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Būvē Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta depo

Cēsu klīnikai
jauna
vadītāja

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste

Septembra sākumā Cēsīs
Ata Kronvalda un Piebalgas
ielu krustojumā svinīgi tika
ielikts pamatakmens Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta depo jaunbūvei. Šis
būs pirmais ugunsdzēsēju
depo Latvijā, kas projektēts
pēc
Eiropas
Savienības
standartiem. Tā kopējā platība
3400 kvadrātmetru un tajā varēs
strādāt sešdesmit operatīvā
dienesta darbinieki. Jaunais
depo būs mūsdienīga tehniskā
bāze ugunsdzēsējiem, kuri
ikdienā rūpējas par Cēsu un arī
Vidzemes reģiona drošību.
Svinīgās ceremonijas ievadā
Latvijas Republikas Iekšlietu
ministrs Rihards Kozlovskis
uzsvēra, ka Latvijas glābšanas
dienestu tehniskā stāvokļa
uzlabošana ir viena no Iekšlietu
ministrijas prioritātēm. Viņš arī
uzsvēra, ka šis ir vēsturisks
brīdis, jo Cēsu ugunsdzēsēju
depo ir pirmais Latvijā, kas pēc
neatkarības atjaunošanas tiek
celts kā jaunbūve un projektēts
atbilstoši
ugunsdzēsēju
vajadzībām.
VAS “Valsts nekustamie
īpašumi” valdes priekšsēdētāja
Baiba Strautmane pastāstīja, ka
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Cēsu daļas darbinieki
tiks nodrošināti ar darbam
un
mūsdienīgas
tehnikas
novietošanai
piemērotām
telpām. Jauno Cēsu depo
paredzēts nodot ekspluatācijā
2014. gada nogalē. Projektā
paredzēts izbūvēt auto ga-

Attēlā: Kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm jaunā depo pamatakmenī gatavojas ielikt
VAS “Valsts nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāja Baiba Strautmane, Latvijas Republikas
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, SIA
„Modus Būve” valdes priekšsēdētājs Jānis Sprūga un Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
priekšnieks Oskars Āboliņš.
rāžas
ar novietni deviņām
ugunsdzēsēju
automašīnām
un aprīkojumu to remontam,
dienesta
telpas,
kurās
komfortabli uzturēties diennakts
dežūru laikā, administrācijas
korpusu un īpašu sektoru
ugunsdzēsēju apmācībām.
Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta priekšnieks
Oskars Āboliņš atzina, ka Cēsīs
jau sen kā bija nepieciešams
jauns depo. Viņš piebilda, ka
dienestam beidzot būs viena ēka,

kurp atvest ārvalstu kolēģus
un palepoties ar mūsdienīgām
darba un apmācību telpām.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atzina, ka esošais
ugunsdzēsēju
depo
Cēsīs
ir kritiskā stāvoklī, tādēļ
jaunās telpas tiek gaidītas
ar nepacietību. Jaunā depo
izvietojums pie maģistrālajām
ielām nodrošina glābējiem
iespēju ātri nokļūt negadījuma
vietā un palīdzēt nelaimē

nokļuvušiem cilvēkiem gan
vēsturiskajā Cēsu rajonā, gan
visā Vidzemē.
Būvdarbus veic SIA “Modus
būve”. Projekta izmaksas
nedaudz pārsniedz trīs miljonus
latu. Cēsu ugunsdzēsēju depo
būvdarbus plānots pabeigt
2014. gada decembrī. Projekta
īstenotājs ir valsts akciju
sabiedrība “Valsts nekustamie
īpašumi”.

evakuācijas kustības virzienu
norādītājzīmes un uzstādīta
automātiskā balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēma. Rāmuļu
pamatskolā šādas iekārtas tiks
uzstādītas oktobrī.
Pēc sistēmu uzstādīšanas
tiks organizētas darbinieku
un
skolēnu
instruēšana
ugunsdrošības
jautājumos.

Skolas izstrādās ugunsdrošības
instrukcijas un rīcības plānu
ugunsgrēka gadījumā.
Programma tiek īstenota
Latvijas –Šveices programmas
ietvaros. Kopējās izmaksas
28 197.56 LVL, Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējums ir
10% no kopējām izmaksām.

Uzlabos ugunsdrošību skolās
Sanita Breikša
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas projekta vadītāja
Šī
gada
maijā
Cēsu
novada pašvaldība noslēgusi
līgumu ar Valsts reģionālās
attīstības
aģentūru
par
individuālā projekta „ Atbalsts

ugunsdrošības
pasākumiem
pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs” īstenošanu. Projekta
ietvaros
jau
septembrī
Cēsu
internātpamatskolas
rehabilitācijas
centrā
tiks
uzstādītas
automātiskās
ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes
signalizācijas
sistēmas, izgaismotas izeju un

Septembra sākumā notika
SIA „Cēsu klīnika” valdes
sapulce, kurā apstiprināja
jauno
klīnikas
vadītāju.
SIA „Cēsu klīnika” valdes
priekšsēdētāja amatā stājās
Ingūna
Liepa,
kādreizējā
SIA „Vidzemes slimnīca”
valdes priekšsēdētāja. Amata
konkursā kopumā pietiecās
trīs pretendenti, no kuriem I.
Liepa tika atzīta par amatam
vispiemērotāko.
Atgādinām, ka SIA “Cēsu
klīnika” iepriekšējais valdes
priekšsēdētājs
Guntars
Kniksts, kurš klīniku vadīja
pēdējos piecus gadus, šī gada
jūlijā iesniedza atlūgumu, lai
saglabātu deputāta mandātu
Garkalnes novada domē.
Kopš 2010. gada SIA
„Cēsu klīnika” ir Cēsu
novada pašvaldībai piederoša
kapitālsabiedrība. Cēsu klīnika
ir ierindota augstākā līmeņa
lokālo slimnīcu grupā.

Karjeras
nedēļa Cēsīs
Cēsu
novada pašvaldība
sadarbībā ar Valsts izglītības
attīstības aģentūru no 7. līdz
11.oktobrim organizē Karjeras
nedēļu, kas ietver daudzveidīgus
pasākumus
dažādu
klašu
skolēniem un viņu vecākiem,
sniedzot atbalstu profesijas
izvēlē.
Vidusskolēniem,
ģimnāzistiem, konsultējoties
ar savas skolas direktora
vietnieku audzināšanas darbā,
būs iespēja piedalīties dažādos
pasākumos.
Vairāk informācijas par
Karjeras nedēļas programmu
un gaidāmajiem pasākumiem
Cēsu novada mājas lapā www.
cesis.lv.
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Iedzīvotājiem draudzīga
pašvaldība
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Septembrī tiek izstrādāts
valsts budžets un tā kontekstā
notiek
diskusijas
starp
pašvaldības
un
valdības
pārstāvjiem. Prasība mainīt par
labu pašvaldībām Iedzīvotāju
ienākuma nodokļa sadalījumu
ir pamatota, jo pēdējos gados
pašvaldībām bija jāpārņem
virkni valsts funkciju, diemžēl
bez to veikšanai nepieciešamā
finansējuma. Tā ir svarīga
diskusija, domājot arī par Cēsu
novada budžetu nākošajam
gadam. Ar šī gada budžeta
izpildi veicas labi. Septembra
domes sēdē varējām veikt
budžeta
grozījumus
un
paredzēt papildus līdzekļus
izglītībai, remontu un dažādiem saimnieciskiem darbiem novadā. Tostarp arī
detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanai pirtsupītes gravā, kur esam paredzējuši
veidot labiekārtotu teritoriju
aktīvās atpūtas cienītājiem ar
trasēm nūjošani, skriešanai,
skrituļošanai, ziemā slēpošanai
un arī pastaigām.
Pozitīvi vērtēju to, ka ir sākta
diskusija par uzturēšanās atļauju
izsniegšanu
ārvalstniekiem,
kuri
Latvijā
iegādājas
nekustamo īpašumu. Cēsis
tiek minēta kā ārvalstnieku
iecienīta vieta, kaut arī mums

