.
Jānis Zālītis - Cēsu novada
pašvaldības
automašīnas
vadītājs. Par atbildību un
atsaucību darba pienākumu
veikšanā.
Jurģis Salietis - Vaives
pagasta pārvaldes Krīvu ciema
sētnieks. Par ieguldīto darbu
Krīvu ciema vides sakārtošanā

un uzturēšanā.
Andrejs Grīslis - SIA
„Vinda” attīrīšanas iekārtu
operators.
Par
atsaucību,
pašaizliedzību un atbildību,
veicot darbu.
Erna Bērziņa SIA
„Cēsu klīnikas” Intensīvās
terapijas nodaļas virsmāsa. Par
pašaizliedzību un cieņa pret
savu darbu un līdzcilvēkiem.
Konkursa
“Sabiedrība
ar dvēseli” veiksmīgākie
projektu īstenotāji 2013.
gadā:
1. Biedrība “ArtCēsis”,
vadītāja Inese Ciekure.
2. Apvienības “Gaujas
taku komiteja” vadītāja Sigita
Klētniece.
3. Biedrība “ Kultūra Tver”,
vadītāja Laimdota Lapiņa.
4. Apvienība” Jušu draugi”,
Indra Ozola.
5. Apvienība” 50 gadadiena
Lapsu ielā”, Mārīte Folkmane.
6. Apvienība “Zaļie īkšķīši”,
Ieva Robežniece.
7. Apvienība “Apvienotie “
Bērziņi “, Arturs Bērziņš.

Cēsis popularizē izstādē Londonā
No
4. - 7. novembrim
Londonā norisinājās viens
no pasaulē nozīmīgākajiem
tūrisma profesionāļu sarīkojumiem
–
gadskārtējais
starptautiskais
tūrisma
gadatirgus „World Travel
Market 2013”. Tajā ar jauno
tūrisma zīmolu „Enter Gauja”
tika
popularizēts
Gaujas
Nacionālais parks (GNP) un arī
Cēsis.
Lielbritānijas tūrisma tirgum
tika prezentēts GNP dabas,
kultūras un aktīvās atpūtas
piedāvājums, kas ir unikāls
Baltijas līmenī un piesaista
ne tikai individuālos tūristus,
bet arī darījumu tūrisma
kompānijas ar vienreizēju
piedzīvojumu komplektu.
Dalība
izstādē
„World
Travel
Market”
noslēdz
šajā gadā īstenoto vērienīgo

kampaņu
GNP
tūrisma
piedāvājuma popularizēšanai.
Šī gada laikā GNP un arī
Cēsu tūrisma piedāvājums
popularizēts 15 starptautiskos
tūrisma gadatirgos Somijā,
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā,
Zviedrijā, Polijā, kā arī Vācijā,
Lielbritānijā un Nīderlandē.
Gaujas
Naniconālais
parks vēsturiski ir viens no
Latvijas
atpazīstamākajiem
un piedāvājuma ziņā bagātākajiem
galamērķiem,

tomēr, lai piesaistītu lielāku
ārzemju tūristu īpatsvaru visa
gada garumā un īpaši GNP
40. jubilejas gadā, pašvaldības
kopā ar tūrisma uzņēmējiem
vienojušās par kopīgu stratēģiju
konkurētspēja palielināšanai.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs
un gadatirgos tiek organizēta
sadarbībā ar LIAA un Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
atbalstu.

