
Jānis Goba apstiprināts par Cēsu novada 
pašvaldības administrācijas vadītāju.

Pērn Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 176 jaundzimušie un notikušas 
147 kāzas.
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Dziedošā Aizgaļu ģimene

Ance Saulīte 
Cēsu novada pašvaldības  
sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Ceturtdien, 13. februārī 
Cēsīs notiks Cēsu vecpilsētas 
iedzīvotāju forums, lai 
pārrunātu Cēsu vēsturiskā 
centra attīstības aktualitātes.

Forums notiks plkst. 17.30 
Raunas ielā 4, Lielajā zālē 
un tajā aicināti piedalīties 
vecpilsētas iedzīvotāji, 
uzņēmēji un nekustamo 
īpašumu īpašnieki. 

Uz diskusiju par vecpilsētas 
ielu rekonstrukciju, atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
modernizāciju, pasākumiem 
vecpilsētas laukumos 
un citiem jautājumiem 
iedzīvotājus aicinās Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, Attīstības 
plānošanas un Komunālā 
nodaļa. 

Vecpilsētas 
iedzīvotāju 
forums

Droši Cēsīs
Pirmdien, 10. februārī  

notiks iniciatīvas „Modrie 
cēsnieki” pirmā sanāksme. 
Ieinteresētajiem iedzīvotājiem 
Cēsu novada pašvaldības 
policija sniegs apmācību, kā 
justies drošāk savā dzīves 
vietā un kā rīkoties, ja apkaimē 
novērotas nekārtības vai 
aizdomīgi cilvēki.

Sanāksme notiks Cēsīs, 
Raunas ielas 4 lielajā zālē plkst. 
16.00. Tajā aicināti piedalīties 
visi interesenti.

Iniciatīva „Modrie cēsnieki” 
balstās uz pašu līdzcilvēku 
vērību un savas apkārtnes 
apsargāšanu, lai padarītu 
apkārtējo vidi drošāku. Tā 
ir izveidota pēc ārzemēs 
populārā „Neighbourhood 
watch” principa un ir viena 
no visveiksmīgākajām un 
plaši izplatītajām shēmām 
noziedzības novēršanai.

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciālists 
teksts un foto

Dziedošo ģimeņu šova 
finālisti - Aizgaļu ģimene 
vēl arvien nenoguruši un 
emocionāli ir gatavi stāstīt par 
piedzīvoto deviņos koncertos, 
kas ļāva Cēsu vārdam izskanēt 
visā Latvijā. Rimstoties jaunā 
gada steigai, pateicībā par Cēsu 
pārstāvēšanu Inu, Ivo, Unu un 
Viesturu Aizgaļus apsveikt, 
dāvinot iespēju atpūsties 
Dikļu pils SPA, bija ieradies 
novada priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs.

Beidzot atpūta
Ģimene ir  priecīga, ka  

beidzot izdosies atpūsties vi-
siem, jo līdz šim nedēļas nogales 
un brīvdienas pavadītas darbos 
un koncertos, kas brīžus, kad 
visa ģimene būtu kopā, padarījis 
retākus. Kaut arī pēc šova kopā 
apmeklēts Līvu akvaparks un 
katru vasaru ģimene cenšas 
izbrīvēt nedēļu, lai atpūstos pie 
jūras Salacgrīvā, ir skaidrs, ka 
papildus atelpas brīdis viņiem 
visiem būs tieši laikā.

Taču tas neliedz plānot 
jau nākamos izaicinājumus. 
Piemēram, 1.martā Cēsu 
2.pamatskolā notiks draudzības 

koncerts, kurā bez Aizgaļu 
ģimenes piedalīsies Baumaņu 
un Ņikonovu ģimenes, savu-
kārt mūziku nodrošinās šova 
pavadošais kolektīvs „MC 
Orķestris”.

Ina akcentē, ka bez dzie-
dāšanas un muzicēšanas svarīga 
esot arī saruna ar klausītāju, 
tāpēc šajā koncertā visiem 
būšot iespēja uzdot ģimenēm 
jautājumus. 

Pēkšņā popularitāte
Visi kā viens Aizgaļu ģimenē 

atzīst, ka pirmās uzstāšanās 
bijušas vissatraucošākās, 
kad no nepārtrauktās kameru 
uzmanības un lampu drudža 
mutes bijušas sausas. Abi 
vecāki atzīst, ka konkurence 
ar pieredzējušiem  kolektīviem 
nav bijusi viegla, taču šova 
beigās visi jau bijuši pateicīgi 
Unai par to, ka tieši meita, 

kurai šogad jāabsolvē 9.klase, 
pierunājusi ģimeni šovā 
piedalīties.

„Pēc pirmā koncerta telefons 
zvanīja nepārtraukti,” atceras 
Ina, atklājot, ka saņemtas 
vairāk nekā 50 īsziņas ar laba 
vēlējumiem, kas Aizgaļiem, 
kuri līdz tam galvenokārt 
uzstājušies kā fona muzikanti 
dažādos pasākumos, bijusi 

Biruta Dambīte 
Cēsu novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas metodiķe

Cēsu novada pašvaldība 
pedagogiem izsludinājusi 
konkursu “Inovatīvs labās 
prakses piemērs”. Konkursa 
nolikums publicēts mājas 
lapā www.cesis.lv sadaļā 
“Izglītība”.

Konkursa mērķis ir apzināt 
un popularizēt inovācijas 
izglītības jomā un veicināt 
jaunu ideju ieviešanu. 
Konkursā aicināti piedalīties 
Cēsu novada teritorijā esošo 
izglītības iestāžu pedagogi, t. 
i., visu izglītības iestāžu, kas 
atrodas Cēsu novada teritorijā, 

pamata, vidējās, profesionālās, 
profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības pedagogi.

Inovāciju ieviešanas 
rezultātā tiek mainīts fokuss 
no kvantitatīvās cilvēkkapitāla 
veidošanas, kas tiek mērīta 
formālās izglītības gados, 
uz prasmēm, kuras apgūst, 
pielieto un pilnveido dzīves 
laikā. Palielinot radošumu 
un inovāciju līmeni, tiek 
nodrošināta labāka prasmju 
apguve.

Šodienas izglītojamie dzīvos 
mainīgā, globālā pasaulē, kur 
prasme iegūt, apstrādāt un 
izvērtēt informāciju, mācīties 
mūža garumā, sadarboties, 
saprasties un sazināties ar 

dažādu kultūru, vērtību 
un uzskatu cilvēkiem būs 
vissvarīgākā. Tāpēc mācīšana 
prasa citu izglītības iestādes 
kultūru, kurā pedagogi kopā 
un atsevišķās grupās kopīgi 
izvirza mērķus savam darbam 
un plāno, kā tos sasniegt. 
Izvirzītos mērķus iespējams 
sasniegt tikai, mainot 
izglītojamo apmācības veidu 
no materiālās domāšanas un 
apmācības veida uz holistisko, 
t.i., lietu, parādību, dzīvu 
būtņu uztveri to veselumā, 
saistībā, saskatot apkārtējā 
vidē sastāvdaļu savstarpējo 
mijiedarbību. Tieši tehnoloģiju 
pielietošana fundamentāli un 
neizbēgami izmainīs to, kā 

mācīsim izglītojamos nākotnē. 
Informācijas tehnoloģiju 
izplatība padarīs mācīšanos 
daudz saistošāku, lētāku un 
pieejamāku.

Konkurss noslēgsies 2014. 
gada aprīlī, kā rezultātā 
tiks piedāvātas jaunas vai 
uzlabotas stratēģijas, kas 
izmantojamas pedagoģiskajā 
procesā izglītojamo prasmju 
attīstīšanai.

Pēc konkursa labās prakses 
piemēri tiks publiskoti un 
izplatīti, kā arī demonstrēti 
citām auditorijām, veicinot 
inovāciju ieviešanu, tādējādi 
paaugstinot izglītības kvalitāti.

Pedagogiem izsludināts konkurss

Attēlā: Dziedošie Aizgaļi - Viesturs (no kreisās), Ina, Una, Ivo un vidū Jānis Rozenbergs, Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs.

Turpinājums 3. lpp
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PAŠVALDĪBĀ

Domes sēdē 23. janvārī
Ija Groza  
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvi juridiskā 
nodaļas vadītājas  
vietniece administratīvajos 
jautājumos

Cēsu novada domes sēdē 
23.janvārī tika izskatīti 58 
jautājumi.

• Izdarīja grozījumus Cēsu 
novada domes 10.10.2013. 
lēmumā „Par SIA ‘’Vidzemes 
koncertzāle’’ dibināšanu”, 
nosakot, ka SIA „ Vidzemes 
koncertzāle” valdes sastāvā ir 
viens loceklis, kā arī nolēma 
palielināt kapitālsabiedrības 
pamatkapitālu  par 13 860 euro 
un daudzfunkcionālā centra 
„Vidzemes Mūzikas un kultūras 
centrs”  darbības stratēģiju

• Apstiprināja jaunu Cēsu 
novada Kultūras projektu 
konkursa nolikumu

• Apstiprināja klašu 
komplektu skaitu Cēsu novada 
vispārizglītojošajās skolās 
2014./2015.mācību gadam

• Apstiprināja izglītības 
iestāžu saimniecisko darbinieku 
amata vienību sarakstus

• Atļāva  Draudzīgā Aici-
nājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
no iestādes pamatbudžeta 
līdzekļiem segt Eiropas 
Savienības Mūžizglītības 

programmas „Comenius” apakš-
programmas aktivitātē „Skolu 
daudzpusējās partnerības” 
projekta priekšfinansējuma daļu 
EUR 4200

• Apstiprināja  SIA „ZAAO” 
būvniecības ieceri atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmas 
modernizēšanu, izbūvējot 
pazemes konteineru laukumus 
Cēsu vecpilsētā

• Papildināja Cēsu novada 
pašvaldībai piederošo nomā 
nododamo nekustamo īpašumu 
sarakstu ar diviem zemes 
gabaliem Rožu laukumā

• Lai realizētu automašīnu 
stāvlaukuma izbūvi Uzvaras 
bulvārī 22, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nolēma pirkt nekustamo 
īpašumu, sastāvošu no 
nedzīvojamas ēkas (mazā ēka 
Smilšu laukumā) par EUR 
2850

• Nolēma pieņemt bez-
atlīdzības lietošanā telpas 214,2 

m2 kopplatībā no to īpašnieka 
„SIA „Cēsu Klīnika”  ar mērķi - 
piedalīties sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, apkarot žūpību, 
izveidojot atskurbšanas telpu 
un bezpajumtniekus nodrošinot 
ar naktsmītni, izveidojot jaunas 
nakts patversmes telpas

• Nolēma  atsavināt    
nekustamo īpašumu Briežu 
iela 22, Cēsis, Cēsu nov., 
platība 0.8359 ha (8359 
m2), ar sākumcenu EUR 50 
000.00, pārdodot izsolē 2014.
gada 6.martā, plkst. 14.00. 
Informāciju var saņemt pa tālr. 
nr. 64161825.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties  www.cesis.lv   
pašvaldības sadaļā „Pieņemtie 
lēmumi”, Cēsu novada  
pašvaldībā   Apmeklētāju  
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Nekustamā īpašuma nodokļu maksātājus 
skars izmaiņas

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Janvārī domes deputāti 
apstiprināja novada pašvaldības 
budžetu 2014. gadam. Tā 
prioritātes - attīstīt novadu 
kā izcilu vietu dzīvošanai 
un veicināt uzņēmējdarbību.  
Pamatbudžeta ieņēmumi šogad 
tiek plānoti 17 703 146 eiro 
apmērā, kas ir par 11% vairāk 
nekā pērn. Savukārt izdevumi, 
salīdzinot ar 2013. gadu, plānoti 
par 1% mazāki -  28 003 902 
eiro. Lielākā izdevumu sadaļa 
paredzēta,  izglītības (43%), 
kultūras (26%) un ekonomiskās 
darbības (14%) jomās.