nav no citiem novadiem
atšķirīgi nosacījumi. Pieļauju,
ka izvēli par labu Cēsīm
nosaka subjektīvi apsvērumi.
Piešķirot uzturēšanās atļaujas
par
nekustamā
īpašuma
iegādi, tiek iegūta vienreizēja
iemaksa. Krīzes gados arī tas
bija labi, taču mūsu novadam
un valstij kopumā ir svarīgi
piesaistīt cilvēkus. Negatīvas
demogrāfiskās bilances un
migrācijas rezultātā iedzīvotāju
skaits ir sarucis. Ārvalstnieki
Cēsīs ir iegādājušies 80
īpašumus, bet tikai daži no
viņiem dzīvo te. Domāju, ka
tālredzīgāk būtu uzturēšanās
atļaujas
piešķirt tiem, kas
investē
uzņēmējdarbībā,
rada
darba
vietas,
dod
ilgstošu
pozitīvu
ietekmi
tautsaimniecībā.
Septembra nogalē iepazīstinājām pašvaldības darbiniekus ar novada attīstības
vīziju domes vadības redzējumā. Galvenais akcents
ir cilvēku piesaiste. Kā to
var izdarīt? Piedāvājot labas
darba vietas vai labu dzīves
vietu. Mums ir visas iespējas
piedāvāt Cēsu novadu kā
ļoti labu dzīves vietu – izcila
izglītība, augsta vides kvalitāte,
drošība, veselības aprūpe,
kultūras un sporta aktivitātes.
Iedzīvotāju mobilitāte pieaug
un tas, ka dzīves vieta nav
turpat, kur darba vieta, jau ir
ierasti un pieņemami. Protams,

svarīgs uzdevums ir veicināt
jaunu darba vietu rašanos, taču
cerības, ka rīt vai parīt novadā
taps uzņēmums ar tūkstotis
darba vietām, nav reālas.
Mūsdienu tendences ražošanā
ir automatizācija un strādājošo
skaita
samazināšana.
Bet
panākt to, lai Cēsis kļūtu par
iekārojamu dzīves vietu, gan ir
iespējams. Tāpēc mūsu darba
vadmotīvs ir – iedzīvotājiem
un uzņēmējiem draudzīga
pašvaldība. Lai šo mērķi
īstenotu meklējam jaunus
pašvaldības
darbiniekus
–
Attīstības
plānošanas
nodaļas vadītāju, sabiedrisko
attiecību speciālistus, drīz
tiks
izsludināts
konkurss
pašvaldības
administrācijas
vadītāja amatam.
Septembrī varējām pārliecināties, ka labs veids, kā
piesaistīt cilvēkus novadam,
ir sporta sacensību rīkošana.
Motokrosa čempionāts un rallijs
radīja lielu interesi, Cēsīs bija
daudz viesu. Kā atzina vietējie
uzņēmēji, šādi plaši sarīkojumi
pozitīvi ietekmē ekonomiku
un dod būtisku atspaidu, jo
īpaši laikā, kad tūrisma sezona
noslēdzas. Līdz šim vairāk
akcentējām kultūras norises,
bet sportu nekādā gadījumā
nedrīkst aizmirst. Un priecīga
ziņa sporta cienītājiem ir tā, ka
Cēsis būs Siguldas sadarbības
partneris 2014. gada ziemas
Olimpiādes rīkošanā.

Cēsu novada domes sēdē septembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos
jautājumos
Cēsu novada domes sēdē
19.septembrī
izskatīti
42
jautājumi.
•Izdarīja grozījumus Cēsu
novada domes 21.02.2013.
lēmumā Nr.63 „Par klašu
komplektu skaitu 2013./2014.
mācību gadā”, nosakot, ka
Cēsu Valsts ģimnāzijas un
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas septītajā
klasē tiek uzņemti ne vairāk
kā 25 izglītojamie iepriekš
noteikto 22 vietā. Līdz ar to
tika izdarīti grozījumi arī Cēsu
novada domes 29.09.2011.
lēmumā Nr.495 „Par klašu
komplektu skaitu 2012./2013.
mācību gadā”, nosakot, ka tā
mācību gada septītajā klasē
Cēsu Valsts ģimnāzijā un
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu

Valsts ģimnāzijā ir divi klašu
komplekti iepriekš noteiktā
viena vietā;
•Nolēma atbalstīt sadarbības
līgumu ar Valsts SIA „Straupes
narkoloģiskā slimnīca” par
Cēsu 2. vidusskolas izstrādāto
un normatīvos aktos noteiktā
kārtībā licencēto un akreditēto
izglītības programmu īstenošanu Pārgaujas novada Valsts
SIA „Straupes narkoloģiskās
slimnīcas”
struktūrvienības
pusaudžu
rehabilitācijas
kolektīvā „Saulrīti”;
•Apstiprināja noteikumus
„Valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtība Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai” .
•Nolēma papildināt Cēsu
novada pašvaldībai piederošo
nomā nododamo nekustamo
īpašumu sarakstu ar īpašumu
Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu

nov., ar nomas adresi Rīgas
iela 87, Cēsīs, Cēsu novadā,
nosakot šai zemesgabala daļai
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo
māju apbūve;
•Mainīja nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi zemes vienībai
Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov.,
nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - individuālo
dzīvojamo māju apbūve;
•Izdarīja grozījumus vairākos
Cēsu novada domes lēmumos
par maksas pakalpojumiem,
pusdienu maksu izglītības
iestādēs
sakarā
ar
eiro
ieviešanas procedūru;
•Piešķīra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus
25% (t.i.,Ls 211,29) apmērā
2013. gadā
sabiedrībai
ar
ierobežotu
atbildību
„PURPURS” un 25% ( t.i., Ls
1003,28) apmērā 2013. gadā
a/s „CATA”;
•Pamatojoties uz Likuma
par budžeta un finanšu vadību
un Fiskālās disciplīnas likuma

Cēsu Vēstis, 2013. gada 27. septembris

Paziņojums par
detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Pirtsupītes
gravai Cēsīs no Satekles
līdz Mazai Lenču ielai
Cēsu novada pašvaldība
2013.gada 29.augustā ir
pieņēmusi lēmumu Nr.329
(prot. Nr.15, 10.p.) „Par
detālplānojuma Pirtsupītes
gravai Cēsīs no Satekles
ielas līdz Mazai Lenču ielai
izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu”.
Detālplānojuma teritorija
atrodas
kvartālā
starp
Satekles, Viestura, Krasta,
Mazo Lenču, Lenču, Palasta,
Zaļo, Kanāla, Glūdas un
Bērzaines ielu.
Detālplānojuma
izstrādes mērķis ir radīt
priekšnosacījumus
detālplānojuma
teritorijas
attīstīšanai par pievilcīgu,
labiekārtotu
publisku
teritoriju pilsētas iedzīvotāju
un viesu pārvietošanās un
aktīvās atpūtas vajadzībām,
ar to saistīto objektu
pakāpeniskai projektēšanai
un būvniecībai,
nosakot
funkcionālo shēmu, optimālu infrastruktūras un
labiekārtojuma
elementu
apjomu un izvietojumu.
Attīstības priekšlikums
ietver labiekārtotu celiņu

izveidošanu
galvenajos
gājēju
pārvietošanās
virzienos (Viestura ielas
dzīvojamais
kvartāls/
slimnīca – pilsētas centrs,
Lenču iela – Bērzaines iela),
pastaigu taku, atpūtas un
bērnu rotaļu zonu veidošanu,
aktīvās atpūtas (skriešanas,
skrituļošanas, slēpošanas,
velobraukšanas)
trašu
veidošanu,
autostāvvietu
izbūvi (atpūtas zonas un
Pils parka apmeklētāju
vajadzībām,
Viestura
ielas dzīvojamā kvartāla
vajadzībām),
ainavu
izkopšanu,
iespējamu
ģimenes dārziņu teritoriju
saglabāšanu.
Detālplānojumu izstrādās
Cēsu novada pašvaldība.
Detālplānojuma
izstrādes
vadītāja – Zaiga Jēkabsone,
tel.
64161819,
e-pasta
adrese
zaiga.jekabsone@
dome.cesis.lv.
Ar
lēmumu
par
detālplānojuma
izstrādes
uzsākšanu un tā grafisko
pielikumu var iepazīties
interneta vietnē www.cesis.
lv.

