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Vairāk laulību un jaundzimušo

Būs Cēsu
pilsētas
vidusskola
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldība

Attēlā: Par pirmo jaundzimušo cēsnieku Cēsu klīnikas Dzemdību nodaļā 2015. gadā kļuvis Everts Verners Kalniņš. Puika piedzima
cēsnieku Ilvijas Bērziņas un Ģirta Kalniņa ģimenē 2. janvāra agrā pēcpusdienā. Jaunos vecākus sveica arī Cēsu klīnikas valdes
priekšsēdētāja Ingūna Liepa un vecmāte Veronika Medne. Foto: Kārlis Pots.

Aivars Akmentiņš
Pērn Cēsu novadā reģistrēti
230 bērniņi, kas ir par 54 vairāk
nekā 2013. gadā, norāda Cēsu
novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Iveta Gabrāne. Tas
ir otrais lielākais reģistrēto
bērnu skaits pēdējo 20 gadu
laikā. Vairāk mazuļu reģistrēti
tikai 2008. gadā.
Rekordliels ir arī jaundzimušo dvīņu skaits – pieci
pāri! No jaundzimušajiem 124
ir puisēni un 106 - meitenītes.
Cēsu
novada
ģimenēs

sagaidīti 97 pirmie bērniņi, 82 otrie, 38 - trešie, 11 - ceturtie un
divi piektie mazuļi. Vislielākais
pieaugums ir otrajiem bērniem
ģimenēs. Puse no mazuļiem
dzimuši vecākiem, kuri savu
kopdzīvi nav reģistrējuši. No
230 jaundzimušajiem 220
bijuši latvieši.
Biežāk
izvēlētie
vārdi
puišiem - Roberts (5), Rihards
(5), Kārlis (5), Adrians (5),
meitenēm - Emīlija (6), Alise
(4), Elza (4). Jāņi ir divi, bet
Līga - viena. Bērniem doti arī
retāki vārdi. Meitenēm – Alīsija
Kimberlija, Amona, Ava Senna,

Unita, puikām – Kendriks,
Amadejs, Marcians, Udo.
Pērn reģistrētas 193 laulības,
kas ir lielākais reģistrēto laulību
skaits pēdējo 20 gadu laikā.
Gandrīz pusē no reģistrācijām,
vismaz viens no laulātajiem bija
cēsnieks. Laulību mūsu pilsētā slēguši 11 ārvalstu pilsoņi–
no Vācijas, Uzbekistānas,
Ukrainas, Austrālijas, Somijas,
Nīderlandes, Lietuvas, Francijas, Izraēlas. Piecas laulību
ceremonijas
Dzimtsarakstu
nodaļas darbinieces vadīja
Cēsu Jaunajā pilī.
Pērn reģistrēti 333 miršanas

fakti, un demogrāfiskā bilance
novadā joprojām ir negatīva.
Lai jaunajiem vecākiem
būtu mazāk rūpju, tagad,
reģistrējot
jaundzimušo
Dzimtsarakstu
nodaļā,
vecāki var uzrakstīt iesniegumu mazuļa dzīvesvietas
deklarēšanai,
iesniegumu
pabalsta
saņemšanai
un
arī iestāties rindā uz vietu
pašvaldības bērnudārzā. Viss
vienuviet. Un, kā atzīst Iveta
Gabrāne, šādu kārtību vecāki
vērtē ļoti atzinīgi.

Vaives ļaudis aktīvi labdarības projektā
Rudīte Petrova
Vaives pagasta pārvalde
Fonds “Ziedot.lv” 2014. gada
nogalē organizēja labdarības projektu ,,Uzdāvini
vecmāmiņai
Ziemassvētkus
2014”. Akcijas laikā tika
sarūpētas Ziemassvētku dāvanas veciem un vientuļiem
cilvēkiem visā Latvijā.
Kā katru gadu šajā projektā

aktīvi iesaistījās ,,Glābiet
bērnus” Vaives pagasta nodaļa
Antras Gabranovas vadībā.
Nodaļas dalībnieki ar prieku
gatavoja paciņas, ieliekot
tajās sarūpētās pārtikas un
saimniecības preces, kā arī savu
sirdssiltumu. Projektā piedalījās arī Cēsu novada pašvaldības
aģentūra ,,Sociālais dienests”
un Vaives pagasta pārvalde.
Sociālais dienests atlasīja

un
sniedza
nepieciešamo
informāciju un nodrošināja
transportu paciņu nogādāšanai
adresātiem. Vaives pagasta
pārvalde saviem vientuļajiem
vecļaudīm dāvināja pagasta kalendāru 2015. gadam ,,Vaive–
vieta, kur…”.
Kopējā dāvināšanas akcijā
iesaistījās arī veikals ,,Solo”
un personīgi Uldis Kvants,
sarūpējot katram adresātam

saldu šokolādes sveicienu.
Draudzīgā pulkā strādājot,
var padarīt ļoti daudz, tāpēc
šogad no kopējā ziedojuma
Cēsu novadam atvēlēta 61 paka.
Šis sveiciens pie vientuļajiem
pensionāriem dodas janvārī.
Paldies ziedotājiem un
visiem, kuri piedalījās akcijā!

Cēsu novada dome pagājušā
gada nogalē pieņēma lēmumu
par Cēsu 2. vidusskolas un
Cēsu pilsētas pamatskolas
reorganizācijas
sākšanu,
izveidojot
Cēsu
pilsētas
vidusskolu. Lēmums tika
nosūtīts izvērtēšanai Izglītības
un zinātnes ministrijai, un
janvārī saņēmām ministrijas
atbildi, kurā teikts, ka tā
saskaņo Cēsu 2. vidusskolas
un Cēsu pilsētas pamatskolas
reorganizāciju, tās apvienojot
un izveidojot jaunu vispārējās
izglītības iestādi – Cēsu pilsētas
vidusskolu.
Cēsu novada pašvaldība
apzinājusi
nepieciešamos
uzlabojumus Cēsu pilsētas
pamatskolā, lai šī gada
1. septembrī
jaunizveidotā
vidusskola varētu sekmīgi
sākt jauno mācību gadu. Ir
izveidota iepirkuma komisija,
kas izraudzīsies projektētājus
un būvdarbu veicējus.