Patlaban notiek gata-
vošanās nākamajam Eiropas 
savienības fondu projektu 
periodam un jaunu ES 
projektu īstenošanu šogad 
nesāksim. Taču ir jāpabeidz 
nozīmīgi iesāktie projekti 
– Vidzemes koncertzāles 
būvniecība, Centrālās biblio-
tēkas rekonstrukcija, Gaujas 
ielas atjaunošana.  Par 
pašvaldības līdzekļiem notiks 
pie stacijas esošās automašīnu 
stāvvietas, jeb smilšu laukuma 
rekonstrukcija un ir arī piešķirti 
līdzekļi stadiona projekta 
izstrādei. Līdz ar to pilsētas 
teritorija stacijas tuvumā kļūs 

aizvien pievilcīgāka. Vaives 
pagastā papildus līdzekļi 
paredzēti ceļu uzturēšanai.

Gatavojot pieteikumus 
nākamajam ES līdzfinansēto 
projektu uzsaukumam, koncen-
trēsimies uz uzņēmējdarbības 
infrastruktūras attīstības 
projektiem. 

 Janvāra domes sēdē 
par novada pašvaldības 
administrācijas vadītāju 
vienbalsīgi tika apstiprināts 
Jānis Goba. Konkurss uz šo 
amata vietu bija nopietns un 
viņa redzējumu par novada 
attīstību komisija atzina 
par pārliecinošāko. Tas ir 
pateicoties  J. Gobas pieredzei 
vadošā darbā un izpratnei par 
norisēm pašvaldībā. Jāatzīmē, 
ka jaunajam administrācijas 
vadītājam ir izsvērti un 
konkrēti priekšlikumi, kā 
padarīt  novada pašvaldību 
iedzīvotājiem draudzīgāku.  

Ceturtdien, 13.februārī 
notiks Cēsu vecpilsētas 
iedzīvotāju forums, kurā 
runāsim par vēsturiskā 
centra ielu rekonstrukciju, 
atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas modernizāciju, 
pasākumiem vecpilsētā, kā 
arī citas aktualitātes. Aicinu  
iedzīvotājus aktīvi piedalīties 
un izteikt savus priekšlikumus.

Šī gada budžeta 
prioritātes 2014. gada 1. janvārī stājas 

spēkā grozījumi likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”. 
Vislielākās izmaiņas skar 
komersantus, kuru īpašumā ir 
dzīvojamās mājas vai to daļas, 
telpu grupas, kuru lietošanas 
veids ir saistīts ar dzīvošanu,  
un personas, kuras īrē šos 
īpašumus. 

Turpmāk minētajiem ne-
kustamā īpašuma objektiem 
varēs piemērot nodokļa likmi, 
ko piemēro dzīvojamajām 
mājām tikai tad, ja tie būs izīrēti 
dzīvošanai un īres tiesības būs 
nostiprinātas zemesgrāmatā. 
Visos citos gadījumos piemēros 
nodokļa likmi 1,5%.

Par  pašvaldībai  piederošo vai 
piekritīgo nekustamo īpašumu 
nodokli  maksā persona, kurai 
ar pašvaldības institūcijas 
lēmumu nekustamais īpašums 
nodots valdījumā. Ja tā ir 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, nodokli maksās mājas 
pārvaldnieks, kurš nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumus 
iekasēs no īrniekiem, iekļaujot 
nodokļa maksājumus īres 
maksā.

Sākot ar  2014. gadu,  
datus par veiktajiem un 

spēkā esošajiem īres tiesību 
nostiprinājumiem komersantu 
īpašumos un īres tiesību 
dzēsumu pašvaldības iegūs 
zemesgrāmatas. Tas nozīmē, 
ka pašvaldībā  šie dati nav 
jāiesniedz atsevišķi.

Jaunie grozījumi likumā 
arī precīzi nosaka, no kura 
brīža nekustamā īpašuma 
nodokli jāsāk  maksāt  par 
jaunu reģistrētu nekustamā 
īpašuma nodokļa objektu 
(jaunuzceltu dzīvojamo 
ēku, jaunbūvi, inženierbūvi, 
jaunizveidotu dzīvokļa īpa-
šumu vai zemes vienību), 
paredzot, ka nekustamā 
īpašuma nodokli par šo objektu 
turpmāk maksās ar nākamo 
mēnesi pēc tā reģistrācijas 
Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā 
(NĪVKIS).  Tas pats attiecas uz 
objekta izslēgšanu (piemēram, 
objekts ir nojaukts vai 
nodedzis) no NĪVKIS, nosakot 
to, ka nodokļa maksāšanas 
pienākums izbeidzas ar nākamo 
mēnesi pēc ieraksta dzēšanas 
no sistēmas.

Likums ir papildināts ar 
pienākumu juridiskajām 
personām, kas ir nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājs, 
informēt pašvaldību par savu 
elektroniskā   pasta  adresi  saziņai 
ar nodokļa administrāciju. 
Cēsu novadā informācija par 
saviem kontaktiem jānosūta 
uz e-pasta adresi iac@dome.
cesis.lv. Esošajiem  nodokļa 
maksātājiem – juridiskajām 
personām – pienākums 
informēt pašvaldību par e-
pasta adresi jāizpilda līdz 
2014. gada 1. jūlijam. Savukārt 
jaunajiem nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem jāinformē 
pašvaldība mēneša laikā.

Jaunie grozījumi papildina 
likumu ar jaunu pantu, kurā 
noteikts, ka pašvaldībai, nosūtot 
ar nekustamā īpašuma nodokļa 
piedziņu saistītos dokumentus 
pa pastu, tos nav nepieciešams 
noformēt kā ierakstītus pasta 
sūtījumus. Savukārt gadījumos, 
kad nodokļa maksātājs nebūs 
deklarējis savu dzīves vietu, 
paziņojumu par pieņemtajiem 
lēmumiem, kas saistīts ar 
nodokļu piedziņu, pašvaldība 
izvietos savā mājas lapā, 
norādot vietu un termiņu, kurā 
nodokļu maksātājs ar tiem var 
iepazīties.

Prasības pretendentam:
• vismaz pirmā līmeņa 

profesionālā augstākā izglītība 
sociālā darba jomā

• labas iemaņas darbā ar 
datoru un biroja tehniku

• labas komunikācijas un  
klausīšanās prasmes, empātijas 
spēja ātri un patstāvīgi pieņemt 
lēmumus nestandarta situācijās

• sociālā darba pieredze 
un pieredze darbā ar 
sociālās palīdzības pabalstu 
administrēšanas programmu 
SOPA tiks uzskatīta par 
priekšrocību

 • teicamas latviešu un krievu 
valodas zināšanas

Galvenie amata pie-
nākumi:

•  novērtēt  personas    
(ģimenes) sociālo un 
materiālo situāciju un noteikt 
nepieciešamās sociālās 
palīdzības veidu, apjomu, 
saņemšanas ilgumu un 
līdzdarbības pienākumus

• piešķirt sociālās 
palīdzības pabalstus atbilstoši 
normatīvajiem aktiem

• pieņemt lēmumus savas 
kompetences ietvaros un 
atbildēt par to tiesiskumu

• apsekot klientu dzīves-
vietā

• strādāt ar pašvaldību sociālo 
pabalstu  administratīvās 
informācijas sistēmu SOPA

Piedāvājam:
• darbu dinamiskā orga-

nizācijā un profesionālā 
kolektīvā

• konkurētspējīgu atalgo-
jumu, normatīvajos aktos un 
darba koplīgumā paredzētās 
sociālās garantijas

Amatam motivētu pietei-
kumu, profesionālās darbības 
un izglītības aprakstu (CV) un 
atbilstošu izglītību apliecinošu 
dokumenta kopiju sūtīt līdz 
31.01.2014. plkst.16.00 ar 
norādi „Vakance – Sociālās 
palīdzības organizators” uz 
e-pastu: soc.ag@dome.cesis.
lv vai iesniegt personīgi Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrā 
„Sociālais dienests” (8.kab.) 
Bērzaines iela 16/18, Cēsis, 
Cēsu novads, LV- 4101.

Sociālais dienests aicina darbā sociālās 
palīdzības organizatoru
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AKTUĀLI
Ieceres novada attīstībai
Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Cēsu novada domes 
sēdē 23.janvārī deputāti par 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāju 
vienbalsīgi apstiprināja Jāni 
Gobu. Konkursam uz šo 
amatu bija pieteikušies astoņi 
pretendenti  un, kā atzina 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs – J. Gobas 
galvenā priekšrocība ir labas 
zināšanas par pašvaldības 
darbu, iedzīvotāju uzticība 
un konkrēti priekšlikumi, lai 
Cēsis kļūtu par iedzīvotājiem 
draudzīgu pašvaldību.

Februāris būs pēdējais 
mēnesis,kad J. Goba vēl pildīs 
Valsts policijas Vidzemes 
reģiona pārvaldes Cēsu 
policijas iecirkņa priekšnieka 
pienākumus. Viņa darba 
pieredze jau vairāk nekā 20 
gadus ir saistīta ar darbu policijā 
un rūpēm par sabiedrisko 
kārtību Cēsīs. Lēmums sākt 
darbu pašvaldībā kolēģiem 
policijā bija pārsteigums. 
„Policijā esmu no astoņpadsmit 
gadu vecuma. Sāku kā 
ierindnieks un izgāju visas 
pakāpes līdz Cēsu iecirkņa 
priekšniekam. Šis darbs ir 
interesants un sirdij tuvs, taču 

policijā esmu piepildījis to, 
ko biju iecerējis un sapratu, 
ka ir vajadzīgas pārmaiņas. Ir 
uzkrāta liela pieredze, kas lieti 
noderēs darbā pašvaldībā”, 
stāsta J. Goba.

Kā vienu no pirmajiem 
darbiem pašvaldībā J. Goba 
min finanšu tēriņu izvērtējumu. 
„Kopā ar nodaļu un pašvaldības 
iestāžu vadītājiem izvērtēsim, 
cik racionāls ir finanšu 
izlietojums un kādas ir iespējas 
taupīt. Manuprāt, pašvaldībai 
gan savi, gan Eiropas 
Savienības struktūrfondu  
līdzekļi maksimāli jāiegulda 
infrastruktūras sakārtošanā, 
lai novadā tiešām būtu 
uzņēmējdarbībai  labvēlīga 
vide. Investoru interese ir, bet 
mums nav vietu ar atbilstošu 
infrastruktūru, ko piedāvāt. 
Bez jauniem uzņēmumiem, 
darba vietām nav iedomājama 
novada attīstība”, uzsver J. 
Goba.