4.panta 1.punktu: publiska
persona
finanšu
vadību
īsteno,
ievērojot
fiskālās
politikas
pamatprincipus;
viens no fiskālās politikas
pamatprincipiem ir taupības
princips, kas nosaka, ka
pieejamie resursi izmantojami
lietderīgi
un
efektīvi,ar
01.11.2013.
noteica
Cēsu novada
pašvaldības
izpilddirektora mēnešalgu 1005
lati (viens tūkstotis pieci lati)
un uzdeva Cēsu novada domes
priekšsēdētājam veikt Latvijas
Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktās
darbības saistībā ar izmaiņām
Cēsu novada
pašvaldības
izpilddirektora mēnešalgā.
• Diskutēja par papildus
finansējumu Cēsu Centrālās
bibliotēkas piebūves ēkas

rekonstrukcijai.
Pieņēma
viedokli, ka šobrīd netiek
rekonstruēta
bibliotēkas
vajadzībām pieguļošā ēka.
• Uzklausīja informāciju par
Daudzfunkcionālā Vidzemes
Mūzikas un kultūras centra
projekta virzību. Tuvākajās
komitejās
un
nākamajā
domes sēdē tiks virzīts
apstiprināšanai
jautājums
par kapitālsabiedrības izveidošanu un valdes sastāva
apstiprināšanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties www.cesis.lv,
Domes sēdes, sadaļā „Pieņemtie
lēmumi”;
Cēsu
novada
pašvaldībā Apmeklētāju apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Cēsu Vēstis, 2013. gada 27. septembris

AKTUĀLI

Domes deputāti tiekas
“Kaķukrogā”

Atvērs
veselības
istabu Cēsīs

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste
teksts un foto
Ceturtdien, 19. septembrī
pirmo reizi deputāti uz domes
sēdi sanāca Vaives pagasta
pārvaldē
„Kaķukrogā”.
Savukārt
pirms
domes
sēdes vaivēnieši deputātiem
bija sagatavojuši vērienīgu
ekskursijas programmu.
Ar Vaives pagasta skolas
autobusu domnieki apbrauca
novada robežas, apskatīja ar
latvāņiem apaugušās teritorijas
un novērtēja ceļu un ceļmalu
stāvokli.
Deputāti
viesojās
abās
pagasta
skolās
–
Līvu
pamatskolā Krīvos un Rāmuļu
pamatskolā,
Mežmaļu
un
Rīdzenes ciemos, kā arī
apskatīja Vaives brīvdabas
estrādi.
Kā atzina Vaives pagasta
pārvaldes
vadītāja
Valda
Zaļaiskalna, šī sasaukuma

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

Attēlā: Cēsu novada domes deputāti Vaives pagasta estrādē - Māris Niklass (pirmajā rindā no
kreisās), Tālis Jaunzemis, Inese Lāce, Uldis Lencbergs, Artis Rasmanis, Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja Valda Zaļaiskalna, Andris Melbārdis, Mārtiņš Malcenieks (otrajā rindā no kreisās),
Erlends Geruļskis, Aleksandrs Bimbirulis, Guntis Grosbergs un Jānis Rozenbergs.
deputāti
ir
pirmie,
kas
atsaukušies uz pagasta pārvaldes uzaicinājumu viesoties

pagastā. Viņa priecājās par
deputātu interesi, jo šobrīd
sēdēs lemjot par jautājumiem,

Lietišķa tikšanās
Pastariņa sākumskolā
Aivars Akmentiņš
Sākot jauno mācību gadu
Pastariņa
skolas
vecāku
padomes pārstāvji aicināja
uz tikšanos Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Jānis
Rozenbergu un pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāju
Lolitu
Kokinu.
Tikšanās
ievadā skolas direktore Ieva
Eglīte informēja, ka šogad
mācības Pastariņos uzsākuši
43 pirmklasnieki, kolektīvu
papildinājuši jauni pedagogi.
Skolotāja Sandra Klaucāne
pastāstīja par sekmīgo darbu
vides
izglītībā.
Oktobrī
skolai piešķirs Zaļo karogu.
Audzēkņi un pedagogi augsto
novērtējumu
izpelnījušies
piedaloties
dažādās
videi
draudzīgās aktivitātēs. Bērni
savāca 4,5 tonnas makulatūras,
114
kilogramus
izlietotu
bateriju, 3 kubikmetrus PET
pudeles, gatavoja putnu būrus,
stādīja mežu.
Pagājušajā mācību gadā
Pastariņa skolas audzēkņu
vecāki un pedagogi aktīvi
protestēja pret novada domes
deputātu iecerēto izglītības

3

sistēmas
reorganizāciju,
kas
paredzēja
Pilsētas
pamatskolas un
Pastariņa
skolas apvienošanu. Tāpēc
vecāku padomes pārstāvis
Dzintars Vīņauds
vaicāja
domes priekšsēdētājam vai
jaunā sasaukuma dome neplāno
apvienot vai slēgt kādu no
novada skolām. „Savu skolu
mums izdevās nosargāt, taču
mēs joprojām esam modri un
sekojam tam, ko runā un lemj
deputāti”, teica Dz. Vīņauds.
J. Rozenbergs atbildēja, ka
skolu apvienošana vai slēgšana
nenotiks.
Taču
izmaiņas
izglītības iestāžu infrastruktūrā
būs. Pēc būvdarbu pabeigšanas
uz
jaunajām
Vidzemes
koncertzāles telpām pārcelsies
mūzikas
skola.
Savukārt
Valmieras ielā 19. tiks uzsākta
jaunā praktiskās apmācības
korpusa
būvniecība
Cēsu
profesionālajai vidusskolai.
L. Kokina pastāstīja par
to kā sācies jaunais mācību
gads
novada
izglītības
iestādēs. Viņa atzina, ka
pirmā privātskola, kas uzsāka
darbu Cēsīs, pozitīvi ietekmēs
izglītības kvalitāti. Vecāki,
kas izvēlējās privātskolu, kā

vienu no argumentiem minēja
to, ka klasē ir maz bērnu,
tāpēc katrs tiek pamanīts,
novērtēts, uzklausīts. Tātad
klašu piepildījums un telpu
noslogojums nav tie svarīgākie
kritēriji, vērtējot skolu.
J. Rozenbergs informēja
vecākus, ka nākošajā Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finanšu plānošanas periodā,
kas sāksies 2014. gadā, būs
pieejami ievērojami līdzekļi
ēku energoefektivitātes uzlabošanai. Tas nozīmē, ka ir
labas izredzes veikt Pastariņa
un Līvu skolu siltināšanu par
ES naudu.
Šajā mācību gadā Pastariņa
skolā mācības uzsāka divi
bērni, kuru ģimene šogad
pārcēlās uz
Cēsīm no
Maskavas. Skolotājiem jāpalīdz
viņiem apgūt ne tikai mācību
viela, bet arī latviešu valoda.
Tas, ka ārvalstu pilsoņi vēlas
integrēties mūsu sabiedrībā un
sūta savus bērnus uz latviešu
skolām un bērnudārziem, ir
apsveicami. Pedagogiem tas
prasa papildus darbu, tāpēc
pašvaldībā paredzēts papildus
finansējums latviešu valodas
apmācībām.

kas skar Cēsu novada lauku
teritorijas,
priekšstats
un
sapratne būs daudz labāka.

Starptautiskajā veco ļaužu
dienā, 1.oktobrī plkst. 11.00,
Raunas ielā 4,3. stāvā, Cēsīs
durvis vērs veselības istaba
„Seniors senioram”.
Veselības istaba izveidota,
lai
uzlabotu
cēsnieku
informētību par veselību
ietekmējošiem faktoriem,
saslimšanas riskiem un to
profilaksi. Veselības istabā
plānots
sniegt
dažādu
speciālistu
konsultācijas
par veselīgu dzīvesveidu
un slimību profilaksi. Šeit
iedzīvotājiem pensionētas
medicīnas māsas uzraudzībā
būs iespēja bez maksas
noteikt ķermeņa svaru,
auguma garumu, izmērīt
arteriālo asinsspiedienu un
saņemt atbildes uz citiem
jautājumiem par veselību.