Bibliotēkas
atvēršana
Bibliotēka atjaunotajā ēkā
durvis vērs 18. februārī.
Līdz 13. februārim turpinās
darboties lasītāju apkalpošanas
punkts Raunas ielā 4, pirmā
stāva 111. kabinetā, kurā darba
dienās no plkst.11.00-14.00
var:
*lasīt jaunākos laikrakstus,
žurnālus
*nodot grāmatas
*izmantot internetu
*saņemt bibliotekāra konsultācijas
Atgādinām, ka šajā laikā
atļauts nepievērst uzmanību
norādītajiem grāmatu lietošanas
termiņiem! Soda nauda netiks
iekasēta!
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PAŠVALDĪBĀ

Gada budžets un novada Ziemas raizes un prieki
prioritātes
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Šī gada novada pašvaldības
budžetu varam saukt arī par
algu palielināšanas budžetu.
Kā zināms, valdība pieņēma
lēmumu par minimālās algas
paaugstināšanu valstī no 320
uz 360 eiro.
Izstrādājot budžetu, pārskatījām visu pašvaldības
iestāžu,
skolu,
aģentūru
darbinieku algas. Paaugstinātas
tās ir ne tikai tiem, kam
pienākas pēc likuma, bet arī
iestāžu tehniskajiem un citiem
darbiniekiem, kuru alga bija tuvu
minimālajai. Tādējādi lielāko
daļu no budžeta ieņēmumu
pieauguma novirzīsim algu
paaugstināšanai.
Lielākais investīciju projekts, ko finansēsim no
pašvaldības
budžeta,
būs
Smilšu laukuma rekonstrukcija.
Tas ir apjomīgs un būtisks
darbs, ko paveicot, sakārtosim
plašu
teritoriju
pilsētas
centrā. Arī šogad pašvaldība
līdzfinansēs
daudzdzīvokļu
namu siltināšanu. Ir paredzēti
līdzekļi iedzīvotāju piedāvāto
mazo projektu īstenošanai,
kā arī kultūras un nevalstisko
organizāciju projektu konkursam. Dubultots finansējums
uzņēmējdarbības mazo grantu
programmai, šogad tas būs
20 000 eiro. Šogad norisināsies
nozīmīgi notikumi jauniešiem:
Skolēnu Dziesmu un deju
svētki, kā arī jaunatnes vasaras
Olimpiāde, kas startēs Cēsīs
un Valmierā. Protams, cienīgai
dalībai
šajos
notikumos
budžetā paredzēts finansējums.

Paredzēti arī līdzekļi jauno
ārstu piesaistei Cēsu slimnīcā.
Vēl viens svarīgs darbs
ir tehnisko projektu un
dokumentācijas sagatavošana
Eiropas Savienības (ES) finansētajām attīstības programmām.
Mūsu prioritāte ir industriālo
teritoriju izveide un izglītības
modernizācijas projekti.
Vidzemes
koncertzāles
“Cēsis”
apsaimniekošanas
izdevumi atbilst plānotajam
apjomam. Prieks arī par to,
ka jaunajās telpās iejutušies
un veiksmīgu sadzīvošanas
modeli raduši Kultūras centra
kolektīvi, mūzikas skola un
profesionālā māksla. Februārī
durvis lasītājiem vērs atjaunotā
bibliotēka, un mums būs vēl
viena skaista, mūsdienīga
kultūras un izglītības iestāde.
Taču jāsaprot, ka, atjaunojot
un ievērojami paplašinot ēkas,
pieaug to uzturēšanas izdevumi.
Tāpēc viens no būtiskiem
ilgtermiņa uzdevumiem pašvaldības speciālistiem būs
risinājumu izstrāde racionālākai
ēku
apsaimniekošanai
un
izdevumu
samazināšanai.
Viens piemērs. Jau pieejamas
digitālas tehnoloģijas, kas ļauj
ar datoru programmēt un vadīt
ēku apsildes sistēmu atbilstoši
iestādes
darba
grafikam.
Tas nozīmē, ka brīvdienās,
kad bērnudārzs ir tukšs,
apsildes intensitāte mazinās,
bet, sākoties darba nedēļai,
paaugstinās līdz bērniem un
darbiniekiem
komfortablam
līmenim.
Plānojam
jau
šogad vienā bērnudārzā šādu
pilotprojektu īstenot.
Gandrīz visas pašvaldības
Latvijā,
izņemot
dažas
turīgas Pierīgas vai piejūras
vietvaras, attīstības projektus