Otrs svarīgs uzdevums būs 
nodrošināt lielāku pašvaldības 
pieejamību iedzīvotājiem. 
To būs iespējams izdarīt, 
veidojot jaudīgāku iedzīvotāju 
apkalpošanas centru, kur 
vienviet iedzīvotāji varēs 
atrisināt visus ar pašvaldību 
un tās iestādēm saistītos 
jautājumus.  Tāpat jāizvērtē 

iespējas paātrināt lēmumu 
sagatavošanas un izpildes 
procesu. „Ieceres man 
netrūkst, un esmu noskaņots 
tās konsekventi  īstenot, 
protams, koleģiālā sadarbībā 
ar pašvaldības speciālistiem,” 
piebilst J. Goba.

Vasarā J. Goba startēja 
Cēsu novada pašvaldības 
vēlēšanās un tika ievēlēts 
par domes deputātu no Zaļo 
partijas saraksta. Taču deputāta 
mandātu nolika, jo likums neļauj 
darbu Valsts policijā savienot 
ar  pašvaldības  deputāta 

pienākumu pildīšanu. Tas, ka 
Zaļo saraksta deputāti novada 
domē ir opozīcijā, netraucēšot 
sekmīgi sadarboties ar domes 
priekšsēdētāju. J. Goba lēš, ka 
viņa apstiprināšana atbildīgā 
pašvaldības amatā liecina, ka 
Cēsu novada domē deputātiem 
primāri ir saimnieciski novada 
attīstības jautājumi, nevis 
politiskas intrigas.

Jānis Goba darbu pašvaldībā 
sāks 24.februārī.

Attēlā: Vairāk nekā 20 gadus Jānis Goba  ir nostrādājis 
policijā, gādājot par sabiedrisko kārtību Cēsīs. Nu pienācis 
laiks pārmaiņām.

pavisam jauna pieredze.
„Atpazīst nepārtraukti – 

veikalā, pie zobārsta. Tantiņas 
nāk klāt, novēl veiksmes. Tas ir 
ļoti jauki,” klāsta Ina. Vēstules 
pēc katra raidījuma sūtītas no 
visas Latvijas – pat no tālās 
Liepājas. „Tas deva atbalstu, 
spēku un enerģiju,” pateicīga 
ir Ina.

Ģimenes galva Ivo 
piebilst, ka šova popularitāte 
ir palīdzējusi  kalt  plānus 
nākotnei, jo, piemēram, jau 
gada sākumā ģimene tiekot 
aizrunāta kāzām vasarai, 
kas līdz šim tā nav bijis. 
Savukārt Ina jau uzrunāta no 
izdevniecības puses par bērnu 
dziesmu grāmatiņas izdošanu, 
ko bez gūtās atpazīstamības 
būtu bijis grūti realizēt.

Šova līderi
Ivo atzīst, ka, arī šovam 

jau esot aiz muguras, vēl 
aizvien esot jauki atcerēties 
deviņu koncertu laiku un to 
no jauna izdzīvot, turklāt, kā 
piebilst Ina, pēc šova beigām 
tapis zināms, ka četros no 
koncertiem par Aizgaļu ģimeni 
saņemts vislielākais skatītāju 
balsojums, dažos bijuši otrajā 

vietā, līdz ar to var teikt, ka 
pusē koncertu cēsnieki bijuši 
līderi.

„Zināms, vidzemnieki ir 
salīdzinoši kūtri balsotāji, 
tāpēc gandarījums, ka mūsu 
sniegumu novērtēja skatītāji 
no visas Latvijas. Bez viņu 
atbalsta nebūtu guvuši tik labus 
rezultātus”, teic Ivo. 

„Gribējām tādus priekš-
nesumus, kā nevienam,” atklāj 
Ina, stāstot par gatavošanās 
procesu katram koncertam. 
Tas, kā piebilst Ivo, šova 
beigās jau sagādājis problēmas, 
jo „paši sev uzstādījām pārāk 
augstu latiņu, turklāt vienmēr 
uz skatuves iztikām bez 
palīgiem”.

Palīgi visapkārt
Lai Aizgaļu ģimene uz 

televīzijas skatuves allaž 
uzstātos iespējami augstākā 
kvalitātē, talkā nākuši daudzi 
cēsnieki.

„Bez Ingas Cipes nekur 
netiktu. Viņai vienmēr 
bija vīzija, ko un kā darīt. 
Redzējums, kā katrs kustēsies 
un ko dziedās,” atmiņā atsauc 
Ina. Tāpat palīdzību ar apģērbu 
sagādāšanu nav liegusi Gunita 
Bārda un Gundega Skudriņa, 
savukārt Cēsu salons „A. Šmita 

Foto” pat izlīdzējis ar antīku 
fotoaparātu, ko izmantot 
priekšnesumā. Pateicības 
vārdus Aizgaļi velta arī Cēsu 
novada pašvaldībai un Amatas 
novada domes priekšsēdētājai 
Elitai Eglītei.

Nenovērtējamas palīdzes 
esot bijušas arī stiliste Dina 
Irkle un grima māksliniece 
un friziere Kristīne Linde, 
kuras parūpējušās, lai Aizgaļi 
izskatītos eleganti un skaisti.

Lepni par Cēsīm
„Jocīgi, ka svētdienā 

var pagulēt,” kā vienu no 
pamanāmākajām izmaiņām 
pēc šova beigām min Ina, taču 
vienlaikus atzīst, ka patlaban 
aizņemtība neļaujot domāt par 
jauniem šoviem.

Savukārt Ivo piebilst, ka 
ieguvums esot draudzība ar 
citām ģimenēm – Baumaņiem, 
Ņikonoviem, Reiņu māsām: 
„pat neticējām, ka it kā 
konkurenti var savā starpā būt 
tik draudzīgi”.

Tāpat esot bijis savādi vērot 
pašiem sevi televizora ekrānā, 
taču visi ir vienisprātis – liels 
lepnums un gandarījums blakus 
savas ģimenes uzvārdam bijis 
redzēt uzrakstu „Cēsis”.

Dziedošā Aizgaļu ģimene
Turpinājums no 1. lpp Māra Dzalbe  

Vaives pagasta Sarkanā 
Krusta nodaļas vadītāja un 
Kadrija Mičule 
Vaives pagasta tautas nama 
vadītāja

Jau daudzus gadus Vaives 
pagasta pirmsskolas un Līvu 
pamatskolas bērnus ar saldām 
dāvanām iepriecina Norvēģijas 
Sarkanā Krusta Gressvikas 
nodaļa. Arī šogad vaivēniešu 
draugi ir atsūtījuši naudas 
līdzekļus, lai Ziemassvētku 
vecīša maisā būtu saldumi 
bērniem. Latvijas Sarkanā 
Krusta Cēsu komitejas Vaives 
nodaļas brīvprātīgie un 
Līvu pamatskolas kolektīvs 
palīdzēja Ziemassvētku vecītim 
sagatavot saldumu paciņas 
bērniem, Vaives tautas nams 
sadarbībā ar p/a „Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” nodrošināja 
māksliniecisko programmu.

 Vaives tautas namā 
pirmsskolas vecuma bērni uz 
eglīti tradicionāli tiek aicināti 
pirmajā nedēļas nogalē pēc 
Jaunā gada sagaidīšanas. 
Šogad 4.janvārī ciemiņus 
sagaidīja Čučumuižas rūķi 
un Ziemassvētku vecītis, kuri 
dalījās dažādos rūķu dzīves 

notikumos. Bērni uzzināja, ko 
Vecītim uzdāvājis brālēns Santa 
Klauss, kā ar dāvanu gaidīšanu 
veicas rūķēnam Kikī, kādus 
brīnumus rūķu Krustmāmiņas 
vadībā var paveikt bērni paši, 
iepriecinot citus. Laiks kopīgās 
dziesmās, dejās un nodarbēs 
pagāja nemanot un pat pēc 
dāvanu saņemšanas mājās iet 
vēl negribējās. Tad bērni kopā 
ar vecākiem vai lielākajiem 
brāļiem un māsām rakstīja 
un zīmēja kopīgu pateicības 
vēstuli. To vēlāk nogādās 
Norvēģijas Sarkanā Krusta 
Gressvikas nodaļas draugiem.

 Vaives mazuļi un 
vecāki sirsnīgi pateicas visiem 
labajiem rūķīšiem, kuri devuši 
savu laika, finansiālo un sirds 
siltuma ieguldījumu, lai visiem 
sagādātu priecīgus brīžus!

Ja slimības vai citu iemeslu 
dēļ mazulis nav varējis apmeklēt 
pasākumu, Vaivē deklarēto 
bērnu vecāki par paciņu 
saņemšanu līdz 30.janvārim 
var interesēties Līvu 
pamatskolā, uzmeklējot Antru 
Gabranovu (tel.26458775) vai 
Māru Dzalbi (Vaives pagasta 
pārvaldē tel.64123125, vai Līvu 
pamatskolā tel. 64107082) 

Vaives mazuļiem sirsnīgs gada sākums

Pašvaldības aģentūra 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs izsludina Cēsu novada                   
2014.gada Kultūras projektu 
konkursu.          

Pieejamais finansiālais at-
balsts vienam projektam līdz 
700 EUR. Konkursa nosacījumi 
publicēti www.cesis.lv sadaļā 
„Kultūra”. 

Projektu pieteikumi jā-
iesniedz līdz 19.februārim. 
Papildu informācija pa 
tel.64127755, e-pastu: cesis@
cesis.lv.

Kultūras  
projektu 
konkurss

22.februārī Cēsīs Pils parkā 
notiks Sniega diena 2014. 
Reģistrēšanās sākas 11:30. 
Aicināti lieli un mazi, ģimenes 
ar bērniem, būsim padomājuši 
par aktivitātēm dažādām 
vecuma grupām. Būs silta tēja 
un jauniešu iecienītā “koka 
maize”. Organizē Cēsu novada 
Jauniešu dome un Cēsu pilsētas 
Sporta skola.

Sniega diena
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BUDŽETS

Aivija Zerne 
Cēsu novada pašvaldības 
Finanšu nodaļas vadītāja

Budžeta ieņēmumi
Cēsu novada pašvaldības 

2014.gada kopbudžeta  
ieņēmumi plānoti  18.275 
miljonu euro apmērā (EUR 
954 uz vienu Cēsu novada 
iedzīvotāju), kas sadalīti divās 
lielās grupās – pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 
17.703 miljoni euro un 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumi 571.9 tūkstoši 
euro. Palielinājies speciālā 
budžeta ieņēmumu īpatsvars 
kopbudžetā, no 2,4% 2013.
gadā līdz 3.2%  2014.gadā.

Pašvaldības pamatbudžeta 
2014.gada ieņēmumi plānoti 
17.703 miljoni euro apmērā. 
Pašvaldības budžeta ieņēmumu 
palielinājums ir par 11 
procentiem, salīdzinot ar 2013.
gada bāzes budžetā (turpmāk - 
2013.gada budžets) plānotajiem 
ieņēmumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus veido: nodokļu 
ieņēmumi – iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis, azartspēļu 
nodoklis; nenodokļu ieņē-
mumi. 