Vaives pagastā noslēgušies
ūdenssaimniecības attīstības projekta
būvdarbi
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas projektu un vides
speciāliste
Tā kā vasarā aktīvi ritēja
būvdarbi ūdenssaimniecības
objektos
Krīvu
un
Rīdzenes ciemos, projektu
„Ūdenssaimniecības attīstība
Vaives pagasta Krīvu ciemā”
un
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Vaives
pagasta
Rīdzenes ciemā” ieviešana ir
noslēgusies.
Tika rekonstruētas Krīvu
un
Rīdzenes
notekūdens
attīrīšanas
iekārtas.
Pēc
jauno notekūdens attīrīšanas
iekārtu izbūves nodrošināta ar
komunālajiem notekūdeņiem
vidē novadītā piesārņojuma
apjoma samazināšanās.
Abos
ciemos
veikta
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu
rekonstrukcija,
lai
iedzīvotājiem
nodrošinātu
kvalitatīvu
ūdensapgādes
pakalpojumu.
Būvdarbus
veica Pilnsabiedrība „ BŪVE
TRĪS” un rekonstrukcijas
rezultātā samazinātas dzeramā
ūdens noplūdes ūdensapgādes

tīklā, kā arī samazināta
virszemes ūdens infiltrācija
kanalizācijas sistēmā. Krīvu
ciemā paplašināta kanalizācijas
sistēma, izbūvēta notekūdeņu
pārsūknēšanas stacija, būtiski
samazinot vides piesārņojumu.
SIA”Vides
konsultāciju
birojs”
veica
būvdarbus
abu
ciemu
ūdensgūtnēs,
rekonstruējot
Rīdzenes
ūdenstorni, ierīkojot jaunus
ūdensapgādes urbumus abos
ciemos.
Pēc projekta ieviešanas
Krīvu un Rīdzenes ciemu
iedzīvotājiem
uzlabosies
dzeramā
ūdens
kvalitāte,
piegādes
regularitāte un
ūdens spiediens. Projekta
rezultātā samazināsies vides
piesārņojums ar notekūdeņiem
gan
notekūdens
noplūžu
rezultātā,
gan
likvidējot
krājrezervuārus.
Projektus
„Ūdenssaimniecības attīstība Vaives
pagasta Krīvu ciemā” un
„Ūdenssaimniecības attīstība
Vaives
pagasta
Rīdzenes
ciemā” līdzfinansē Eiropas
Savienība.
Finansējuma
saņēmējs šī projekta ietvaros ir
Cēsu novada pašvaldība.
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DAŽĀDI
Atzīmē LTF Cēsu
nodaļas jubileju

Cēsu Vēstis, 2013. gada 27. septembris

Darbu atsāks
nakts
patversme

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Trešdien, 11.septembrī ar
plašu programmu tika atzīmēta
Latvijas Tautas Frontes Cēsu
rajona nodaļas
25 gadu
jubileja. Tā sākās ar koku
stādīšanu Avotu ielejas parkā
un ziedu nolikšanu LTF biedru
kapu vietās.
Izstāžu
namā
notika
konference „LTF Cēsu rajona
nodaļai 25”, kurā piedalījās
LTF Atmodas laika līderi, Cēsu
nodaļas aktīvisti, vēsturnieki,
skolu jaunieši. Konferences
dalībniekus uzrunāja Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs. Referātu par
Latvijas Tautas frontes lomu
Latvijas neatkarības atjaunošanā nolasīja vēsturnieks
Dr. hist. Jānis Taurēns,
pārdomās par trimdas latviešu
organizāciju
ieguldījumu
neatkarības
atjaunošanā
dalījās Zinātņu Akadēmijas
Baltijas stratēģisko pētījumu
centra pētnieks Dr. Eduards
Bruno Deksnis. Konferences
dalībnieki iepazinās ar izstādi
„ LTF Cēsu rajona nodaļai 25”
un noklausījās tās veidotājas
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja speciālistes Kristīnes

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

Attēlā: Par Latvijas Tautas frontes Cēsu nodaļas darbību ir ko atcerēties TF veterāniem Kārlim
Tomsonam (no kreisās), Jānim Līpacim un Edvīnam Kidem.
Gerneres – Celmas stāstījumu
par izstādes tapšanu.
Jauniešu
skatījumu
uz
vēsturiskajiem
notikumiem
atspoguļoja
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas audzēknes Anetes
Drevinskas pētnieciskais darbs

„Tautfrontietis Jānis Līpacis”.
Savukārt novada Jauniešu
domes vadītāja Elīna Baltskara
pastāstīja
par
projektu
„Autīne-Cēsis-Latvija-900”.
Konference
noslēdzās
ar
spraigām debatēm, kuras vadīja

Dainis Īvāns.
Vakarpusē LTF 25 gadu
jubilejas pasākumu dalībnieki
nolika ziedus pie Uzvaras
pieminekļa, apmeklēja svētbrīdi un Cēsu pils kora koncertu
Sv. Jāņa baznīcā.

Koncertzālei atjauno ērģeles
Septembrī Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas
direktors Vigo Račevskis un
ērģeļspēles skolotāja Lelde
Krastiņa apmeklēja Ugāles
ērģeļbūves darbnīcu, kur kopš
demontēšanas atrodas Cēsu
Kultūras centra ērģeles. Tām
pieredzējušā meistara Jāņa
Kalniņa vadībā veikti būtiski
restaurācijas un pārbūves darbi,
pēc kuriem ērģeles uzstādīs
jaunajā Vidzemes koncertzālē
„Cēsis”.
Kā stāsta L. Krastiņa,
ērģeles ir papildinātas ar
dažiem jauniem reģistriem,
tām izgatavots jauns korpuss,
veikta gaisa sistēmas pārbūve,
bojāto stabuļu un vējlāžu
remonts.
Veiktā
pārbūve
padarīs ērģeļu skanējumu
daudzveidīgāku un paplašinās
iespējas
dažādu
laikmetu
mūzikas interpretācijā.
Ērģeles 1999. gadā Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
Mūzikas
vidusskolai
uzdāvināja
Lībekas Baznīcas mūzikas
augstskola. Tā kā skolai nebija
piemērotu telpu, instrumentu
uzstādīja Cēsu Kultūras centrā.
Tur ērģeles tika izmantotas

Attēlā: Ērģeļu meistars Jānis Kalniņš iepazīstina Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
direktoru Vigo Račevski ar ērģeļu restaurācijas gaitu. Foto: Lelde Krastiņa.
gan mācību procesā, gan
koncertos.
„2014. gada rudenī pēc
ilgāka
pārtraukuma
atkal
plānots rīkot Alfrēda Kalniņa
Starptautisko jauno ērģelnieku
festivālu,” informē L. Krastiņa,
„kur jaunie ērģelnieki no

Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
varēs ieskandināt jau restaurēto
instrumentu.”
Restaurētās ērģeles uz jauno
Vidzemes koncertzāli „Cēsis”
pārvedīs nākamā gada sākumā.
Kā jau iepriekš tika minēts,
augusta sākumā uz Hamburgu

devās Jāzepa Vītola Latvijas
Mūzikas akadēmijas profesors
pianists Jānis Maļeckis, lai
Steinway fabrikā izvēlētos
koncertflīģeli.
Izvēlētais
instruments šobrīd atrodas
Valmierā un tiks pārvests uz
koncertzāli nākošajā gadā.

Ik gadu, sākoties aukstākam
laikam, no 1.okobra savu
darbību atsāk Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pagaidu nakts
patversme.
Nakts patversmē klientus
uzņems katru dienu laikā no
pulksten 18:00 līdz 19:30,
savukārt tā jāatstāj nākamajā
rītā līdz pulksten 8:00. Nakts
stundās klientus uzņems tikai
ārkārtas situācijās. Saskaņā
ar nakts patversmes iekšējās
kārtības noteikumiem, pakalpojumus nevarēs izmantot
personas,
kuras
atrodas
alkoholisko dzērienu reibumā.
Lai
uzturētos
nakts
patversmē,
nepieciešams
sociālā darbinieka norīkojums,
to izsniedz Cēsu novada
Sociālais dienests, Bērzaines
ielā 18, 2.stāvā, 2.kabinetā
vai Vaives pagasta pārvaldē
“Kaķukrogs”.
Nakts patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums:
bezpajumtniekiem,
kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā, maksa par vienu
nakti patversmē Ls 0,50 (EUR
0,71).
Aicinām
ikvienu,
kurš
ievērojis kādu no pilsētas
bezpajumtniekiem, informēt
viņu par iespējām nakšņot nakts
patversmē Bērzaines ielā 16, kā
arī lūdzam informēt Cēsu novada
pašvaldības policijas dežurantu
telefoniski (64122735) par
bezpajumtnieku
atrašanās
vietām.
Šobrīd koncertzālē aktīvi
turpinās darbi pie dažādu
skatuves aparatūru iebūves un
iekšējās apdares, kā arī uzsākta
bruģa seguma izveide ap ēku.
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.
Vidzemes Mūzikas un kultūras
centra rekonstrukcijas darbus
plāno pabeigt līdz 2014. gada
februārim.
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Uzvara zīmējumu konkursā
Antra Gabranova
Līvu pamatskolas direktore
Jaunais
mācību gads
Līvu pamatskolā iesākās ar
panākumiem – Megija Herbsta
guvusi uzvaru portāla Apriņķis.
lv un Krīzes grūtniecības centra
rīkotajā zīmējumu konkursā
„Par dzīvību!”. Galvenā balva
– ceļojums kopā ar ģimeni uz
Ungāriju. Ceļojumā dosies arī
vizuālās mākslas skolotāja Inga
Voitkeviča, kura 3. septembrī
mākslas
stundā
rosināja
visiem skolēniem piedalīties
konkursā, izvērtēja darbus un
labākos pieteica konkursam.
Jāpiebilst, ka katru gadu
skolotājas audzēkņi gūst ļoti
labus rezultātus gan novada,
gan valsts mērogā. Balvas

pasniegšanas
ceremonija
norisinājās Saeimā, kur jaunos
māksliniekus uzrunāja Saeimas
priekšsēdētāja Solvita Āboliņa,
Saeimas Demogrāfijas lietu

apakškomisijas priekšsēdētājs
Imants Parādnieks un Ungārijas
vēstnieks Gābors Dobakai.