var īstenot, tikai pateicoties ES
struktūrfondu finansējumam.
Taču jārēķinās ar to, ka pēc
septiņiem astoņiem gadiem
ES nauda tik lielā apjomā
vairs nebūs pieejama. Tāpēc
mums jau tagad bez steigas
un pārdomāti jāizvērtē darba
organizācijas
efektivitāte
pašvaldības
administrācijā
un iestādēs, kā arī jāmeklē
risinājumi racionālākai īpašumu
apsaimniekošanai. Tie nebūs
populāri lēmumi, jo mainīs
ierasto kārtību. Tomēr, ja laicīgi
nesāksim rast resursus novada
attīstībai pašu budžetā, tad pēc
dažiem gadiem varam nokļūt
krīzes laikā jau piedzīvotajā
izdzīvošanas budžeta situācijā.
Kā jau minēju, pašvaldībām
būs iespēja piesaistīt ES fondu
līdzekļus industriālu teritoriju
veidošanai uzņēmējdarbības
attīstībai. Janvāra vidū tikāmies
ar uzņēmējiem un runājām par
to, kurās novada teritorijās
jārada vide uzņēmējdarbības
attīstībai. Interese bija liela,
un tas priecē. Finansējuma
saņemšanas
noteikumi
ir
strikti. Ieguldījumi industriālās
infrastruktūras izbūvē tiks
apmaksāti tikai tad, ja šajā
sakārtotajā
teritorijā
sāks
darboties uzņēmumi un radīsies
jaunas darba vietas. Lai īstenotu
šos projektus, būs nepieciešama
aktīva pašvaldības un uzņēmēju
sadarbība, un tas ir labi.
Mans priekšlikums valdībai ir
papildināt uzņēmēju izstrādāto
investīciju projektu izvērtēšanas kritērijus un paredzēt
papildus punktus tiem, kuri
veido uzņēmumus pašvaldību
sakārtotās teritorijās.

videi, namu fasādēm, apaviem
un automašīnām saudzīgu
kaisāmo
materiālu.
Sāls
daudzums grants kubikmetrā
Mainīgie laika apstākļi nepārsniedz 200 kilogramus.
janvārī
bija
nopietns Ielām apledojot, šāds maisījums
pārbaudījums ielu uzturētājiem. nav tik efektīvs kā sāls šķīdums,
Ar
pašvaldības
tehniku, tāpēc arī braucējiem ir jāvērtē
zaļajiem
minitraktoriem, situācija un jāizvēlas atbilstošs
tīrām ietves, iebrauktuves un braukšanas ātrums.
stāvlaukumus. Darbs organizēts
Taču ziema sagādā ne tikai
maiņās un, sākoties snigšanai, raizes, bet arī dāvā aktīvas atietvju tīrīšana
pūtas iespējas.
tiek sākta jau Ar ielu uzturētājiem
Stadionā pašu
naktī. Darbs ir
spēkiem esam
ir bijušas
laikietilpīgs,
uzlējuši slidodomstarpības un
jo
attālumi
tavu. Distanču
ir lieli un
slēpošanas
sarunas asākos
jābrauc vairākcienītājus
kārt. Vispirms
aicinu braukt
toņos, taču tagad
ietves
tiek
uz Olimpisko
esam vienojušies
notīrītas, pēc
centru
Prietam arī kaikuļos,
kur
ir
par to, kā darbu
sītas. Ietvju
lieliski sagaorganizēt.
tīrīšana noris
tavotas trases,
prioritārā seun par ļoti
cībā, atbilstoši
demokrātisku
gājēju plūsmai.
samaksu var noīrēt inventāru
Par ielu tīrīšanu šoziem gādā un no sirds izslēpoties. Iecere
SIA
„Rasmanis&Dankers”, par apgaismotas slēpošanas
kas uzvarēja konkursā par trases izveidi Pirtsupītes gravā
šī pakalpojuma sniegšanu. pie Pils parka joprojām ir
Ar uzturētājiem ir bijušas spēkā. Projektā jāparedz šīs
domstarpības
un
sarunas teritorijas izmantošana gan
asākos toņos, taču tagad ziemas, gan vasaras sporta
esam vienojušies par to, kā aktivitātēm. Taču, pirms ķerties
darbu organizēt. Sākotnēji pie darba, jāsaskaņo aktīvās
brauktuves tīrīja visā to atpūtas cienītāju un mazdārziņu
platumā, tādējādi sniega vaļņi apsaimniekotāju
intereses.
no ielām nonāca uz ietvēm. Pagājušajā gadā izstrādāts
Saprotams, ka iedzīvotāji par stadiona
rekonstrukcijas
to bija pamatīgi sašutuši. Tagad projekts. Būvdarbu izmaksas
rasts braucējiem un gājējiem pārsniedz četrus miljonus eiro.
pieņemams risinājums. Tāpat Pašvaldības budžetam tā ir neesam vienojušies par preventīvu paceļama summa, tāpēc aktīvi
brauktuvju kaisīšanu dienās meklējam iespējas piesaistīt
vai naktīs, kad krasi mainās finansējumu no Eiropas fondu
laika apstākļi, un veidojas vai valsts programmām.
apledojums.
Gribu atgādināt, ka Cēsīs
ielu kaisīšanai izmantojam

Jānis Goba
Cēsu novada pašvaldības
Administrācijas vadītājs

Gandarījums par paveikto 2014. gadā
Anita Zimele
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
Izvērtējot Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” veikumu
pagājušajā
gadā,
jāizceļ
vairāki skaitļi. Pērn pieņemti
14 378 apmeklētāji, kas ir par
8% vairāk nekā 2013. gadā.
Pagājušā gada laikā veikti 1853
apsekojumi klientu dzīvesvietā.
Apsekojumu skaits palielinājies
par 6,9%.
2014. gada 15. maijā Cēsīs
norisinājās Sociālā dienesta
un Cēsu novada pašvaldības
organizētā Ģimenes diena.
Ģimeni saliedējošās aktivitātēs
piedalījās 111 novada ģimenes