Nodokļu ieņēmumi. 2014.
gadā Cēsu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumi 
no nodokļiem plānoti 9.911 
miljonu euro jeb par 7 
procentiem lielāki, nekā plānoti 
2013.gada budžetā.

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

Nenodokļu ieņēmumus 
2014.gadā plānots iekasēt 36.8 
tūkstošu euro apmērā jeb par 
3 procentiem  mazāk kā 2013.
gada budžetā plānots. Transfertu 
ieņēmumi (ieņēmumi, ko 
pašvaldība saņem no valsts 
vai citu pašvaldību budžetiem) 
2014.gadā plānoti 6.293 
miljonu euro apmērā jeb par 
19 procentiem vairāk kā 2013.
gada budžetā plānots. Cēsu 
novada pašvaldībai plānoto 
finansējumu izglītībai no 2014.
gada 1.janvāra līdz 2014.gada 
31.augustam, spēkā esošos 
normatīvos aktus un noslēgtos 
līgumus par ES fondu apguvi. 

Budžeta izdevumi
Cēsu novada pašvaldības 

2014.gada  kopbudžeta izde-
vumi plānoti 28.660 miljonu 
euro apjomā (EUR 1 496 uz 
vienu novada iedzīvotāju) un 
atbilstoši ieņēmumiem sastāv 
no pamatbudžeta un speciālā 
budžeta izdevumiem, attiecīgi  
28.004 miljoni euro un 656.5 

tūkstoši euro.
Pamatbudžeta 2014.gada 

izdevumi plānoti 28.004 
miljonu euro apmērā un, 
salīdzinot ar 2013.gada 
budžetu, samazinājums ir par 
1 procentu. Visi pašvaldības 
plānotie kopējie izdevumi pēc 
savas ekonomiskās būtības 
iedalīti desmit funkcionālajās 
kategorijās.

Vispārējiem valdības 
dienestiem apstiprināts 
finansējums 1.437 miljonu 
euro apmērā. Šajos izdevumos 
ietilpst izpildvaras institūcijas 
un pašvaldības parāda procentu 
maksājumi. 

Pašvaldības   administrā-
cijas, Dzimtsarakstu nodaļas 
un Vaives pagasta pārvaldes 
uzturēšanai 2014.gadā plānoti 
izdevumi 1.037 miljoni euro. 
Iepriekšējos un kārtējā gadā 
saņemto aizņēmumu procentu 
nomaksai 2014.gadā plānots 
izlietot 400.0 tūkstoši euro, 
kas ir par 9 procentiem mazāk 
kā 2013.gadā. Lai nodrošinātu 
ES struktūrfondu projektu 
īstenošanu, 2014.gadā ir 
plānots piesaistīt aizņēmuma 
līdzekļus 4.694 miljonu euro 
apmērā.

Civilajai aizsardzībai 
normatīvo dokumentu 
izstrādāšanai plānoti 1,1 
tūkstoši euro jeb 0,004% no 
kopējiem izdevumiem.

Sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanai 
budžetā paredzēti  311.4  
tūkstoši euro jeb 1.11% no 
kopējiem izdevumiem, kas ir par 
5 procentiem mazāk kā plānots 
2013.gada budžetā. 2014.
gadā iedzīvotāju izsaukumu 
apkalpošanai, sabiedriskās 
kārtības uzturēšanai, pārkāpēju 
aizturēšanai un saukšanai pie 
atbildības plānots izlietot 243.7 
tūkstoši euro un Bāriņtiesas 
darbības nodrošināšanai 67.7 
tūkstoši euro.

Ekonomiskajai darbībai 
no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem ir plānots tērēt 
3.734 miljonu euro jeb 13.33 
% no kopējiem izdevumiem, 
kas ir par 11 procentiem vairāk 
kā 2013.gada budžetā, t.sk. 
lielākie izdevumi ir plānoti 
ielu kopšanai un grants ielu 
uzturēšanai - 313.5 tūkstoši 
euro, ERAF projekta „Cēsu 
pilsētas tranzītielas – Gaujas 
ielas rekonstrukcija” realizācijai 
1.755milj. euro, Peldu ielas 
rekonstrukcijai 110.0 tūkstoši 
euro, Inerces ceļa Vaives pagastā 
rekonstrukcijas pabeigšanai 
plānoti 8.8 tūkst euro, ielu 
tehnisko projektu izstrādei 
62.6tūkstoši euro, Smilšu 
laukuma  rekonstrukcijai 320.0 
tūkstoši euro, asfaltbetona 
seguma ielu bedrīšu remontam 
133.0 tūkstoši euro, nekustamā 

īpašuma apsaimniekošanai 
plānoti 262.1 tūkstoši 
euro, sabiedrisko attiecību 
aktivitātēm plānoti 43.5 
tūkstoši euro , ārējiem sakariem 
13.6 tūkstoši euro, pašvaldības 
dalībai organizācijās 24.3 
tūkstoši euro un finansējums 
vispārējas nozīmes izdevumiem 
plānots 140.0 tūkst. euro.

Vides aizsardzībai 2014. 
gada budžetā plānoti 585.9 
tūkstoši euro jeb 2.09 % no 
pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 52 
procentiem mazāk kā 2013.
gada budžetā, t.sk. lielākie 
izdevumi plānoti sanitārajiem 
pasākumiem - 40.2 tūkstoši 
euro. Tiks turpināti darbi 
pie pilsētas apzaļumošanas, 
labiekārtošanas un apstādījumu 
kopšanas, kam ir paredzēts 
izlietot 399.7 tūkstoši euro, 
lietus ūdens savākšanai un 
novadīšanai no ielām 62.9 
tūkstoši euro, notekūdeņu 
attīrīšanai Vaives pagastā 
plānoti 12.2 tūkstoši euro un 
komunālās  nodaļas ietvju 
un ielu tīrāmās tehnikas 
uzturēšanai plānoti 71.0 
tūkstoši euro. 

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas 
pasākumiem budžetā  paredzēti 
879.0 tūkstoši euro jeb 3.14 
% no kopējiem pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem, 
kas ir par 7 procentiem 
vairāk kā 2013.gadā. Lielākās 
izmaksas plānotas 2013.gadā 
gala maksājumam par ielu 
apgaismojuma izbūvi Niniera 
– Noras – Amatas - Celtnieku 
ielās, Satekles - Beverīnas 
- Mazā Bērzaines – Viestura - 
Tālavas ielās un  Vārnu – Strazdu 
- Zvirbuļu ielās - 120.0 tūkstoši 
euro, Nekustamā īpašuma 
nodaļas administratīvajiem 
izdevumiem 99.6 tūkstoši 
euro, Komunālās nodaļas 
uzturēšanai 114.1 tūkstoši 
euro, Vaives pagasta pārvaldes 
Komunālās nodaļas darbībai 
61.3 tūkstoši euro, Attīstības 
nodaļas uzturēšanai 119.8 
tūkstoši euro un pasākumiem 
138.9 tūkstoši euro (t.sk. Lielās 
Līvu ielas rekonstrukcijai 
plānoti 102.4 tūkstoši euro), 
91.9 tūkstoši euro kapu 
saimniecības uzturēšanai, 37.5 
tūkstoši euro publisko tualešu 
apsaimniekošanai un 31.1 
tūkstoši euro plānoti dzīvnieku 
patversmes uzturēšanai. 

Veselības funkcijas finan-
sēšanai plānoti izdevumi 
Vaives pagasta Rīdzenes 
feldšera-vecmāšu punkta 
darbības nodrošināšanai 9.7 
tūkstošu euro apmērā jeb 
0.03% no pašvaldības kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem.

Viens no  budžeta     nozī-
mīgiem pasākumiem ir 

kvalitatīvas un modernas 
kultūras infrastruktūras 
izveidošana, nodrošinot 
pilsētas iedzīvotāju un 
viesu kultūras vajadzību 
apmierināšanu. Funkcijai 
Atpūta, kultūra, reliģija 
pamatbudžetā ir plānoti 7.363 
miljoni euro jeb 26.29 % 
no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem, kas ir par 28 
procentiem mazāk kā 2013.
gadā, t.sk. 27.4 tūkstoši euro 
plānoti Vaives pagasta Tautas 
nama darbībai, 140.7 tūkstoši 
euro kultūras pasākumu 
organizēšanai, 21.4 tūkstoši euro 
atbalsts Cēsu Sv. Jāņa baznīcas 
tehniskā stāvokļa izpētei un 
730 gadu jubilejas kultūras 
programmas realizācijai, 
361.2 tūkstoši euro Cēsu 
Centrālās bibliotēkas darbības 
nodrošināšanai (t.sk. Rīdzenes 
un Rāmuļu bibliotēkas), 
pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
darbībai plānoti – 790.3 
tūkstoši euro (t.sk. 90.4 tūkstoši 
euro amatiermākslas kolektīvu 
darbības nodrošināšanai). ES 
struktūrfondu finansētiem 
projektiem plānoti: 3.136 
miljoni euro  „Daudzfunkcionālā 
Vidzemes Mūzikas un Kultūras 
centra rekonstrukcijai” un 
2.604 miljoni euro „Cēsu 
Centrālās bibliotēkas ēkas 
renovācijas un pieejamības 
nodrošināšanai”. Pilsētas 
stadiona rekonstrukcijas 
tehniskā projekta izgatavošanai 
plānoti 40.0 tūkstoši euro (valsts 
budžeta mērķdotācija) un 123.0 
tūkstoši euro plānoti izdevumi 
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
uzturēšanai. Sporta pasākumu 
finansēšanai kopā plānots 
izlietot 64.6 tūkstoši euro.

Kā  būtisku  priekšnosa-
cījumu sekmīgai pilsētas 
attīstībai dome uzskata 
izglītības sistēmas pilnveidi 
un izglītības infrastruktūras 
kvalitātes paaugstināšanu. 
Cēsu novada pašvaldības 2014.
gada pamatbudžeta izdevumu 
lielākais īpatsvars – 42.61 % ir 
paredzēts izglītības funkcijas 
finansēšanai. Kopējie izdevumi 
izglītības darba finansēšanai ir 
plānoti 11.931 miljonu euro 
apmērā, kas ir par 32 procentiem 
vairāk kā 2013.gada budžetā. 
Valsts budžeta transferti  
izglītības  pedagoģisko dar-
binieku atalgojumam un 
specializēto iestāžu uzturēšanas 
izdevumiem plānoti 8 mēnešu 
periodam. ERAF projekta „Cēsu 
profesionālās vidusskolas 
kompleksa attīstība” realizācijai 
plānoti 2.442 miljoni euro, 
61.2 tūkstoši euro projekta 
„Sākotnējās profesionālās 
izglītības pievilcības veici-
nāšana” realizācijai, 33.7 
tūkstoši euro projekta „Skolas 

piens” realizācijai, 54.2 
tūkstoši euro 1. un 2. klašu 
pamatizglītības iestāžu skolēnu 
ēdināšanas valsts programmas 
realizācijai, 96.9 tūkstoši euro 
izglītības pasākumiem, t.sk. 
9.1 tūkstoši euro (pašvaldības 
finansējums) projekta „Skolēnu 
darbs vasarā” realizēšanai un 
izglītības iestāžu attīstībai - 
28.5 tūkstoši euro. 