Paplašina iespējas iegūt izglītību
Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attīecību
jaunākā speciāliste
teksts un foto
Šajā mācību gadā dažādās
Vidzemes skolās darbu uzsāk
jau kopumā trīs Cēsu 2.
vidusskolas konsultpunkti.
Ar konsultpunktu palīdzību
tiek nodrošināta vidējās un
pamatizglītības
pieejamība
lauku
pamatskolās
un
vidusskolās, kuras atrodas
samērā tālu no pilsētām. Cēsu
2. vidusskolas konsultpunkti
šobrīd darbojas Vecpiebalgā,
Taurenē un Straupē pusaudžu
rehabilitācijas
kolektīvā
„Saulrīti”. Tajos visbiežāk
tiek algoti vietējie skolotāji,
savukārt mācību materiālus
un
metodisko
apmācību

skolotājiem nodrošina Cēsu
2. Vidusskolas pedagogi. Kā
atzīst Cēsu 2. vidusskolas
direktore Aija Sīmane, interese
par mācībām vakaros un
neklātienē joprojām netrūkst
un katrā konsultpunktā vidējo
izglītību iegūst vairāk nekā 10
audzēkņu.
Lai arī Vidzemē ir vairākas
skolas, kas realizē vakara
un neklātienes programmas,
šobrīd Cēsu 2. vidusskola ir
vienīgā mācību iestāde reģionā,
kas piedāvā apgūt neklātienes
programmas ārpus savām
skolas telpām citās izglītības
iestādēs.
Aija Sīmane ir pārliecināta:
„Skola ir gatava attīstīt savu
konsultpunktu tīklu, jo jau
šobrīd ir vairākas skolas
Vidzemē, kas izrāda interesi par
vakara un neklātienes izglītības
nodrošināšanu ar konsultpunktu

palīdzību. Vienīgais kavēklis ir
vienošanās starp pašvaldībām
par konsultpunktu izveidošanu
citā novadā.”
Informācijai:
Cēsu
2.
vidusskola mācības realizē
dienas, vakara un neklātienes
izglītības programmās. Skola
piedāvā
iegūt:
vispārējo
pamatizglītību
dienas
un
neklātienes
programmā;
vispārējo
vidējo
izglītību
dienas, vakara un neklātienes
programmā; vispārējo vidējo
izglītību
matemātikas,
dabaszinību
un
tehnikas
virziena programmā; vispārējo
vidējo izglītību izglītojamiem
ar redzes un fiziskās attīstības
traucējumiem,
vispārējo
vidējo izglītību tālmācības
programmā.

Pacientu ombuds kopš
2013. gada maija ir uzsācis
sadarbību ar Cēsu klīniku.
Atskatoties uz nu jau aizvadīto
vasaru, var teikt, ka sadarbība
ir veidojusies ļoti produktīvi
un veiksmīgi, ir veiktas pirmās
iestrādnes, lai kopīgi veicinātu
veselības aprūpes kvalitāti un
aprūpes organizāciju klīnikā.
Ir
saņemtas
pozitīvas
atsauksmes par Cēsu klīnikas
darbu.
Tā
kāda
jaunā
māmiņa izteikusi pateicību
Dzemdību - ginekoloģijas

nodaļas kolektīvam: „Izsaku
lielu pateicību Cēsu klīnikas
dzemdību
nodaļai,
īpaši
vecmātei Rudītei un bērnu
māsiņai Inesei, kas palīdzēja
nākt pasaulē manam dēliņam.
Visam kolektīvam paldies par
sirsnību, izpalīdzību un labo
attieksmi pret māmiņām.”
Sadarbībā
ar
Pacientu
ombudu
Cēsu
klīnikā
rudens-ziemas sezonā tiks
veikta gan stacionāro, gan
ambulatoro pacientu aptauja,
ar mērķi noskaidrot pacientu
apmierinātību
ar
klīnikas
sniegtajiem pakalpojumiem.
Cēsu klīnika ir ieinteresēta
saviem pacientiem sniegt

Latvijas Pašvaldību savienība 2. kampaņas ietvaros Cēsu
novada pašvaldībai papildus ir
nodevusi 170 AS „Latvenergo”
elektrības norēķinu dāvanu
kartes.
No 25.septembra Cēsu
novada p/a „Sociālais dienests”
turpinās izsniegt dāvanu kartes
zemāk minētajām iedzīvotāju
grupām:
•
daudzbērnu
ģimenes
(kuras nav saņēmušas tarifa
kompensāciju
2400
kWh
patēriņam);
• trūcīgās ģimenes ar
bērniem;
• ģimenes, kurās aug bērni
invalīdi;
• ģimenes ar audžubērniem
vai aizbildniecībā esošiem
bērniem.
• maznodrošinātās ģimenes
ar bērniem;
• ģimenes, kurās ir bērni, kas
slimo ar celiakiju;
• ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kuri dzimuši
2013.gadā);
• Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībnieku
ģimenes, kurās ir nepilngadīgi
bērni;
• nepilnās ģimenes, kurās
zaudēts kāds no apgādniekiem
vai viens no vecākiem audzina
nepilngadīgu bērnu/-us viens;
• ģimenes ar nepilngadīgiem
bērniem, kurās kāds no
vecākiem ir invalīds.
Atbalsta
kampaņas
noteikumi paredz, ģimene var
saņemt atbalstu tikai vienu reizi,

tas nozīmē, ja ģimene no 2012.
gada 1. janvāra ir saņēmusi
vienu elektrības norēķinu
karti, atkārtoti uz kartes
saņemšanu nevar pretendēt.
Taču daudzbērnu ģimenes, kas
saņēmušas dāvanu karti līdz
2013.gada 1.aprīlim, var to
saņemt arī atkārtoti.
Dodoties uz Aģentūru, līdzi
jāņem personu apliecinošs
dokuments (pase) un dokumenti,
kas
apliecina
atbilstību
mērķa grupai, kā arī ir jāzina
elektroenerģijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties
attiecināt dāvinājumu. Papildus
jāiesniedz/jāuzrāda dokumenti,
kuri apliecina tiesības pretendēt uz AS „Latvenergo”
dāvanu karti. Dāvinājuma
kampaņas
ietvaros
viena
mājsaimniecība var saņemt
tikai vienu elektrības norēķinu
karti.
Lai saņemtu elektrības
norēķinu karti, iedzīvotājiem
jādodas uz Cēsu novada p/a
„Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18 (2.stāvs) 4.kabinetu,
trešdienās no plkst. 8.00
līdz 12.00 un no plkst. 13.00
līdz 18.00 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.
Lūdzu ievērojiet: elektrības
dāvanu kartes ir ierobežotā
daudzumā.
Iepriekš esam informējuši,
ka AS „Latvenergo” organizētā
sociālā atbalsta kampaņas
otrā posma ietvaros Cēsu
novadā izdalītas 250 elektrības
norēķinu kartes.