(355 dalībnieki).
No 2014. gada „Sociālais
dienests” dzīvokļa pabalstu
piešķīra 251 mājsaimniecībai.
Malkas
pabalstiem
kopā
izlietoti 26 200 euro. Apkures
pabalstiem
kopā
izlietoti
57 517 euro. Sociālo dzīvokļu
pabalstiem kopā izlietoti 5580
euro.
Arī
2014. gadā
Cēsu
uzņēmēji
sniedza
nenovērtējamu atbalstu sociāli
mazaizsargāto
iedzīvotāju
grupām, palīdzot nodrošināt
Invalīdu habilitācijas-dienas
centra un dienas centra „Saules
taka” darbību, sniedzot atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām
un bērniem no sociālā riska
ģimenēm. Pateicamies arī

juridiskajām un fiziskajām
personām, kuras piedalījās
ar saviem labajiem darbiem
un sniedza atbalstu, palīdzot
īstenot
dažādus
sociālos
pasākumus.
„Sociālais
dienests”
2014. gadā piešķīra dotācijas
16 Cēsīs reģistrētām un
aktīvām
biedrībām
un
nodibinājumiem.
Dotācijas
tika
piešķirtas,
atbalstot
biedrību un nodibinājumu
aktivitātes un mērķus. Pozitīva
iezīme novērojama biedrību
un
nodibinājuma
skaita
palielinājumā – ik gadu kļūst
vairāk tādu organizāciju, kas
savu darbību vērš uz Cēsu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes
palielināšanu un sabiedrisko

aktivitāšu veicināšanu.
Tuvāko trīs gadu laikā
Sociālais dienests savu darbību
plāno attīstīt, lai īstenotu dažādus stratēģiskos mērķos–
jaunu sociālo pakalpojumu
un pabalstu ieviešana. Plānots
izveidot atbalsta pakalpojumu
viensētās
dzīvojošajiem,
ieviest pabalstu transporta un
ieejas biļešu kompensēšanai

daudzbērnu ģimenēm u.c.,
sniegto pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana – naktspatversmes paplašināšana, Invalīdu habiliācijas – dienas
centra paplašināšana, darbinieku
profesionalitātes
pilnveidošana.

Metiens 6 000 eksemplāri

Cēsu novada pašvaldība

Cēsis, Bērzaines iela 5.

Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.
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AKTUĀLI
Rimti dziesmotas atmiņas Ceļi izbraucami
Aivars Akmentiņš

Attēlā: Barikāžu laika atmiņu pasākumā skanēja dziesmas, ko diriģentes Ilgas Šķenderes vadībā
izpildīja Cēsu skolu jauniešu un Kultūras centra kori.

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Otrdienas,
20. janvāra,
vakarā, pieminot barikāžu
laiku, Cēsīs, Vienības laukumā,
dega ugunskuri, un skanēja
dziesmas Cēsu skolu jauniešu
un Kultūras centra koru
dalībnieku izpildījumā.
Atmiņu brīža dalībnieki
varēja sasildīties, malkojot

zemessargu sarūpētu karstu
tēju.
Laukumā pulcējās daudz
cilvēku – gan barikāžu aizstāvji, gan skolu jaunieši, arī
jaunsargu vienības. Sanākušos
uzrunāja bijušais Latvijas
Tautas frontes priekšsēdētājs,
tagad
Saeimas
deputāts,
Romualds Ražuks. Stāstot par
1991. gada notikumiem, viņš
atzina – draudu gadījumā arī
šodien Latvijas iedzīvotāji būtu

gatavi aizstāvēt savu valsti.
Rimti dziesmotā atmiņu
pasākuma norise bija ļoti labs
veids, kā bez lieka patosa
un eksaltētu vārdu virtenēm
atcerēties un sajust barikāžu
notikumus un unikālo noskaņu,
kas iespējama vien laikā, kad
ļaudis vieno un iedvesmo ideja
nevis, piemēram,
patēriņa
standarti.

Norvēģijas vēstnieka vizīte Cēsīs
Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldība
Norvēģijas
Karalistes
vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils
Hāgens vizītes laikā Cēsu
novadā pauda gandarījumu par
lielisko Norvēģijas piešķirto
līdzekļu izmantojumu.
“Esmu
priecīgs,
ka
finansējums tiek izmantots
ilgtspējīgi, turklāt – skaidriem
mērķiem, kas turpina un
turpinās uzlabot reģiona dzīvi,”
sacīja Hāgena kungs.
Kā
pirmo
vēstnieks
apciemoja bērnu zinātnes centru
“Z(in)oo” , kas tika izveidots
ar
Eiropas
Ekonomiskās
zonas un Norvēģijas finanšu
instrumenta granta palīdzību
un savas durvis apmeklētājiem
vēra 2011. gada 1. septembrī.
Centra vadītājs Pauls Irbins
iepazīstināja vēstnieku ar
centra pašreizējo ekspozīciju
un nākotnes plāniem, uzsverot
nepieciešamību pēc atsevišķa
kosmosa tematikai veltīta
zinātnes centra.
Vēstnieks ar prieku izmēģināja vairumu “Z(in)oo”
eksponātu, un īpašu viņa
ievērību izpelnījās fakts, ka

Šajā ziemā pagasta ceļus
Vaivē tīra Mores zemnieku
saimniecība „Kociņi”. Kā
pastāstīja
Vaives
pagasta
pārvaldes
vadītāja
Valda
Zaļaiskalna, ceļu tīrīšana tiek
sākta pēc pārvaldes komunālā
speciālista dota rīkojuma,
un saistības tiekot pildītas.
Iepirkuma konkursā par ceļu
uzturēšanu ziemā neviens
no
Vaives
saimniekiem
nepieteicās,
un
sākotnēji
tehnikas vadītājiem no Mores
bijis grūtāk orientēties Vaives
ceļos, taču tagad visi esot
apgādāti ar detalizētām pagasta
māju un ceļu kartēm un precīzi
zina savu maršrutu. Par namu
iebraucamo
ceļu
tīrīšanu
iedzīvotāji var vienoties ar

pakalpojuma
sniedzējiem
individuāli.
Atkušņa dienās, kad Vaivē
lija lietus, kā daudzviet laukos,
pakalnos un līkumos ceļi
kļuva par teju neizbraucamiem
stikla kalniem. Tomēr skolēnu
autobuss ne bez sarežģījumiem,
tomēr spēja maršrutu veikt un
nogādāt bērnus uz skolu un
mājās. Arī piena mašīna un
atkritumu
apsaimniekotāju
transports spēja nokļūt pie
klientiem.
Iecerēts, ka šovasar līdz ar
pilsētas svētku norisi Cēsīs
notiks arī novada svētki Vaivē.
Apspriest gaidāmā notikuma
programmu
vaivēnieši
aicināti ceturtdien, 5. februārī,
plkst. 19.00
tradicionālajā
tējas vakarā „Kaķukrogā”.