Sociālās nodrošināšanas 
funkcijas veikšanai paredzēts 
finansējums 1.751 miljons 
euro jeb 6.26 % no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem, 
kas ir par 4 procentiem vairāk 
kā 2013.gada budžetā. Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” darbībai 
plānoti 995.0 tūkstoši euro. 
Sociālā dienesta budžets ir 
plānots, ņemot vērā izmaksu 
pieaugumu, kas saistīts ar 
projektu rezultātu uzturēšanu. 
ES struktūrfondu finansētiem 
projektiem plānoti: 8.3 tūkstoši 
euro „Innovative solutions in 
care of elderly citizens living 
at home (INNOCARE)” 
realizācijai un 11.7 tūkstoši 
euro „Vidzemes reģiona 
mobilais sociālo pakalpojumu 
Resursu centrs” realizācijai. 
Savukārt pabalstu izmaksai 
plānoti 399.4 tūkstoši euro. 
Trūcīgo personu skaits kopš 
2008.gada ir palielinājies 
vairāk kā trīs reizes un 
joprojām saglabājas ļoti liels, 
kaut arī, sākot ar 2012.gadu 
ir vērojama pozitīva tendence 
trūcīgo personu skaitam Cēsu 
novadā mazināties. Svarīgāko 
palīdzības veidu - garantētā 
minimālā ienākuma pabalsts, 
dzīvokļa pabalsts, pabalsts 
kurināmā iegādei, brīvpusdienas 
skolās un uzturmaksu atlaides 
pirmsskolas izglītības iestādēs, 
apjoms tiek saglabāts 2013.
gada līmenī un Cēsu novada 
pašvaldība, tāpat kā 2013.
gadā, apņemas nodrošināt 
pabalstu izmaksu atbilstoši 
apstiprinātajiem pašvaldības 
noteikumiem. Pašvaldība 
arī 2014.gadā plāno realizēt 
finansiālu atbalstu vecākiem 
– bērna piedzimšanas pabalsta 
veidā. 670.0 tūkstoši euro 
plānoti Cēsu pilsētas pansionāta 
uzturēšanai (+6 procenti 
salīdzinot ar 2013.gadu).

2014.gadā autoceļu (ielu) 
fonda līdzekļi ir plānoti izlietot 
457.3 tūkstošu euro apjomā. Šī 
summa, ņemot vērā ielu un ceļu 
seguma nolietojuma pakāpi, 
ir nepietiekama novada ielu 
sakārtošanai un uzturēšanai, 
t.sk. 396.6 tūkstoši euro plānots 
izlietot Cēsu pilsētas ielu 
infrastruktūras uzturēšanai un 
ielu apgaismojuma izdevumu 
segšanai un 60.7 tūkstoši 
euro ir paredzēts izlietot ceļu 
uzturēšanai Vaives pagastā.

Cēsu novada pašvaldības 2014. gada budžets
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PROJEKTI

Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus 2014.gadam  17 
703 146 euro  apmērā saskaņā 
ar pielikumu Nr.1.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumus 2014.gadam 28 003 
902 euro  apmērā saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.

3. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumus 571 930 euro 
apmērā un izdevumus 656 
460 euro 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 2014.gada bu-
džetu.

6. Pilnvarot Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju uz 
rīkojuma pamata veikt naudas 
līdzekļu noguldījumus Latvijas 
bankās.

7. Noteikt, ka laikposmā 

starp Cēsu novada pašvaldības 
budžeta grozījumiem Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
uz rīkojuma pamata var veikt 
vispārējas nozīmes izdevumu 
pārdali par pieprasījumiem līdz 
1500 euro, visus piešķīrumus 
iekļaujot kārtējos attiecīgā 
gada pašvaldības budžeta 
grozījumos, kurus pieņem Cēsu 
novada dome.

8. Noteikt, ka tikai Cēsu 
novada dome tiesīga lemt par 
līdzekļu piešķiršanu no 2014.
gada budžetā plānotajiem 
līdzekļiem kodā “vispārējas 
nozīmes izdevumi” par summu, 
kas pārsniedz EUR 1500.

9. Noteikt, ka nav 
pieļaujama apropriācijas 
pārdale no izdevumiem 
sociālajiem pabalstiem uz 
citiem izdevumiem.

10. Noteikt, ka budžeta 
izpildītājiem jānodrošina 
likuma  „Par valsts  un 
pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums”, „Izglītības 
likums”, Ministru kabineta 

noteikumu Nr.836 „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” 
nosacījumi. 

11. Noteikt, ka tāmi par 
saņemtajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem 2014.gadā 
sagatavo par faktiski saņemto 
un gada sākumā atlikumos 
esošo līdzekļu apjomu. 

12. Noteikt, ka galvenie 
budžeta izpildītāji apstiprina 
iestāžu un nodaļu ieņēmumu 
un izdevumu tāmes.

13. Noteikt, ka galvenie 
budžeta izpildītāji ir atbildīgi 
par to, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas  nepārsniedz 
attiecīgajai programmai, pa-
sākumam tāmē apstiprinātos, 
plānotos pašvaldības bu-
džeta izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām.

14. Noteikt, ka galvenajiem 
budžeta izpildītājiem ir 
tiesības, nemainot saistošajos 
noteikumos apstiprinātās 
apropriācijas sadalījumu, 
izdarīt ieņēmumu un izdevumu 
tāmē izmaiņas (mainīt 
tāmē apstiprināto līdzekļu 

izlietojumu – novirzīt līdzekļus 
no  viena izdevumu posteņa  uz 
citu) , ja šīs izmaiņas:

14.1. nodrošina pašvaldības 
budžeta līdzekļu efektīvu 
izlietojumu;

14.2. nerada valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto 
iemaksu, komunālo maksājumu 
un citus iestādes saistību 
parādus;

14.3. apropriācijas pārdale 
atlīdzības palielināšanai 
nerada iestādei atlīdzības un 
kopējo izdevumu apjoma 
palielināšanos nākamajos 
periodos. 

15. Noteikt, ka galvenie 
budžeta izpildītāji pamat-
budžeta ieņēmumus 
par sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem, kā arī 
speciālā budžeta ieņēmumus 
(bez ziedojumiem un 
dāvinājumiem) , kas pārsniedz 
pašvaldības noteikto apjomu , 
ar Finanšu komitejas atzinumu 
var novirzīt budžetā paredzētās 
programmas izdevumu papildu 
finansēšanai pēc budžeta 

grozījumu apstiprināšanas 
Cēsu novada domē.

16. Noteikt, ka Cēsu novada 
pašvaldības nodaļu un iestāžu 
vadītāji organizējot nodaļas 
un iestādes uzdevumu izpildi 
ir atbildīgi par iepirkuma 
procedūras ievērošanu 
atbilstoši likumam ”Publisko 
iepirkumu likums”.

17. Noteikt, ka Cēsu novada 
pašvaldības finanšu nodaļa 
var atvērt pašvaldības budžeta 
asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā 
paredzētās summas, pro-
porcionāli Cēsu novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumu 
izpildei.

18. Noteikt, ka Cēsu 
novada pašvaldības finanšu 
nodaļa, budžeta ieņēmumu 
daļas neizpildes gadījumā, 
var finansēt pašvaldības 
budžeta iestādes proporcionāli 
pamatbudžeta ieņēmumu 
izpildei.

23.01.2014. Saistošie noteikumi Nr.2. Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu

Ance Saulīte  
Cēsu novada pašvaldības  
Sabiedrisko attiecību 
jaunākā speciāliste

Vidzemes koncertzālē 
mūzikas skolas un biroju telpās 
notiek aktīvi apmēbelēšanas 
darbi. Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas  vidusskolas klases 
tiek iekārtotas ar skapjiem, 
soliem, krēsliem. Skolā būs 
arī skolēnu atpūtas stūrīši un 
datorklase ēkas stiklotajā daļā.

Aptuveni 250 mūzikas 
skolas audzēkņi un vairāk nekā 
80 skolotāju un darbinieku 
kolektīvs strādās  koncertzāles 

ēkas trešajā un ceturtajā stāvā 
- kopumā aptuveni 1000 
kvadrātmetru platībā. Audzēkņi 
mācīsies 22 nodarbību klasēs, 
skolai paredzēta bibliotēka 
un biroja telpas skolas 
darbiniekiem. Mūzikas skolas 
rīcībā būs arī otrajā stāvā esošā 
ērģeļu zāle.

Būvnieki ēku gatavojas 
nodot ekspluatācijā 31.martā. 
Mūzikas skolas jauno telpu 
atklāšana paredzēta šī gada 
maija sākumā, savukārt 
Vidzemes koncertzāles „Cēsis” 
oficiālais atklāšanas pasākums 
notiks 2014.gada 31.maijā.

Tikmēr lielajā zālē norit 

darbi pie skatuves un skatītāju 
sēdvietu mehānismu izbūves.

Projekts „Daudzfunkcionālā 
centra „Vidzemes mūzikas 
un kultūras centrs” izveide” 
tika sākts 2009.gadā. Tas tiek 
īstenots divu ES līdzfinansēto 
aktivitāšu Nr. 3DP/3.4.3.1.0/09/
IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 
3 D P / 3 . 6 . 1 . 1 . 0 / 1 0 / I P I A /
VRAA/005/054 gaitā.  

Vidzemes koncertzāli apmēbelē

Attēlā: Mūzikas skolas mācību telpas jau ir apmēbelētas un drīz būs gatavas uzņemt audzēkņus. 
Foto Kārlis Pots.

Ir noslēdzies Cēsu jauniešu 
biedrības „YCCY” projekts 
„Autīne – Cēsis – Latvija 
– 900”. Esam gandarīti par 
projektā paveikto. 

Neliels ieskats galvenajos 
notikumos:

Veidojām dažādas īsfilmas 
– sarunas ar bērniem par to, 
ko viņi zina par Latviju un 
Eiropu.

Izveidojām video par 
Latvijas karoga vēsturi.

Organizējām pastkartīšu 
konkursu bērniem un 
jauniešiem, kā rezultātā tika 
nodrukātas pastkartes ar 10 
bērnu zīmējumiem. Pastkartītes 
tapa kā sveiciens Latvijai 
dzimšanas dienā. 

Radošajās darbnīcās vei-
dojām suvenīrus ar Latvijas 
un senās Autīnes simboliku, 
11.novembrī gatavojām 
un dalījām iedzīvotājiem 
piespraudītes Latvijas karoga 
krāsās. 

Diskutējām ar jauniešiem 
par to, ko viņiem nozīmē 
Latvija un patriotisms.

Izveidojām erudīcijas spēli 
par Latvijas vēsturi Cēsu 
apkārtnē un uzdāvinājām 
to Cēsu novada skolām 
un pirmsskolas izglītības 
iestādēm.

Organizējām ekspedīcijas uz 
Sārumkalnu (iespējams, seno 
Autīni) un Ģūģeru seno kapu 
lauku, kur projekta laikā tika 

izstādīta un atklāta informatīva 
plāksne par nozīmīgiem 
notikumiem šajā apkārtnē 11.-
13.gadsimtā, taisījām seno 
latgaļu rotas.