Augusta mēneša

Pacientu ombuda konsultācijas Cēsīs
Dace Līkanse
Pacientu ombuda biroja
vadītāja

Turpinās AS „Latvenergo”
dāvanu kartes izsniegšana
Vita Pleševnika
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” Projektu vadītāja
- attīstības speciāliste

Attēlā: Zīmējumu konkursa “Par dzīvību!” uzvarētāja Megija
Herbsta un vizuālās mākslas skolotāja Inga Voitkeviča.

kvalitatīvus
pakalpojumus,
tāpēc aicina ikvienu piedalīties
un izteikt savas domas un
priekšlikumus.
Pacientu ombuda pārstāvis
Cēsu klīnikā ir sastopams
katru otro nedēļu un konsultē
gan pacientus, gan medicīnas
darbiniekus. Lai saņemtu
konsultāciju par jautājumiem,
kas attiecas uz pacientu tiesībām
un pienākumiem, sadarbības
veidošanu ar ārstniecības
personām u.tml. jautājumiem,
lūdzam iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 28646268 vai
rakstot e-pastu uz ombuds@
pacientuombuds.lv.
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sportista tituls –
Artūram Vadzim!
Artūrs Vadzis piedalījās
izturības skrējienā „The North
Face Ultra –Trail du Mont
Blanc” Šveices kalnos, 168 km
distancē pavadot 29 stundas,
46 minūtes un 56 sekundes.
Skrējienā piedalījās limitēts
skaits - 2300 dalībnieku, no
kuriem finišēja 1685. Artūrs
savā grupā - 1.vietā.
Kopvērtējumā viņam augstā
109.vieta.
Sveicam Artūru Vadzi!
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SILTUMS

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifiem
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija
(turpmāk - Komisija) 2013.
gada
14.martā
saņēma
sabiedrības
ar
ierobežotu
atbildību „Cēsu siltumtīkli”,
vienotais reģistrācijas numurs:
40003007848, juridiskā adrese:
Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, (turpmāk
- SIA „Cēsu siltumtīkli”)
iesniegumu
(2013.gada
14.marts Nr.CS1/2013-61) ar
tam pievienoto siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu
projektu, 2013.gada 13.jūnijā
saņēma papildu informāciju,
dokumentus un precizētu tarifu
projektu (2013.gada 10.jūnijs
Nr.CS1/2013-160) un 2013.
gada 25.jūlijā saņēma papildu
informāciju, dokumentus un
precizētu tarifu projektu (2013.
gada 25.jūlijs Nr.CS1/2013200)
(turpmāk
tarifu
projekts).
Komisija konstatē un secina:
1. Tarifu projekts ir aprēķināts
saskaņā ar Komisijas 2010.
gada
14.aprīļa
lēmumu
Nr.1/7
,,Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu
aprēķināšanas
metodika”
(turpmāk - Metodika) un
atbilst likuma ,,Par sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoriem’’
19.panta pirmajai daļai un
20.pantam.
2. SIA ,,Cēsu siltumtīkli”
paziņojumu par tarifu projektu
publicēja 2013.gada 20.martā
(Latvijas Vēstnesis, 2013,
56.nr.) un nosūtīja Cēsu novada
pašvaldībai
publicēšanai
mājaslapai internetā. Priekšlikumi un ieteikumi par
iesniegto
tarifu
projektu
Komisijā nav saņemti.
3.
Komisija
2013.gada
22.aprīlī Cēsīs, Raunas iela 4,
rīkoja uzklausīšanas sanāksmi
par SIA ,,Cēsu siltumtīkli”
tarifu projektu. Uzklausīšanas
sanāksmē
piedalījās
SIA
,,Cēsu siltumtīkli” valdes
priekšsēdētājs
un
astoņi
iedzīvotāji.
Uzklausīšanas
sanāksmes laikā priekšlikumi
un ieteikumi par tarifu projektu
netika izteikti.
4. Komisija ir izvērtējusi tarifu
projektu un tarifus veidojošo
izmaksu
pamatojumu
un
secina, ka tarifu projekts ir
pamatots un aprēķināts tādā
apmērā, lai segtu SIA ,,Cēsu
siltumtīkli”
siltumenerģijas
apgādes
pakalpojumu
izmaksas.
5. SIA „Cēsu siltumtīkli”
saskaņa ar Metodikas 43.2
punktu
ir
aprēķinājusi
dabasgāzes akcīzes nodokļa
komponenti 0,83 Ls/MWh.
6. Komisijas padomes sēdē SIA
,,Cēsu siltumtīkli” pārstāvis
uzturēja lūgumu apstiprināt
tarifu projektu.

7. SIA „Cēsu siltumtīkli”
lūgusi noteikt tarifu spēkā
stāšanās datumu no 2013.gada
1.oktobra.
8. Saskaņā ar Euro ieviešanas
kartības likuma 13.panta pirmo
daļu preču un pakalpojumu
cenu paralēlās atspoguļošanas
periods sākas trīs mēnešus
pirms euro ieviešanas dienas, bet
ne agrāk par dienu, kad Eiropas
Savienības Padome noteikusi
maiņas kursu, un ilgst sešus
mēnešus pēc euro ieviešanas
dienas. Euro ieviešanas kartības
likuma 13. panta otra daļa
nosaka, ka Ministru kabinets
nosaka kartību, kāda paralēlās
preču un pakalpojumu cenu
atspoguļošanas perioda patērētājam darījuma kopsummu
norāda latos un euro.
9.
Atbilstoši
Ministru
kabineta 1999.gada 18.maija
noteikumu Nr.178 „Kartība,
kādā
norādāmas
preču
un
pakalpojumu
cenas”
2.punktam minētie noteikumi
attiecas uz pārdevējiem un
pakalpojumu
sniedzējiem,
kuri
veic
saimniecisko
vai
profesionālo
darbību,
piedāvājot patērētājiem preces
vai pakalpojumus, un atbilstoši
19.punktam,
piedāvājot
patērētājiem pakalpojumus, to
sniedzējs norāda cenu, kurā
ietverts pievienotās vērtības
nodoklis un visi citi nodokļi.
10. Euro ieviešanas kartības
likuma 12.pants nosaka, ka
preču un pakalpojumu cenu
konvertācijai no latiem uz euro
izmanto Eiropas Savienības
Padomes noteikto maiņas kursu
un šā likuma 6.panta noteiktos
noapaļošanas principus.
11. Ņemot vērā minēto un to, ka
ar šo lēmumu siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifi ir
apstiprināti bez pakalpojumu
gala cenā (darījuma kopsumma)
iekļaujamā pievienotās vērtības
nodokļa, Komisija secina,
ka SIA „Cēsu siltumtīkli”
kā siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu sniedzējam ir
pienākums ar šo lēmumu
apstiprinātos siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus,
kā arī darījuma kopsummu,
paralēlās preču un pakalpojumu
cenu atspoguļošanas perioda
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
lietotajiem noradīt
latos un euro saskaņā ar Euro
ieviešanas kartības likumu.
Saskaņā ar Metodikas 5., 7.,
10., 14.punktu, 31.22., 33.17.,
34.14., 41.2.apakšpunktu un
43.2 punktu, likuma ,,Par
akcīzes nodokli” 6.1 panta
pirmo daļu, 15.1 panta 1.punktu
un pamatojoties uz likuma
,,Par sabiedrisko pakalpojumu
regulatoriem’’ 5.pantu, 9.panta
Turpinājums 7. lpp

Cēsu Vēstis, 2013. gada 27. septembris

Apstiprinātie SIA ,,Cēsu siltumtīkli” siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu tarifi
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Cēsu Vēstis, 2013. gada 27. septembris

SAISTOŠIE, PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs oktobrī
Pasākumi
05.10. plkst.23.00
Grupa „Rikardions”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
06.10.Plkst. 12:00
„Kā sunītis un kaķītis uz
Franciju brauca”. Franču
mūzikas programma bērniem
Cēsu Izstāžu nams
13.10. plkst. 16.00
Klavesīnmūzikas festivāla
koncerts. Piedalās Rakveres
(Igaunija) senās mūzikas
ansamblis un deju grupa.
Cēsu Izstāžu nams
12.10. plkst.23.00
Grupa „Kompromiss”
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
18.10.plkst.18:00
Muzikāla dzejas izrāde
„Mūsu dienu skaņu celiņš”.
Meža skola
18.10. plkst.19.00
Žoržs Sksna un čigānzēni
koncertā „Nepalaid garām”.
AS CATA kultūras nams
19.10. plkst. 14:00
Latviešu Kino. Latvijas
Kultūras akadēmijas studentu
bakalaura darbu ietvaros
veidotās filmas un īsfilmas, 2
kino seansi.
Cēsu Jaunā pils
19.10. pkst. 23.00
Apvienība „Mercs” no Cēsīm
Muzikālā kafejnīca „Venden”,
Raunas iela 17
20.10. plkst. 14.00
Slēdzot Jāņa Pauļuka izstādi,
tikšanās ar mākslinieka
biogrāfu Zigurdu Konstantu.
Cēsu izstāžu nams
20.10.Plkst. 17:00
Cēsu Pils koris „Koris.
Kino. Koncerts”kopā
ar instrumentālo grupu
“Brokastis četratā”
Meža skola