Aicinām novērtēt tīru ietvi!
Ar mērķi mudināt novada
iedzīvotājus
uz
savas
apkārtējās vides sakopšanu un
apzināt Cēsu novada sakoptāko
namīpašumam
piegulošo
teritoriju,
Cēsu
novada
pašvaldība jau divpadsmito
gadu rīko konkursu “Tīrākā
ietve Cēsu novadā”.
Ietvju tīrība īpaši aktuāla
un pamanāma ir ziemā, tāpēc
jau tagad aicinām pieteikt
konkursam tos namīpašumus
un sētniekus, kas rūpīgi veic
savu darbu.
Namīpašumi tiks vērtēti
vairākās
kategorijās –

privātmājas
pilsētā,
kur
piešķirs
trīs
godalgotās
vietas, pašvaldības teritorijas
pilsētā ar sešām godalgotajām
vietām, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilsētā ar
trīs godalgotajām vietām,
sabiedriskās ēkas pilsētā ar trīs
godalgotajām vietām un Vaives
pagastā esošie nekustamie
īpašumi, kur piešķirs trīs
godalgotās vietas.
Pieteikumus līdz 25. maijam
var iesniegt Raunas ielā 4, tel.
64122377; Bērzaines ielā 5, tel.
64161800 vai sūtīt elektroniski
uz iac@dome.cesis.lv.

“Cesis.lv” – populārākā
novadu mājaslapa!
Cēsu novada mājaslapa
“Cesis.lv” ir populārākā lielo
novadu grupā Latvijā. Tās
apmeklētāju skaits gada laikā
no 01.09.2013. līdz 31.08.2014.
sasniedza 1,5 miljonus.

Attēlā: Cēsu Jaunajā pilī Norvēģijas vēstnieks Steinars Ēgils
Hāgens (no kreisās) un vēstnieka padomniece Agnese Cimdiņa
iepazinās ar novada vēstures ekspozīciju un Latvijas karoga
vēsturi. Foto: Aleksandrs Abramovs.
“Z(in)oo” apmeklētāju skaits
ik gadu stabili aug, un centrs
spēj
darboties
patstāvīgi,
nepiesaistot papildus finansējumu.
Savukārt,
tiekoties
ar
novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu, tika runāts
par novada ekonomiskajām
aktivitātēm, centieniem uzturēt
kontaktus ar novadniekiem
ārzemēs, norisēm kultūrā un

ārvalstu investīciju piesaisti.
Tāpat vēstnieks apmeklēja
arī Cēsu viduslaiku pili, kur
viņš tika iepazīstināts ar
pērn septembrī Cēsu novada
pašvaldības
sadarbībā
ar
Estfollas pašvaldību Norvēģijā
sākto Cēsu viduslaiku pils
saglabāšanas projektu.

Tā liecina SIA “Lattelecom”
un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
veidotā “Latvijas e-indeksa”
rezultāti.
“Latvijas e-indekss” raksturo pašvaldību un valsts
iestāžu
e-vides
attīstības
līmeni, un 26. janvārī publicētajos
rezultātos
lielo
novadu kopvērtējumā Cēsu
novads ieguvis trešo vietu.
Cēsu novads tikai par dažām
iedaļām atpaliek no otrās vietas
ieguvēja, Tukuma novada,
saņemot attiecīgi 54,86 un
54,90 punktus. Pirmajā vietā
ar 57,61 punktu ierindojās
Dobeles novads.

Cēsu
novads
saņēmis
visaugstāko novērtējumu starp
lielajiem novadiem arī sociālo
tīklu lietotāju piesaistē. Tā
Cēsu novadam izdevies panākt
440 sekotāju skaitu uz 1000
iedzīvotājiem. Kuldīgas un
Siguldas novads ierindojās
otrajā un trešajā vietā ar
attiecīgi 216 un 208 sekotājiem
uz 1000 iedzīvotājiem.
Cēsu novada pašvaldības
IT drošības līmenis ir otrais
augstākais lielo novadu vidū,
no 25 punktiem iegūstot 20
punktus. Cēsu novadu apsteidz
tikai Dobeles novads ar 20,75
punktiem.
Tāpat Cēsu novada mājas
lapā atrodams otrs lielākais
pieejamo pašvaldības sniegto
pakalpojumu
aprakstu
skaits – 141. Vēl vairāk, 199
pakalpojumi, aprakstīti tikai
Limbažu novada mājas lapā.
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Izmaiņas satiksmē

Nojaukti vēl divi grausti

Lai nodrošinātu kvalitatīvu
ielu tīrīšanu, no 15. janvāra
noteiktas vairākas izmaiņas
transporta kustībā Maija,
E.Dārziņa un Zirņu ielās.