Noorganizējām izstādi, 
kurā dalījāmies ar iespaidiem, 
video, fotogrāfijām no projekta 
laika, kā arī apbalvojām mazos 
cēsniekus, kuru zīmējumi tika 
izvēlēti pastkartīšu drukāšanai.

Projekta galvenā ideja bija 
neformālā veidā mācīties savas 
apkārtnes vēsturi un attīstīt 
patriotisma izpratni bērnu 
un jauniešu vidū. Domājam, 
ka esam veiksmīgi šo mērķi 
realizējuši. Sakām lielu paldies 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejam par sadarbību un 
atbalstu projekta laikā, bet īpašs 
paldies Gundaram Kalniņam, 
Daumantam Kalniņam, 
Zigrīdai Apalai, Dacei Tabūnei, 
Jānim Nīmanim par vērtīgo 
kopā pavadīto laiku, pieredzi 
un zināšanām, ko ieguvām.

Cēsu bērnu pastkartes  
dodas pasaulē
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DAŽĀDI

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

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrai „Sociālais dienests”  
2013.gads ir bijis veiksmīgs 
- noslēgušies trīs nozīmīgi 
Eiropas Sociālā fonda projekti. 
Sadarbībā ar Sabiedrisko 
politikas centru „Providus” 
uzsāktas jaunas aktivitātes 
projektā „Meklējot labāko 
Eiropas praksi jauniešu 
noziedzības mazināšanā” un 
2013.gada nogalē sadarbībā 
ar Latvijas Sarkanā Krusta 
komiteju uzsākts jauns projekts 
„Brīvprātīgais sociālais darbs 
kā pamats labākai dzīves 
kvalitātei”.

 2013. gada sākumā Cēsu 
novada pašvaldības aģentūrai 

„Sociālais dienests” apritēja 
jau 6. darbības gads. Runājot 
par statistikas datiem, ir vērts 
pieminēt, ka Sociālajā dienestā 
2013.gadā ir pieņemti 13 
273 apmeklētāji, pagājušā 
gada laikā ir veikti 1732 
apsekojumi klientu  dzīvesvietā 
(apsekojumu skaits palielinājies 
par 7.38 % (2012.gadā 1613 
apsekojumi)). Sociālā atbalsta 
pasākumiem kopā izlietoti 
247 608 lati (EUR 352 
314.44).  Pēdējo gadu statistika 
liecina, ka pabalsta garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa 
nodrošināšanai (turpmāk – 
GMI) saņēmēju skaits ik gadu 
sarūk. Pērn GMI pabalstos 
pašvaldība izmaksāja 28 786.88 
latus (EUR 40 960.04) piešķirot 
pabalstu 252 personām*. Toties 
samaksāto dzīvokļa pabalstu 
apmērs 2013.gada ir pieaudzis 
par 18,6 %, tam pērn izlietoti 
57 016 lati (EUR 81 126.46). 
2013.gada beigās trūcīgas 

vai maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statuss bija 361 
ģimenei (648 personām).

2013.gada sākumā Sociālais 
dienests, sadarbojoties ar 
pašvaldības nodaļām, iestādēm 
un valsts institūcijām, uzsāka 
darbu pie atbalsta programmas 
izstrādes Cēsu novada ģimenēm 
ar bērniem 2014. – 2020.gadam, 
programmas ietvaros vienu no 
prioritātēm nosakot atbalstu 
Cēsu novada daudzbērnu 
ģimenēm. Pateicoties ieguldī-
tajam darbam, jau 2013.gadā 
pašvaldība ieviesa jaunus 
atvieglojumus daudzbērnu 
ģimenēm - brīvpusdienas 
skolās un vecāku maksas 
atvieglojumus pirmsskolas 
izglītības iestādēs 100% 
apmērā. 2013.gada pirmajā 
mācību pusgadā atvieglojumus 
saņēma 237 bērni no 109 
daudzbērnu ģimenēm. 

Jau piekto gadu Cēsīs tika 
rīkota Ģimenes diena, kas 

jau kļuvusi par tradīciju. Arī 
pērn Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
sadarbībā ar dažādām orga-
nizācijām dāvināja šos svētkus 
visām novada ģimenēm ar 
bērniem. Ģimeni saliedējošās 
aktivitātēs piedalījās 102 
novada ģimenes ar 301 
dalībnieku, kas ir divreiz 
vairāk nekā pirmajos Cēsu 
novada ģimeņu dienas svētkos 
2009. gadā (52 ģimenes ar 153 
dalībniekiem). Pēc aptuvenām 
aplēsēm Ģimenes dienas 
pasākumus apmeklēja vairāk 
kā 1 000 iedzīvotāju. 

Rūpējoties  arī    par  
iedzīvotāju veselību un tās 
uzlabošanu, sadarbībā ar 
Latvijas Sarkanā Krusta 
komiteju 2013.gada 1.oktobrī 
tika atklāta veselības istaba 
„Seniors senioram”. Ikdienā 
Veselības istabu Cēsīs, 
Raunas ielā 4, 3.stāvā, var 
apmeklēt ikviens novadnieks, 

saņemot konsultāciju veselības 
jautājumos. Visa gada garumā 
Sociālais dienests rūpējās arī 
par sabiedrības informētību 
veselības jautājumos, rīkojot 
dažādas bezmaksas kampaņas 
veselības pārbaudei. Svarīgi 
pieminēt, ka 2013.gada 
nogalē Latvijas Veselības 
nedēļā sacenšoties ar citām 
pašvaldībām,  Cēsu novada 
pašvaldība ieguva 2. vietu kā 
iedzīvotāju veselību veicinoša 
pašvaldība. 

2013. gadā Sociālajā die-
nestā ir ieviesti vairāki jauni 
pakalpojumi, darbiniekiem tiek 
regulāri sniegts konsultatīvs 
atbalsts profesionālās kapa-
citātes un darba kvalitātes 
nodrošināšanai un uzlabošanai.  

* Vienai personai gada 
laikā GMI pabalstu var 
izmaksāt vairākas reizes, 
izvērtējot personas (ģimenes) 
ienākumus.

Gandarījums par 2013. gadā paveikto

Anita Āboliņa 
Vidzemes plānošanas 
reģiona sabiedrisko 
attiecību speciāliste  

Starptautiskais tūrisma 
maršruts „Via Hanseatica” 
tika atklāts janvārī tūrisma 
izstādē „Matka 2014”, 
Helsinkos (Somijā). Šī ir 
pirmā reize, kad Krievija, 
Igaunija un Latvija vienojas 
kopējā tūrisma maršrutā, kas 
savieno Sanktpēterburgu un 
Rīgu, vijoties cauri Igaunijai. 
Ceļot „Via Hanseatica” 
teritorijā nozīmē jautrību 
ģimenēm, iespējas iepazīt 
kultūru un satikt cilvēkus, kā 
arī piedzīvojumus brīvā dabā, 
un ne tikai. Turklāt tam visam 
papildus - vietējie gardumi. 
„Via Hanseatica” ielūdz 
ceļotājus visa gada garumā 
baudīt smilšainas pludmales un 
neskartu dabu vasarā, savukārt 
ziemas izklaides un zemledus 
makšķerēšanu ziemā. 

„Via Hanseatica” Krievijā, 
Igaunijā un Latvijā vijās cauri 
lielākām un mazākām pilsētām 
no pašas Sanktpēterburgas, 
cauri Narvai - Ivangorodai, 
Hanzas pilsētai Tartu, 
robežpilsētām Valgai-Valkai 
un Hanzas pilsētai Valmierai, 
lai visbeidzot caur Siguldu 
noslēgtos Rīgā. 

Maršrutā aplūkojamas  
daudz baznīcas, kas pieder 
dažādām reliģijām, kā arī īpaši 

skaistas un par arhitektūras 
pērlēm dēvējamas muižas, 
pilis un cietokšņus. Taču ir 
viena lieta, kas vieno „Via 
Hanseatica” - šeit cilvēki ciena 
savas tradīcijas un zina, kā 
baudīt dzīvi!

„Via Hanseatica” brīvdienas 
var baudīt gan kopā ar ģimeni, 
gan ar draugiem, vai vienkārši 
ceļojot vienatnē. Lai saplānotu 
maršrutu, nav īpaši jāpiepūlas 
– tas ir interesanti un vienkārši. 
„Via Hanseatica” ceļojumu 
portāls www.viahanseatica.
info, kas tuvākajās dienās 
tiks atklāts plašākai publikai, 
sniegs iespēju plānot, saglabāt 
un izprintēt savu brīvdienu 
maršrutu līdz ar informāciju par 
apskates objektiem, vietām, kur 
paēst un pārnakšņot. Veidojot 
ceļojumu plānu un izvēloties 
sev tīkamos apskates objektus, 
būs iespējams izmantot arī 
laika plānotāju, kas parādīs, 
cik ilgi objektā jāuzturas 
vai arī cik laiks tiks iztērēts  
pārbraucienos. Jau 2014.gada 
februārī būs pieejama arī „Via 
Hanseatica” mobilā aplikācija, 
kas jo īpaši ērta būs tieši 
ceļojuma laikā.

Kopējais projekta budžets 
ir 1 803 966 eiro, no kuriem 
90% jeb 1 623 569,66 
eiro līdzfinansē Igaunijas-
Latvijas-Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta ietvaros 2007.-
2013.

Atklāts „VIA HANSEATICA”

Cēsu ģimenēm, kurās ir 
trīsgadīgi bērni, šogad tiks 
piedāvāta iespēja piedalīties 
lasīšanas veicināšanas pro-
grammā „Grāmatu starts”. 
Šo ideju radījis Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
Bērnu literatūras centrs un 
atbalsta LNB Atbalsta biedrība, 
lai mudinātu pašus mazākos 
iepazīties ar aizraujošo grāmatu 
pasauli un iedibinātu lasīšanu 
kā tradīciju ģimenē. 

Grāmatas joprojām ir 
pamats tam, lai bērni augtu 
par gudrām, zinātkārām un 
radošām personībām, veidotu 
bagātu iztēli un valodu. 

Projekta īstenošanai 2014. 
gadā izraudzītas 10 Latvijas 
aktīvākās bibliotēkas. Mērķis 
nākamajos gados ir iedibināt 
šo lasīšanas veicināšanas 
programmu visā valstī. 

„Grāmatu starta” laikā 
ģimenes, kurās aug trīs gadus 
veci bērni, saņems ielūgumu 
no Cēsu bibliotēkas. Ierodoties 

bibliotēkā, viņi kopā ar 
bibliotekāru dosies ekskursijā, 
iepazīs bibliotēkas telpas, 
bērnu stūrīti, bērnu grāmatu, 
izglītojošo spēļu klāstu un 
citas iespējas, ko ģimenēm 
ar maziem bērniem piedāvā 
bibliotēka. Tikšanās noslēgumā 
katrs bērns saņems projekta 
„Grāmatu starts” komplektu: 
lasāmgrāmatiņu atbilstoši 
bērna vecumam, praktisku 
mugursomiņu, mīļlietiņu - 
mazu, zinātkāru pūculēnu, 
kas atgādinās par viesošanos 
bibliotēkā un mudinās to 
apmeklēt turpmāk. Zinātkārais 
pūculēns izvēlēts arī par 
projekta simbolu. Pūculēna tēlu 
radījusi un „Grāmatu startam” 
uzdāvinājusi māksliniece Indra 
Sproģe.