24.10. plkst.11.00
Liepājas teātra izrāde
bērniem „Pelnrušķīte”
AS CATA kultūras nams
24.10.plkst.19.00
Liepājas teātra izrāde
„Ragana”
AS CATA kultūras nams
25.10. “Eiro ieviešana
Latvijā”. Tikšanās ar Eiropas
Parlamenta deputāti Inesi
Vaideri
Rīgas iela 21
26.10. Plkst. 17:00
Pūtēju orķestra „Cēsis” 3
gadu jubilejas koncerts.
Meža skola
26.10.plkst.17.00
Kino mūzika un romances.
Dzied Viktors Kozlitins.
Izstāžu nams
27. 10. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija.
Jūgendstils Latvijā. Lektore
Baiba Eglīte
Cēsu Izstāžu nams

Izstādes
Līdz 20.10. Gleznotāju
karalis Cēsīs. Jānis Pauļuks.
Cēsu Izstāžu nams
No 25.10. Cēsu mākslas
skolas 25 gadu jubilejas
izstāde
Cēsu Izstāžu nams
1.-30.10. Māras Armanovičas
gleznu izstāde „Vasaras
sveiciens rudenim”
Cēsu Centrālās bibliotēkas 2.
stāva vestibils
Līdz 30.10. Valda Sviķa
foto izstāde “Mirklis No
Pasaules”
Rīgas iela 21

pirmās daļas 1. un 3.punktu
un otro daļu, 19.panta pirmo,
septīto un trīspadsmito daļu,
20.pantu un 21.panta piekto daļu,
Administratīvā procesa likuma
55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo
daļu un 63.panta pirmās daļas
1.punktu,
Padome nolemj:
Apstiprināt
SIA
,,Cēsu
siltumtīkli”
siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifus (bez

grāmatiņās” izstāde.
Bērnu literatūras nodaļas

Dārznieks/ Cēsis – Iecava
Piebalgas 18

10.10. plkst. 18.00 Tikšanās
ar literāti Sarmu Eneri
un mākslinieci Māru
Armanoviču gleznu
izstādē„Vasaras sveiciens
rudenim”
2.stāva vestibils

1.-30.10. Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija.
Bērnu literatūras nodaļa

12.10. plkst. 11.00-13.30
LJBL čempionāts basketbolā
mini zēniem. Cēsu PSS Madona
Piebalgas 18

23.10. plkst. 17.00 Tikšanās
ar rakstnieci, kinorežisori,
televīzijas raidījumu „100
grami kultūras” vadītāju
Kristīni Želvi
Bibliotēkas pasākumu telpa

14.-31.10. Viņpus laika, kur
nemirstība. Garīga satura
literatūras izstāde
Abonements

Literatūras izstādes Cēsu
Centrālajā bibliotēkā

1.-14.10. Tautas frontei – 25.
Izstāde veltīta TF veidošanās
vēsturei un darbībai
Abonements
1.-30.10. Rakstniekam
Albertam Belam – 75.
Abonements
1.-30.10. Aktierim Uldim
Dumpim – 70. Izstāde veltīta
novadnieka jubilejai 3.oktobrī.
Novadpētniecības literatūras
lasītava
1.-31.10. „Mazās raganiņas”
autoram Otfrīdam
Preisleram – 90.
Bērnu literatūras nodaļa
1.-30.10. Mācīsimies
un lasīsim ar prieku!
Pirmsskolas vecuma bērniem
Bērnu literatūras nodaļa
1.-31.10. Biki Buks – 100
dzejoļu izlase bērniem.
Bērnu literatūras nodaļa
1.-30.10. Gribu visu zināt.
Enciklopēdijas
Bērnu literatūras nodaļa

Pasākumi Cēsu Centrālajā
bibliotēkā

1.-30.10. Ceļojums senatnē.
Arhitektūras brīnumi pasaulē
cauri gadsimtiem.
Bērnu literatūras nodaļa

1.-30.10. Literāra stunda
„Vai Tu zini , kas ir Biki

1.-30.10. Ilze Ramane.
Cikla „Kas zīmē mūsu

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem
Turpinājums no 6. lpp

Buks?”
Bērnu literatūras nodaļa

pievienotās vērtības nodokļa)
pie dabasgāzes diferencētajiem
tirdzniecības gala tarifiem atkarībā
no dabasgāzes tirdzniecības cenas:
Noteikt, ka lēmuma 1.punkta
apstiprinātie tarifi stājas spēkā
2013. gada 1. oktobrī.
No 2013. gada 1. oktobra atcelt
Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu
regulatora 2009. gada 30. oktobra
lēmumu Nr.6 (protokols Nr.13
(89)) ,,Par SIA ,,Cēsu siltumtīkli”
iesniegto siltumenerģijas tarifu
projektu Cēsu pilsētā”.

7.-30.10. Jauniešu iespējas
ES.
Vispārīgā lasītava

24.,25.,26.10. Jauno grāmatu
izstāde.
Abonements

Sports

5.10. plkst. 11.00-16.30.
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm. Cēsu PSS – Rīga/
TTP2
Piebalgas 18
6.10. plkst.10.00-19.00
Badmintona turnīrs „Cēsis
– Hanzas pilsēta”
Lapsu 17
6.10. plkst. 10.30-15.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā
zēniem B1 grupā. Cēsu PSS,
Jūrmala, Kuldīga
Piebalgas 18
6.10. plkst. 11.00-15.30
LJBL čempionāts basketbolā
1.div. zēniem. Cēsu PSS
– Rīga/Rīdzene
Piebalgas 18
6.10. plkst. 13.00-18.00
LVF Kausa izcīņa volejbolā
zēniem C2 grupā. Cēsu PSS,
Jēkabpils, Liepāja
Piebalgas 18
6.10.plkst. 14.00-16.00
LČ florbolā vīriešiem
1.līga. Lekrings 1 – Rēzekne/
Dinaburga
Gaujas 45
9.10. plkst. 20.00-21.30
LBL 3 čempionāts
basketbolā vīriešiem.

18.10.plkst.19.30-21.30
LČ florbolā vīriešiem.
Lekrings – Ķekavas Buldogi
Piebalgas 18
19.10.plkst. 11.00-19.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm, mini meitenēm.
Cēsu PSS – Rīgas 3.BJBS
Piebalgas 18
20.10.plkst. 14.00-16.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga.
Lekrings 1 – FK Ogres Vilki
Gaujas 45
20.10.plkst. 17.00-19.30
LČ florbolā vīriešiem.
Lekrings – Bauska
Piebalgas 18
25.10.plkst. 20.00-21.30
LBL 3 čempionāts
basketbolā vīriešiem.
Dārznieks/ Cēsis – Rugāji
Piebalgas 18
26.10.plkst. 11.00-15.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm, mini meitenēm.
Cēsu PSS – Jelgava
Piebalgas 18
27.10. plkst. 11.00-12.30
LJBL čempionāts basketbolā
jauniešiem. Cēsu PSS
– Valmiera
Gaujas 45
27.10.plkst. 13.00-15.00
LČ florbolā vīriešiem 1.līga.
Lekrings 1 – Rubene 1
Piebalgas 18
27.10.plkst. 17.00-19.30
LČ florbolā vīriešiem.
Lekrings – FK Kurši
Piebalgas 18

Saistošie noteikumi Nr. 20, 19.09.2013
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
ieņēmumos
13361773 latu apmērā saskaņā

ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2013.
gadam
izdevumos
19900210 latu apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2013. gadam
ieņēmumos
335094 izdevumos 467 950 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.”