Ance Saulīte
Cēsu novada pašvaldība
Cēsīs nu ir vēl par diviem
graustiem mazāk. Gaujas
ielā 68 un Smilšu ielā 4 ir
sakopta teritorija un nojauktas
degradētās ēkas.
Īpašnieki ēkas likvidējuši
par
saviem
līdzekļiem,
sadarbojoties ar pašvaldības
Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisiju.
Komisijas vadītājs Jānis
Goba norāda, ka vairāki
nesakoptu un bīstamu īpašumu
saimnieki solījuši drīzumā
nojaukt vai sakopt degradētās
teritorijas.

Maija
ielā
uzstādīta
stāvēšanas ierobežojuma zīme.
Dienas laikā atļauta automašīnu
novietošana tikai vienā ielas
pusē, tām mainoties pāra un
nepāra dienās. Nakts laikā
atļauts novietot automašīnas
abās ielas pusēs.
E.Dārziņa iela uz laiku
Attēlā: Šis grausts Smilšu ielā 4 tagad ir nojaukts un tā vietā
skatāma tīra un sakopta teritorija. Foto: Cēsu novada Būvvalde.
Kā informē Cēsu novada
Būvvaldē, biežākais iemesls
būvju nesakopšanai tiek minēts
finansiālo līdzekļu trūkums.

Pašvaldība šādos gadījumos
palīdz izstrādāt individuālu
plānu īpašuma pakāpeniskai
sakārtošanai.

Eiropas līmeņa konference par uzņēmējdarbību
Cēsīs 12. februārī norisināsies starptautiska konference
„Uzņēmējdarbība
reģionos
Eiropas
Savienības
(ES)
konkurētspējas stiprināšanai”,
ko Latvijas prezidentūras ES
Padomē ietvaros rīko Latvijas
Darba devēju konfederācija
(LDDK) sadarbībā ar Jelgavas
un Cēsu pašvaldībām.
Līdzās
augstu
Eiropas
amatpersonu
un
biznesa
pārstāvju
diskusijai
par
to, kā veicināt reģionālās
uzņēmējdarbības
attīstību,
LDDK izmantos šo iespēju,
lai visu Eiropu iepazīstinātu ar
divām Latvijas pilsētām, kur
darba devēju un pašvaldību
sadarbībā mērķtiecīgi attīstās
reģionālie uzņēmumi un vietējā
ekonomika.
LDDK prezidents Vitālijs
Gavrilovs:
„Lielākā
daļa
prezidentūras pasākumu šajā
pusgadā notiek galvaspilsētās –

Rīgā un Briselē. Taču, runājot
par reģionālo uzņēmējdarbību
un tās attīstību gan ES mērogā,
gan katrā atsevišķā dalībvalstī,
mēs apzināti izvēlējāmies
konferences delegātus vest
uz Cēsīm un Jelgavu, ko
var uzskatīt par veiksmīgas
reģionālās
ekonomiskās
izaugsmes piemēriem Latvijā.”
Cēsīs, Vidzemes koncertzālē,
konferences gaitā tiks aplūkota
reģionu konkurētspējas un
tās stiprināšanas, darbaspēka
mobilitātes un nodarbinātības
ES mazapdzīvotos reģionos,
reģionālā
sociālā
dialoga
un finanšu un nefinanšu
atbalsta instrumentu tematika.
Konferencē aicinātas piedalīties
divas
Eiropas
Komisijas
pārstāves – reģionālās politikas
komisāre Korina Kretu un
iekšējā tirgus, rūpniecības,
uzņēmējdarbības un Mazo
vidējo uzņēmumu komisāre

Elžbieta Bjeņkovska.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs:
„Esam ļoti lepni, ka tik nozīmīga
Eiropas līmeņa konference par
reģionu konkurētspēju notiek
tieši Cēsīs. Esam ieguldījuši
daudz līdzekļu un pūļu, lai
pierādītu paši sev un citiem,
ka konkurēt iespējams ne
tikai ar lielām rūpnīcām, bet
arī, piemēram, ar radošajām
industrijām – ko, domājams,
arī daudzviet Eiropā var no
mums mācīties.”
Konferences
„Uzņēmējdarbība
reģionos
Eiropas
Savienības
konkurētspējas
stiprināšanai”
noslēgumā
tiks publiskotas darba devēju
rekomendācijas
ES
un
Latvijas lēmumu pieņēmējiem
reģionālās
uzņēmējdarbības
veicināšanai.

Jaunieši iepazīst mediķu darbu
Agnese Gaidelione
SIA “Cēsu klīnika”
Janvāra
sākumā
Cēsu
klīnikā viesojās pārstāves no
Cēsu novada Jauniešu domes.
Tikšanās laikā SIA „Cēsu
klīnika” valdes priekšsēdētāja
Ingūna Liepa iepazīstināja ar
piedāvātajiem pakalpojumiem
un diskutēja par jauniešu
iespējām izmantot brīvprātīgo
darbu, kā iespēju iepazīt
mediķu darbu.
Kā atzīst klīnikas galvenā
medicīnas māsa Taiga GalejGruntmane, ir divi iemesli
kādēļ medicīnu izvēlas iepazīt
caur brīvprātīgo darbu vai