Ja mazie „Grāmatu starta” 
dalībnieki un viņu vecāki būs 
aktīvi un ieinteresēti, bibliotēka 
plāno piedāvāt arī „Pūculēnu 
skolu”, kurā notiks regulāras, 
aktīvas, radošas un attīstošas 
nodarbības. 

Tā kā valsts nav atradusi 
iespējas, lai atbalstītu „Grāmatu 
startu”, iesaistījusies ir Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 

biedrība, aicinot ziedot ikvienu, 
kam rūp gudra nākamā paaudze 
un lasoša Latvija. 

Ziedot iespējams: 
ziedojuma kontā: 
LV84HABA0551006763188 
(ziedojuma mērķī jānorāda 
“Grāmatu startam Cēsu 
bibliotēkā” )

No ziedojumiem būs 
atkarīgs, cik bērnu “Grāmatu 
startā” varēs piedalīties 2014. 
gadā.

Šādi projekti var īstenoties 
tikai pateicoties cilvēkiem, 
kuri izprot grāmatas nozīmi 
bērna dzīvē un tās ieguldījumu 
viņu nākotnē – ziedotājiem, 
uzņēmīgiem bibliotekāriem un 
atbildīgiem vecākiem. 

Lai pilnīgāk apzinātu 
potenciālo mazo grāmatu 

lasītāju skaitu, aicinām līdz 1. 
martam pieteikties 3 – gadīgo 
bērnu vecākus, kuri vēlas savus 
bērnus iesaistīt šajā projektā, 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļā vai pa 
tālruni 64122605, vai rakstot uz 
e-pastu: bln.biblioteka.cesis.lv

Grāmatu starts mazajiem 
cēsniekiem

Bibliotēka plāno piedāvāt arī „Pūculēnu 
skolu”, kurā notiks regulāras, aktīvas, 

radošas un attīstošas nodarbības. 
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PASĀKUMI

Pasākumi
01.02. plkst. 16.00 
Deju degustācija. Skandalozā 
deja Tango Deju vakars, 
paraug-demonstrējumi, lekcija. 
Autors D.Liepiņš
Izstāžu nams

07.02. plkst. 19.00
Daiņa Skuteļa solo koncerts 
un Belcanto orķestris
CATA Kultūra nams

14.02. plkst. 18.00
Cēsu Tautas teātra aktrises 
Laumas Daugišas jubilejas 
programma “Sirdsvārdi”
Laumas Daugišas un Artūra 
Ruža dzeja, izpilda Cēsu 
Tautas teātris
Pieaugušo izglītības centra 
zāle

15.02. plkst. 14.00
Vidzemes Senioru koru 
koncerts
Cēsu 2. pamatskola

16.02. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija 
“Naivisti mākslā”
Izstāžu nams

22.02. plkst. 16.00
Ghetto Games 2013.
gada dokumentālās filmas 
demonstrācija
Fonoklubs

22.02. plkst. 18.00
Vidējās paaudzes deju 
festivāls “Dzīvē gadās arī tā”
CATA Kultūra nams

25.02. plkst. 11.00
Neatkarīgā teātra “Kabata” 
izrāde bērniem “Jautrās 
astes”
CATA Kultūra nams

Izstādes
15.01.-02.03.
Izstāde. Cēsu mākslinieki 20. 
gs. 40-60 gados
Izstāžu nams

06.02.-23.02.
Izstāde „Kamaniņu sports 
Cēsīs”
Cēsu Tūrisma informācijas 
centra Apmeklētāju centrs

07.02.-02.03.
LMA dizaina nodaļas 
pasniedzēju un studentu 
darbu izstāde “Ziemas 
saule”
Izstāžu nams

07.02.-30.04.
Interaktīvā izstāde “Māksla 
matemātikā”
Zinātnes centrs Z(in)oo

Pasākumi Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā
01.-28.02.
Mūžs nodzīvots kā pasakā. 
Margaritai Stārastei – 100 
Literārā stunda par Margaritas 
Stārastes dzīvi un daiļradi 
jaunākā skolas vecuma 
bērniem
Bērnu literatūras nodaļa

05.02. plkst. 17.00
Izrāde Ruta Ceimere 
„Reiz mūsdienu laikos” 
Piedalās: DACVĢ vokāli 
instrumentālais ansamblis, 
vadītājs: Oskars Gailītis; 
režisore: Guna Rukšāne
Cēsu Pieaugušo izglītība 
centra zāle

15.02. plkst. 12.00
Palasīsim grāmatiņu. Bērnu 
rīts pirmskolas vecuma 
bērniem
Bērnu literatūras nodaļa

19.02. plkst. 17.00
Tikšanās ar rakstnieku 
Rimantu Ziedoni
Bibliotēkas pasākumu telpa

20.02. plkst. 12.30
Pie mums ciemojas Sises 
māmiņa māksliniece Astra 
Reine 
Bērnu literatūras nodaļa

Sports
01.02. 
plkst. 10.00-18.00 Cēsu 
novada čempionāts florbolā
Gaujas 45
plkst. 11.00-17.00 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 1. un 2.divīzija
Cēsu PSS- Ogre, Gulbene
Pūces 2a
plkst. 13.00-15.00 LČ 
volejbolā vīriešiem Nacionālā 
līga. Cēsis- Balvi
Piebalgas 18
plkst. 16.00-17.30 Nordea 
Baltijas sieviešu basketbola 
līga. SK Cēsis – Eclex 
(Tallina)
Piebalgas 18

02.02. plkst. 11.00-12.30 
LJBL čempionāts basketbolā 
jauniešiem. Cēsu PSS – Rīga/
Pārdaugava
Piebalgas 18
plkst. 12.00-14.00 LČ 
florbolā vīriešiem 1.līga 
Lekrings 1 – Jelgavas nov.
Gaujas 45
plkst. 17.00-18.30 LJBL 

čempionāts basketbolā 
jauniešiem. Cēsu PSS - 
Valmiera
Piebalgas 18

07.02. plkst. 20.00 -21.30   
LBL-3 basketbola 
čempionāts vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – BK 
Salacgrīva
Piebalgas 18

08.02. plkst. 10.00-18.00
Latvijas 1.līgas meistar-
sacīkstes novusā
Lapsu 17
plkst. 10.00-18.00
Cēsu novada čempionāts 
florbolā
Gaujas 45
08.02. plkst. 12.30-14.00
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm. Cēsu PSS- Rīga/
TTP 1
Piebalgas 18
plkst. 19.30-21.30
LČ florbolā vīriešiem
Lekrings - Rubene
Piebalgas 18

09.02. plkst. 10.00-18.00
SK Saulrīti novusa turnīrs
Lapsu 17

14.02. plkst. 20.00-21.30
LBL-3 basketbola 
čempionāts vīriešiem
Dārznieks/Cēsis – SK Rūjiena
Piebalgas 18

15.02. plkst. 10.00-18.00
Cēsu novada čempionāts 
florbolā vīriešiem
Gaujas 45
plkst. 10.00-17.00 LJČ 
volejbolā jauniešiem C1 
grupā Cēsu PSS, Jēkabpils, 
Rīga, Daugavpils
Piebalgas 18
plkst. 10.00-19.00 Cēsu 

novada meistarsacīkstes 
badmintonā
Lapsu 17
plkst. 11.00-12.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
jauniešiem 2.divīzija Cēsu 
PSS- Jēkabpils
Pūces 2a
plkst. 11.00-12.30 LJBL 
čempionāts basketbolā 
meitenēm Cēsu PSS- Sigulda
Piebalgas 18
plkst. 18.00-20.00 LČ 
volejbolā vīriešiem, 
Nacionālā līga Cēsis - 
Vecumnieki
Piebalgas 18

16.02. plkst. 10.00-19.00
Cēsu novada 
meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17

21.02. plkst. 20.00-21.30 
LBL-3 basketbola 
čempionāts vīriešiem
Dārznieks/Cēsis - Pārdaugava
Piebalgas 18

22.02. plkst. 9.00-15.00
Vidzemes novadu 
čempionāts boccia
Gaujas 45

23.02. plkst. 10.00-17.00
SK Saulrīti novusa turnīrs 
3.kārta
Lapsu 17
plkst. 17.00-19.00 LČ 
florbolā vīriešiem Lekrings 
– RTU/ Inspecta
Piebalgas 18

26.02. plkst. 19.30-21.00
Nordea Baltijas sieviešu 
basketbola līga SK Cēsis 
– RSU
Piebalgas 18

Vidzemes koncertzāles 
“Cēsis” atklāšana notiks 2014.
gada 31.maijā, un gaidāms 
kā nozīmīgs, spilgts un 
iedvesmojošs Latvijas kultūras 
dzīves notikums ar starptautiski 
atzītu latviešu mākslinieku un 
trīs Baltijas valstu diriģentu 
piedalīšanos. Koncerta 
zvaigznes - pasaules operu 
solisti Aleksandrs Antoņenko 
un Egils Siliņš, operas 
solistes Ieva Parša un Kristīne 
Zadovska, Londonā dzīvojošie 
latviešu mūziķi pianists Reinis 
Zariņš un  čelliste Kristīne 
Blaumane, komponists 
Raimonds Pauls, klavieru 
kvartets RIX, Latvijas Radio 
koris diriģenta Sigvarda Kļavas 
vadībā un Latvijas Nacionālais 

Simfoniskais orķestris Baltijas 
valstu diriģentu Andra Pogas, 
Gintara Rinkjavičus, Risto 
Josta vadībā.

„Esam pārliecināti, ka 
koncertzāles atklāšanas 
programma būs interesanta 
un aizraujoša ne vien Cēsu 
novada un Vidzemes reģiona 
iedzīvotājiem kopumā, bet tā 
piesaistīs arī ārvalstu mediju 
un tūristu interesi, kuri šovasar 
viesosies Rīgā, atspoguļojot 
un izbaudot Eiropas kultūras 
galvaspilsētas pasākumus. 
Tik daudz pasaules mēroga 
zvaigznes vienuviet, šāds 
kultūras fakts ir ievērības 
cienīgs un neapšaubāmi 
starptautiski nozīmīgs kultūras 
notikums,” uzsver koncertzāles 

„Cēsis” direktore Inese 
Zagorska.

Cēsu mākslas festivāla 
programmā 2014.gadā 
uzstāsies starptautiski atzītā 
grupa „Instrumenti”, operas 
dīva Inese Galante, Latvijas 
Radio kora grupa un diriģents 
Kaspars Putniņš, par amerikāņu 
avangarda kino krusttēvu 
dēvētais lietuviešu izcelsmes 
mākslinieks Jons Meks un citi  
izcili mūziķi un mākslinieki.

Cēsu pilī 26.jūlijā jau otro 
gadu norisināsies etno-eko 
festivāls „Sviests”, bet 8.-10. 
augustā apmeklētājus priecēs 
tradicionālie Viduslaiku svētki, 
Vēsturisko filmu skate, bet 
6.septembrī notiks Kosmosa 
festivāls.