8

Cēsu Vēstis, 2013. gada 27.septembris

ČIVINĀŠANA, SPORTS, JAUNIEŠI
Vaives ielejas sportiskais vilinājums
Aivars Akmentiņš
Svētdien
22.septembrī
Priekuļu
biatlona
centrā
norisinājās
skrējiens
un
nūjošanas pārgājiens „Priekuļu
Trail”. Šo sacensību rīkošana
tika aizsākta pērn. Tad uz starta
stājās 50 dalībnieki. Šogad
Vaives upes ielejas stāvajos
krastos skrēja un nūjoja
trīs reizes lielāks sportotāju
skaits. Startēja gan skrējēji,
kam Priekuļu sacensības bija
labs
treniņš,
gatavojoties
nopietniem kalnu maratoniem,
gan
fizkultūrieši,
kuri,
pārvarot Vaives meža taku
jestros kāpumus un kritumus,
neaizmirsa arī Gēti un, daiļu
dabas skatu ieraugot, allaž

piebremzēja, izjusti izsaucoties
- Ak mirkli apstājies, tu esi
skaists! Taču „Priekuļu Trail”
ir ne vien skaists, bet arī gana
grūts pārbaudījums. Vertikālo
kāpumu summa 24 kilometru
distancē pārsniedz 900 metrus.
Pērn
uzstādītie
trases
ātruma rekordi šogad tika
pārspēti. Dāmām 12 kilometru
distanci visātrāk veica Natālija
Kočergina (1:02,16). Vēl šajā
distancē S40 grupā ātrākā bija
Ingrīda Greivule, bet S50 grupā
Anita Zālīte. Puišiem V18
grupā ātrākais bija Viesturs
Ivbulis, bet senioriem V60
Jānis Supe.
24
kilometru
distanci
visātrāk veica Anatolijs Macuks
(1:43:26,8). V40 grupā pirmo
vietu guva Roberts Ivzāns, V50
Attēlā: Tikšana Saules kalnā skrējējiem bija ne mazāk grūta, kā Antiņam jāšana Stikla kalnā.
Foto: Ingūna Eglīte.
Arnis Ābelītis.
Jaunākie sacensību dalībnieki veica 6 kilometru distanci
un par uzvarētājiem savās
vecuma grupās kļuva Kitija
Zaula, Sindija Zaula, Niks

Zauls un Klāvs Grosbergs.
Nūjotājiem
Alojas
senioru komanda kopīgiem
spēkiem pieveica 120 km un
aizveda mājās lielo komandu
kopvērtējuma kausu.

Sacensības
atbalstīja:
“Adidas”,
“Sport2000”,
“Profilsport”, maiznīca “Solo”
un NBS instruktoru skola.

Jauniešu diena 2013 – lietus
zīmē
Attēlā: Spēks un daile Cēsu Olimpiskajā sporta centrā.
Foto: Ingūna Eglīte.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Jānis Sniedzāns @Jay_S777
Tik kruta, kad Cēsīs ir atgriezies
Lielais Rallijs! Šodien jāstrādā,
bet tā izskatās, kad pēc darba
uzspēšu ar šo to paskatīties!
#RallijsLv

Priecīgie čivinātāji
MARIJAMAR @marijamm
ir tāda gandarījuma sajūta
redzēt, cik ļoti ārzemniekiem
patīk Cēsis! Un vakariņas ar
Pletenbergu kā punkts uz i :)
Jānis Taurēns @jtaurens
No jaunības liekas, ka Vidzeme
sevišķi skaista rudenī. Ceļā uz
#Cēsis
Ieva @IevaZee
Cēsis šodien
#RallijaPrieki

ir

dzīvas!

Sindroms @ssindroms
Pat neesot uz vietas var just
@Cesis_lv IR rallija pilsēta!
#RallijsLatvija

Alise Znotina @Aliseens
Esam Cēsu pils augšējā tornī.
Bija riktīgi baisi kāpt augša. Bet
skats no augšas vnk awsome.

Dusmīgie čivinātāji
Elīna @_eliiina_
Vai tiešā Cēsīs ir 3vietas
kur paēst? 3vietas no kurām
KafeRīga un Zaļa zāle ir
ciet. Esmu vīlusies. Mi sad
:/
Kaspars
Bergmanis
@
autonewslv
Iedomājos, ka Cēsu tirgū
varēšu vietējos tomātus
nopirkt. Vilšanās- ķīniešu
lupatas, dārga gaļa un
kartupeļi...

Sintija Tarasova
Jauniešu dome
Šogad jau 11. reizi Cēsīs
tika atzīmēta Jauniešu diena,
kas tradicionāli notiek, sākoties
mācību gadam, dienā, šogad
– 2.septembrī.
Kā parasti,
Jauniešu diena bija iedalīta rīta
daļā bērniem un vakara daļā
jauniešiem.
Rīta pusē Maija parkā valdīja
Tirgus atmosfēra. Bērniem tika
dota iespēja sagaršot rudens
veltes,
praktizēties
lauku
darbos, pat slaukt govi un
pakavēties apģērbu skapī. Pēc
visu aktivitāšu iziešanas katrs
tirgus apmeklētājs tika arī pie
gardas balvas. Kamēr Maija
parkā izveidotajos tirgošanās
plačos notika radoša rosība,
par muzikālo noskaņu rūpējās
Cēsu Bērnu un Jauniešu centra
audzēkņi.
Vakara daļā šogad jaunu
izskatu ieguva Chill telts,
kur jauniešiem bija iespēja
patverties
no
lietus
un
baudīt patīkamu atmosfēru,
spēlējot žiletonu, skatoties
multiplikācijas filmas, spēlējot
galda spēles, fotografējoties,
kā arī sildoties ar karstu tēju
un siltu ābolu sulu. Vēl viens
šī gada jaunums - milzīgais
zupas katls ar Cēsu Tirgus
sagādāto zupu, kas šajā,
iespējams,
aukstākajā
un

lietainākajā septembra dienā
sildīja ļoti. Pēc gardas zupas
ikvienam bija iespēja cept
arī jau tradicionālo skautu
maizi. Aktīvākie apmeklētāji
varēja pārbaudīt savu spēku
un atjautību Kārumlādes un
Z/S Kliģēnu stafetēs, kā arī
izmēģināt veiksmi Dāvanu
Servisa izlozē.
Šajā gadā, lai Jauniešu
dienu padarītu interesentāku,
augustā
tika
organizēts
Jauno grupu konkurss, lai ar
žūrijas un skatītāju balsojumu
izvēlētos grupu, kura uzstāsies
Jauniešu dienā. Jauno grupu
konkursa skatītāju simpātiju
ieguva grupa Miera Vējos,
bet uzvarēja Meadows no
Liepājas, kuri kāpa uz Jauniešu
dienas skatuves kopā ar mūziķi
Kārli Kazāku, rokgrupu Laime
Pilnīga un Cēsīs jau labi
pazīstamo Transleiteri, gādājot
par baudāmu un skaļu, vārda
labākajā nozīmē, vakaru ar
dejām lietū un īpaši patīkamu
atmosfēru.
Cēsu novada Jauniešu dome
un jauniešu biedrība „Youth
for City – City for Youth”
saka paldies visiem, kuri
nenobijās no laika apstākļiem
un piedalījās, organizēja un
paveica plānoto!
Dabas procesi un dzīve ir
neparedzami. Mēs varbūt vēl
ilgi domāsim, kāpēc tieši šajā

dienā lietus lija bez apstājas
visu dienu, saliedējot rūpīgi
gatavotās
dekorācijas
un
neļaujot izdarīt visu iecerēto,
bet vienu mēs esam sapratuši
- mēs esam laba komanda,
jo, par spīti lietum, pasākums
bija izdevies un viss iecerētais
veiksmīgi īstenots!
Paldies atbalstītājiem, bez
kuriem šis pasākums nebūtu
tapis. Šķiet, ka vēl nevienu
gadu Jauniešu dienai nav bijis
tik daudz atbalstītāju un laba
vēlētāju! Mēs sakām paldies:
SIA
„Wolf
system”,
Vides risinājumu institūtam,
SIA „Vinetas
un Allas
kārumlāde”, AS” Cēsu alus”,
SIA” Beātus” (Solo), SIA
„Rasmanis&Dankers”,
SIA
„Laudo” (Aura), SIA” KomAuto”, SIA „Cēsu tirgus”,
Granulu
darbnīcai,
Z/S”
Kliģēni”, SIA „Farads”, Cēsu
Bērnu un jauniešu centram,
Cēsu Kultūras un tūrisma
centram,
Cēsu
novada
pašvaldībai, SIA” E Group”,
SIA „Ozolkalns”, Reklāmas
aģentūrai „Kobalts”.