„Ēnu dienu” gaitā – paši
grib pārbaudīt, „kas lācītim
vēderā”, vai arī vecāki
mudina, lai saprastu, vai
medicīna ir īstā joma nākotnei.
Katram, kurš vēlas pārbaudīt
sevi
brīvprātīgajā
darbā
Cēsu klīnikā, tiek nozīmēts
„mentors”, kura uzdevums ir
ievirzīt nozarē un iedrošināt.
Ar jaunieti tiek slēgts līgums,
un puses vienojas par darba
laikiem un vadītājiem. Lai sāktu
darbu veselības aprūpes nozarē,
jāveic veselības pārbaudes.
Jaunieši
iepazinās
ar
uzņemšanas
nodaļas,
diagnostikas, māmiņu aprūpes
kabineta darbu, kā arī apmeklēja
bērnu slimību nodaļu ar dienas

stacionāru. Noslēguma sarunā
I. Liepa uzsvēra, ka brīvprātīgā
darba veicēji var sniegt savu
ieguldījumu ar nomierinošām
un skaidrojošām sarunām
pacientiem
Neatliekamās
palīdzības un uzņemšanas
nodaļā, Bērnu slimību nodaļā,
kur ne visiem bērniem ir
klāt vecāki, vai Terapijasneiroloģijas nodaļā, aprūpējot
un palīdzot pacientiem nokļūt
uz telpām, kur tiek veikti
izmeklējumi. Pacients jūtās
drošāk, ja blakus ir atbalsts, un
brīvprātīgā darba veicēji to var
sniegt.

noteikta par vienvirziena ielu
virzienā no Bērzaines ielas
uz Gaujas ielu. Bērzaines iela
posmā no E.Dārziņa ielas līdz
ZAAO Eko laukumam atļauta
vienvirziena kustība virzienā
uz E.Dārziņa ielu. Savukārt
iebraukšana Dzirnavu ielā
atļauta no Gaujas ielas.
Zirņu
ielā
noteikta
vienvirziena kustība virzienā uz
Raiņa ielu. Minētie satiksmes
ierobežojumi būs spēkā ziemas
laikā.

Sākusies gripas epidēmija
Zane Brente-Brantiņa
Sabiedrības veselības
speciāliste
No 2015. gada 20. janvāra
Slimību
profilakses
un
kontroles centrs visā valsts
teritorijā izsludinājis gripas
epidēmiju.
Nacionālais
veselības dienests atgādina,
ka gripas epidēmijas laikā
no valsts budžeta līdzekļiem
tiek
apmaksātas
ģimenes
ārstu mājas vizītes pie gripas
pacienta. Šiem pacientiem par
vizīti jāmaksā valstī noteiktā

pacienta
iemaksa –
2,85
eiro. Gadījumā, ja pacients
atbrīvots no pacientu iemaksas
veikšanas, iepriekš minētā
pacienta iemaksa, 2,85 eiro,
nav jāmaksā. No pacientu
iemaksas atbrīvoti bērni līdz 18
gadu vecumam, pirmās grupas
invalīdi, trūcīgas personas,
politiski represētas personas
un vēl vairākas iedzīvotāju
grupas. Atgādinām par iespēju
ārpus ģimenes ārsta darba laika
medicīniskus padomus saņemt,
zvanot uz ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001.

Tūrisma izstādes janvārī
Ar dalību vienlaikus divos
ievērojamos Eiropas tūrisma
gadatirgos Gaujas Nacionālajā
parkā
(GNP)
esošās
pašvaldības, tai skaitā Cēsis,
sāk 2015. gada tūrisma izstāžu
sezonu, ar zīmolu „Enter
Gauja” popularizējot vienotu
tūrisma piedāvājumu GNP.
Pirmā
tūrisma
izstāde,
„Vakantiebeurs
2015”,
janvārī norisinājās Utrehtā,
Nīderlandē. Tā ir viena no
lielākajām tūrisma izstādēm

Eiropā, ko apmeklē vairāk nekā
100 000 apmeklētāju. Ceļotāji
no Nīderlandes ir aktīvā
tūrisma piekritēji, kuri labprāt
brīvdienas pavada dabā, tādēļ
GNP popularizēšana šīs valsts
iedzīvotājiem ir pārdomāts un
mērķtiecīgs solis, lai veicinātu
tūrisma eksportu.
Otra janvāra izstāde notika
Helsinkos, Somijā. Tas ir
Ziemeļeiropas lielākais tūrisma
gadatirgus „Matka 2015”.

Cēsu klīnikā dzimst vairāk
mazuļu
Cēsu
klīnikas
Dzemdībuginekoloģijas
nodaļas
vecākā
vecmāte
Veronika Medne informē, ka
pagājušajā gadā Cēsu klīnikā
reģistrētas 507 dzemdības,
kas, salīdzinot ar 2013. gada
430 dzemdībām, ir ievērojams
pieaugums. Valsts kļuvusi par
510 Cēsīs dzimušiem bērniem,
tai skaitā trīs dvīņu pāriem,

bagātāka - 250 meitenēm un
260 puikām.
Cēsu klīnikas kolektīvs
priecājas un apsveic Jaunā
gada pirmajās dienās dzimušo
bērnu vecākus un radus! Gada
sākumā pirmie piedzimuši
divas meitenītes un viens
puisītis. 2015. gada 1. janvāra
rītā plkst. 1.29 meitenīte no
Salacgrīvas, bet plkst. 23.35
Cēsu klīnikā piedzima meitenīte
no Amatas novada Drabešu
pagasta. Cēsu 2015. gada
pirmais novada bērns, ņiprs
puika, pasaulē ieradās 2. janvārī
plkst. 13.50!
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Cēsu novada pašvaldības 2015. gada budžets
Budžeta ieņēmumi
Cēsu novada pašvaldības
2015. gada kopbudžeta ieņēmumi plānoti 18,815 miljonu
euro apmērā (992 eiro uz vienu
Cēsu novada iedzīvotāju), kas
sadalīti divās lielās grupās –
pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 18,291 miljoni
euro
un
pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumi
524 000 euro. Samazinājies
speciālā budžeta ieņēmumu
īpatsvars kopbudžetā – no
3,2% 2014. gadā līdz 2,8%
2015. gadā
Pamatbudžeta
ieņēmumi no nodokļiem plānoti
10,513 miljonu euro jeb par 6%
lielāki, nekā plānoti 2014.gada
budžetā.