Šogad bagāts  
kultūras piedāvājums

Sākas mācības skolotājiem 
programmā “Samsung Skola 
nākotnei”. Tajā 120 skolotāji 
un direktori, to vidū arī Cēsu 
2. pamatskolas pedagogi, 
piecus mēnešus bez maksas 
apgūs digitālās prasmes, 
lai veidotu mūsdienīgas un 
radošas mācības Latvijas 
skolās. Noslēgumā komanda, 
kas vispārliecinošāk parādīs 
tehnoloģiju izmantošanas 
ideju mācībās, saņems 10 000 
eiro jaunākajām Samsung 
tehnoloģijām savai skolai. 

Nodarbības no janvāra līdz 
maijam notiks programmas 
partnera “Iespējamā misija” 
(IM) treneru vadībā. To laikā 
dalībnieki apgūs iemaņas, 
kā veidot un skolā izmantot 

sociālos medijus, blogus, 
infografikas, foto, video 
un animācijas. Inovatīvās 
domāšanas meistarklasēs 
skolotāji atklās veidus, kā radīt 
oriģinālas idejas un ieviest 
tās mācībās. Programmas 
neatņemama sastāvdaļa būs arī 
vebināri un mājas darbi. 

Galvenais uzdevums 
skolotājiem būs piecu mēnešu 
laikā  izstrādāt digitālo 
pārmaiņu projektu savai skolai. 
Projekta mērķis ir rast veidus, 
kā ar tehnoloģijām uzlabot 
skolēnu sasniegumus mācībās. 

Programmai ir piesaistīti 
dažādu nozaru eksperti un 
viedokļu līderi, kuri “Samsung 
Skola nākotnei” vadīs lekciju 
ciklu “Iedvesmo radīt”. 

Bezmaksas digitālās apmācības 
skolotājiem
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Priecīgie čivinātāji 
Andrejs Sniķis @snikis11
Domaju, ka Cēsīs nebij klubiņa, 
kuru vakar mēs ar Madonas 
čomiem neapmeklētu! Ideāli! 
Vot tur cilvēki tiešām brīvdienās 
atpūšas!

Liva Zaca @Liva_r
Mums iet super! Svaigs gaiss 
un možs gars! Cēsīs ir forši!

Kristine Bertuka @
KristineBertuka
Nedēļas atklājums - Jurģim 
Cēsīs ir sava iela!

Jūle Džūle @JuleDzule 
Pastaigas Cēsīs ir kā pastaigas 
pasakā! Tik pat jauki kā 
bērnībā, tikai košāk! Manas 
Cēsis aug :)

Kristaps Ročāns @
KristapsRocans
Ja nevari sagaidīt Game of 

thrones 4.sezonu un gribi dzīvē 
ieraudzīt Starku pili, tad Tev 
jāapciemo @Cesis_lv!

Ginta @MillereGinta
laikam tomēr palikšu vēl 1 
dienu Cēsīs. vienmēr tik grūti 
aizbraukt no šīs burvīgās un 
skaistās pilsētas! ^.^

Kristaps Cīrulis @KcGanja  
Jan 21
@Cēsis_lv vienk ierulēē, 2 
cilvēki vakarā iet pa ielu, 
izbauda dzīvi dejojot, un kas 
viņiem pievienojas? Tieši 
tā - garām ejoša random 
vecmāmiņa

Dusmīgie čivinātāji
Jānis Andersons @deatfriend 
kas tas par murgu ka Cēsīs ar 
rokām mašīnu var nomazgāt 
tikai vienā vietā, kurā visu 
laiku ir pilna?! :@

Evija-Arda draudzene @
ArdaEvija
Cēsīs..baigā garlaicība.. 

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Aizvadītais gads Dzimtsarakstu nodaļā
Iveta Gabrāne 
Cēsu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Izvērtējot notikumus un 
statistikas rādītājus Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
aizvadītajā 2013.gadā, jāmin, 
ka pērn novadā reģistrēti 176 
jaundzimušie. Trīs gadus 
mazuļu skaits auga un 2012.
gadā reģistrējām 210, 2011.
gadā -  200 jaundzimušos, bet 
nu iezīmējies neliels kritums.
No pērn dzimušajiem 89 
ir meitenītes un 87 puikas. 
Pirmdzimtais sagaidīts 86 
ģimenēs, otrais bērns 35, 
trešais 27, ceturtais 6, bet 
divās ģimenēs pērn piedzimis 
piektais mazulis.  Turpinot 
salīdzināšanu jāsecina, 
ka visvairāk vecāki mūsu 
novadā kavējušies izšķirties 
par otro bērniņu. 2012.gadā 
79 no jaundzimušajiem bija 
otrie mazuļi, pērn tikai 35. 
Astoņdesmit bērni dzimuši 
reģistrētā laulībā, deviņdesmit 
nereģistrētā un sešiem nav 
reģistrēts tēvs.

Kādus vārdus bērniem pērn 
vecāki izvēlējušies visbiežāk? 
Meitenēm populārākie ir 
Gabriela un Luīze, kā arī Sofija, 
Anna, Madara, Paula, Dārta. 

Puikām visbiežāk izvēlētais 
vārds ir Artūrs, seko Roberts, 
Gustavs, Kārlis, Rodrigo un 
arī divi Jāņi. No retākiem 
vārdiem minami meitenēm – 
Arina, Elija, Elīsa, Lea Greisa, 
Pērle, Selīna, Vanesa, puišiem 
– Alans, Brendons, Deivids, 
Romeo, Kirils, Marko, Martins, 
Matiass, Reinalds, Samuels, 
Tihons.

No 2013.gada dzimšanas 
apliecībās tiek ierakstīta 

arī bērna tautība. Ja vecāki 
nespēj vienoties, bērna tautību 
dzimšanas apliecībā var arī 
nenorādīt.To, ka Cēsis ir 
latviska pilsēta, apliecina 
arī jaundzimušo tautību 
sadalījums – 165 latvieši, 7 
krievi, 2 lietuvieši, 1 ukrainis 
un 1 vācietis.  Lai nodrošinātu 
iespēju dzimšanas apliecību 
atkārtoti saņemt elektroniski, 
gada sākumā tika ieviesta 
melnbalta dokumenta forma. 

Sabiedrība to nepieņēma 
un pēc pāris mēnešiem tika 
izstrādātas vizuāli pievilcīgas, 
krāsainas dzimšanas apliecības. 
Tie, kuri gada sākumā saņēma 
melnbaltās, tās bez maksas 
varēja apmainīt pret skaisti 
noformētajām. Ja kāds vēl 
to nav izdarījis, dokumentu 
apmaiņu varēs veikt arī šogad. 
Dzimšanas apliecības atkārtotu 
izdošanu var pieprasīt un 
apmaksāt elektroniski, bet 
saņemt jāierodas personiski 
jebkurā tuvējā dzimtsarakstu 
nodaļā Latvijā, vai valsts 
pārstāvniecībā ārzemēs 
dzīvojošajiem. 

Pērn Cēsu novada 
dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 
147 laulības. No tām 11 
noslēgtas Cēsu baznīcās un 
piecas ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām. Daudz 
tika diskutēts par likuma 
grozījumiem, kas pērn stājās 
spēkā un ļauj reģistrēt laulību 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām. Pieci pāri šo iespēju 
ir izmantojuši un laulības 
notika Cēsu Jaunajā pilī vai 
pils dārzā. Gribu atgādināt, ka 
Cēsu dzimtsarakstu nodaļas 
darbinieki reģistrē laulības 
novada administratīvajā 
teritorijā un uz citu novadu 

viesu namiem vai dabas 
objektiem neizbraucam.

Interesanti, ka no 147 Cēsīs 
noslēgtajām laulībām tikai 
45 laulībās vismaz viens no 
pāra bija novada iedzīvotājs. 
Tātad jaunie pāri mūsu pilsētu 
atzīst par gana pievilcīgu 
vietu kopdzīves sākumam. No 
ārvalstniekiem laulības Cēsīs 
pērn reģistrējuši Lielbritānijas, 
Īrijas, Ukrainas, Krievijas 
un Ungārijas pilsoņi. Vīriešu 
vidējais vecums, stājoties 
laulībā, ir 34 gadi, sievietēm 
32 gadi. Gandrīz puse no pērn 
noslēgtajām laulībām notikušas 
tradicionālajos kāzu mēnešos 
jūlijā un augustā. 

Cēsu dzimtsarakstu nodaļā 
atzīmējam arī kopdzīves 
jubilejas  sudraba  un  zelta 
kāzas. Aicinām pārus indi-
viduāli un daudzi arī grib 
nozīmīgās jubilejas nosvinēt 
tur, kur viss ir sācies. Ļoti 
jauki, ka šādas svinības bieži 
organizē jubilāru bērni vai pat 
mazbērni. 

Un noslēgumā skumjā 
statistika. 2013.gadā reģistrēti 
296 miršanas gadījumi un 
demogrāfiskā bilance novadā 
joprojām ir negatīva. 

Attēlā: Trīs gadus Cēsu novadā mazuļu dzimstība auga, 
taču pērn tā ir samazinājusies. Statistika rāda, ka vecāki ir 
kavējušies izšķirties par otru bērniņu. Foto Aivars Akmentiņš.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

2013. gada 1. janvāri 
Nacionālo Bruņoto spēku 
Cēsu Instruktoru skolas 
seržants Aigars Kalējs uzsāka 
ar maratonu. Gada nogalē 
30.decembrī to pieveica 42. 
reizi viena gada laikā. No tiem 
decembrī noskrieti 7 maratoni!

Aigars grib arī startēt 
Monblāna kalnu ultramaratonā, 
kur garākā distance ir 170 
kilometri.   To, ka gada laikā var 
pieveikt 42 maratonus, Aigars 
apjauta, kad bija noskrējis pusi 
no maratonu seriāla. Taču tā 
jau grūto uzdevumu sarežģīja 
trauma. Vasarā, trenējoties 
kalnu riteņbraukšanas mara-
tonam, viņš krita un lauza 
mugurkaula skriemeli. Divus 
mēnešus par skriešanu bija 
jāaizmirst…Taču rudenī Aigars 
atkal devās distancē. Valmieras 
maratonā viņš bija tempa 
turētājs ( 3 st. 45 min.), Itālijā 
startēja 109 kilometrus garā 
kalnu maratonā, oktobrī 54 
km Siguldas kalnu maratonā, 
bet decembrī noskrēja pat 7 
maratonus.

Aigara skrējēja karjera 
aizsākās vien 2011.gadā ar 
Nordea Rīgas maratonu. 

Distanci izdevās veikt ātrāk par 
trim stundām. Pēc gada sekoja 
maratons Barselonā, kas tika 
noskriets precīzi trīs stundās. 

Aigars ir pateicīgs kolēģiem 
Instruktoru skolā, kas atbalsta 
viņa sportiskās ieceres un, 
protams, ģimenei. Janvāra 

sākumā Aigara Kalēja ģimene 
sagaidīja pirmdzimto, dēlu 
Gustavu. Tagad Aigara mīļākā 
disciplīna ir bērnu ratiņu 
stumšana.

Apsveicam Aigaru Kalēju 
ar Mēneša sportista titula 
iegūšanu!

Mēneša sportists - Aigars Kalējs!

Attēlā: Aigara Kalēja maratona seriāls Cēsu apkārtnē bija viens 
no posmiem, gatavojoties supersmagajam Monblāna kalnu 
ultramaratonam. 