Paziņojums!
Sakarā ar Ziemassvētku izbraukumiem pie Cēsu
novada vecļaudīm un personām ar 1. grupas invaliditāti
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” š.g. 18. un 19. decembrī apmeklētājus
nepieņems.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Konkursa ‘’Būve
2013’’ uzvarētāji
Cēsu novada domes deputāti
apstiprināja konkursa “Būve
2013” vērtēšanas komisijas
lēmumu:
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā godalgotas vietas
nepiešķirt, pasniegt atzinības
rakstus:
•
Dzīvojamās
mājas
jaunbūvei Aveņu ielā 1. Cēsīs.
Īpašniece
Laila
Bērziņa.
Būvprojekta
autors
SIA
„I.P.Projekts”,
būvprojekta
vadītājs - arhitekts Uldis
Norītis;
•
Dzīvojamās
mājas
jaunbūvei „Ievziedi”, Vaives
pagastā.
Īpašniece
Dace
Volkmane.
Būvprojekta
vadītāja -arhitekte Elita Pole,
arhitekts Dainis Andersons;
• Pirts jaunbūvei un
saimniecības ēkas jaunbūvei
Priedes ielā 1, Cēsīs. Īpašnieks
Harijs Bartkevičs. Būvprojekta
vadītājs - arhitekts Imants
Bumbiers,
arhitekts
Ints
Lukaižis.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju grupā godalgotas vietas
nepiešķirt, pasniegt atzinības
rakstus:
• Daudzdzīvokļu mājai
Valmieras ielā 23, Cēsīs. Par
ēkas
fasādes
vienkāršoto
renovāciju un vienkāršoto
iekšējo
inženiertīklu
rekonstrukciju. Mājas vecākā
Natālija
Praliča,
mājas
pilnvarotās personas Pārsla
Golberga, Normunds Kļaviņš.
Apsaimniekotājs
DzĪKS
„Birzītes 6”. Būvprojekta
autors SIA „Būvprojekts”,
būvprojekta vadītāja Mirdza
Šmite. Būvētājs SIA „SCO
CENTRS”;
• Daudzdzīvokļu mājai
Leona Paegles ielā 2, Cēsīs.
Par ēkas fasādes vienkāršoto
renovāciju. Mājas vecākais
Aleksandrs
Dergunovs,
apsaimniekotājs SIA „JGA”,
valdes priekšsēdētāja Gunita
Gruntmane.
Būvprojekta
vadītāja - arhitekte Vija
Zlaugotne.
Būvētājs
SIA
„JGM”.
Publisko ēku grupā:
1.vietu piešķirt objektam
– Akciju sabiedrības „Latvijas
Gāze” administratīvās ēkas
rekonstrukcija
Krišjāņa
Valdemāra
ielā 16, Cēsīs.
Būvprojekta autors Arhitektu
kompānija „Ivara Šļivkas
birojs”
SIA,
būvprojekta
vadītājs - arhitekts Juris Šūpols.
Būvētājs SIA „AIMASA”;
2.vietu piešķirt objektam
–
Mazumtirdzniecības
veikala jaunbūve un esošās
ēkas rekonstrukcija Dzintara

ielā 2C, Cēsīs. Būvprojekta
pasūtītājs SIA „Laukums”,
valdes loceklis Aivars Sproģis.
Būvprojekta
autors
SIA
„Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs”, būvprojekta vadītājs arhitekts Imants Timermanis.
Būvētājs SIA „JGM”.
Ražošanas ēku grupā:
1.vietu piešķirt objektam
„Atjaunojamo energoresursu
siltumavota līdz 8 MW
jaunbūve” Rūpniecības ielā
13A,
Cēsīs.
Būvprojekta
pasūtītājs
SIA
„Cēsu
Siltumtīkli”, direktors Jēkabs
Blaus. Būvprojekta autors SIA
„ARHITEH”,
būvprojekta
vadītājs – inženieris Aleksandrs
Požidajevs.
Būvētājs
AB
„AXIS Industries”;
2.vietu piešķirt objektam
„Ražotnes jaunbūve, I kārta:
inventāra
noliktava
un
automašīnu
stāvlaukums”
Ata Kronvalda ielā 14,18,
Cēsīs. Būvprojekta pasūtītājs
„WOLF
SYSTEM”
SIA,
valdes priekšsēdētājs Juris
Kozlovskis.
Būvprojekta
autors sabiedrība ar ierobežotu
atbildību
„Arhitektu
SIA
„Marta Saule” ” , būvprojekta
vadītājs- arhitekts
Zintis
Butāns. Būvētājs „WOLF
SYSTEM” SIA;
2.vietu piešķirt objektam
„Esošās
stikla
apstrādes
ražošanas ēkas paplašināšana”
Palmu ielā 5, Cēsīs. Būvprojekta
pasūtītājs SIA „ALTEHS”,
valdes loceklis Andris Liepiņš.
Būvprojekta
autors
SIA
„Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs”, būvprojekta vadītājs
– arhitekts Imants Timermanis.
Būvētājs SIA „LEIŅI”.
3.vietu piešķirt objektam
„Kokzāģētavas ēkas daļas
rekonstrukcija,
izveidojot
humusa ražotni” „KaļļiSlaņķi”,
Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Būvprojekta
pasūtītājs
SIA
„Bandikuts”,
valdes
priekšsēdētājs
Edgars
Zaļaiskalns. Būvprojekta autors
SIA „Pils M”, būvprojekta
vadītājs – arhitekts Andrejs
Mahoveļskis. Būvētājs SIA
„CUBE HOUSE”;
Pasniegt atzinības rakstu
objektam
„Katlu
mājas
jaunbūve” Miera ielā 19,
Cēsīs. Būvprojekta pasūtītājs
SIA „Cēsu Miesnieks”, valdes
loceklis
Ivars
Krūmiņš.
Būvprojekta
autors
SIA
„Projektēšanas birojs A.I.D.E.”,
būvprojekta vadītājs- arhitekts
Jānis Rinkēvičs. Būvētājs SIA
„Intra - J”.