no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānots tērēt
1,978 miljons euro jeb 9,4% no
kopējiem izdevumiem, kas ir
par 47% mazāk nekā 2014. gada
budžetā, t.sk. lielākie izdevumi
plānoti ielu kopšanai un grants
ielu uzturēšanai – 240 000 euro.

kas ir par 23% mazāk nekā
2014. gadā. Lielākās izmaksas
plānotas gala maksājumam
par ielu apgaismojuma izbūvi
Niniera,
Noras,
Amata,
Celtnieku ielās, Satekles,
Beverīnas, Mazā Bērzaines,
Viestura, Tālavas ielās un

Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) projekta „Cēsu
pilsētas tranzītielas – Gaujas
ielas rekonstrukcija” gala
maksājumam – 60 400 euro,
Vaives pagasta pašvaldības
autoceļa A3 ūdens novadīšanas
sistēmas
sakārtošanai
un
seguma atjaunošanai – 20 000
euro, ielu tehnisko projektu
izstrādei – 25 000 euro,
Raiņa ielas posma jaunbūvei,
Noliktavas ielas, Dzintara
ielas un Uzvaras bulvāra
krustojuma
rekonstrukcijai
un ielām piegulošā laukuma
labiekārtošanai – 700 000
euro, asfaltbetona seguma ielu
bedrīšu remontam – 130 000
euro, nekustamā īpašuma
apsaimniekošanai
plānoti
212 900 euro, sabiedrisko
attiecību aktivitātēm plānoti
43 000 euro, ārējiem sakariem –
14 000
euro,
pašvaldības
dalībai organizācijās – 25 000
euro un finansējums vispārējas
nozīmes izdevumiem plānots
28 000 euro.
Vides
aizsardzībai
2015. gada budžetā plānoti
641 700 euro. Lielākie
izdevumi plānoti sanitārajiem
pasākumiem 44 600 euro, tiks
turpināti darbi pie pilsētas
apzaļumošanas, labiekārtošanas
un apstādījumu kopšanas, kam
paredzēts izlietot 417 400 euro,
lietus ūdens savākšanai un
novadīšanai no ielām 55 500
euro, notekūdeņu attīrīšanai
Vaives pagastā plānoti 10 300
euro un komunālās nodaļas
ietvju un ielu tīrāmās tehnikas
uzturēšanai plānoti 76 200
euro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
679 600 euro jeb 3,22%
no
kopējiem
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem,

Vārnu, Strazdu, Zvirbuļu ielās –
120 000 euro, Nekustamā
īpašuma nodaļas administratīvajiem
izdevumiem – 82 400
euro, Komunālās nodaļas
uzturēšanai – 111 500 euro,
Vaives
pagasta
pārvaldes
Komunālās nodaļas darbībai –
58 200 euro, Attīstības nodaļas
uzturēšanai – 86 800 euro, un
pasākumiem – 104 400 euro
(t.sk.vecpilsētas sakārtošanas
pasākumiem 28 900 euro),
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju
energoefektivitātes
projektu
līdzfinansējumam
52 500 euro, konkursam
mazajiem
un
vidējiem
uzņēmējiem – 20 700 euro,
līdzfinansējumam iedzīvotāju
grupu mazajiem projektiem 4500 euro, 71 700 euro kapu
saimniecības
uzturēšanai,
29 100 euro publisko tualešu
apsaimniekošanai un
33  700 euro plānoti
dzīvnieku patversmes
uzturēšanai.
Veselības funkcijas
finansēšanai plānoti
izdevumi
Vaives
pagasta
Rīdzenes
feldšera - vecmāšu
punkta
darbības
nodro-šināšanai 9700
euro apmērā.
Viens no budžeta
nozīmīgiem
pasākumiem ir kvalitatīvas
un
modernas
kultūras
infrastruktūras izveidošana,
nodrošinot pilsētas iedzīvotāju
un viesu kultūras vajadzību
apmierināšanu.
Tam
pamatbudžetā plānoti 2,291
miljoni euro jeb 10,87%
no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 69%
mazāk
nekā
2014. gadā,
jo ir pabeigta Vidzemes
koncertzāles būvniecība. Vaives
pagasta Tautas nama darbībai

Budžeta izdevumi
Cēsu novada pašvaldības
2015.gada budžets veidots pēc
programmu principa, paredzot
finansējumu attiecīgu budžeta
programmu realizācijai.
Pamatbudžeta
2015.
gada izdevumi plānoti 21,08
miljonu euro apmērā, kas,
salīdzinot
ar
2014.gada
budžetu, ir samazinājums
par 25%. Visi pašvaldības
plānotie kopējie izdevumi pēc
savas ekonomiskās būtības
iedalīti desmit funkcionālajās
kategorijās.
Vispārējiem
valdības
dienestiem
apstiprināts
finansējums 1,134 miljonu
euro apmērā. Šajos izdevumos
ietilpst izpildvaras institūcijas
un pašvaldības parāda procentu
maksājumi.
Pašvaldības administrācijas,
Dzimtsarakstu nodaļas un
Vaives
pagasta
pārvaldes
uzturēšanai 2015. gadā plānoti izdevumi 963 600 euro.
Iepriekšējos un kārtējā gadā
saņemto aizņēmumu procentu
nomaksai 2015. gadā plānots
izlietot 170 000 euro, kas ir par
57% mazāk nekā 2014. gadā.
Lai
nodrošinātu
Eiropas
savienības struktūrfondu projektu īstenošanu 2015. gadā,
plānots piesaistīt aizņēmuma
līdzekļus 3,197 miljonu euro
apmērā.
Vispārējo valdības dienestu
izdevumu īpatsvars
pamatbudžetā 5,38%.
Civilajai
aizsardzībai
normatīvo
dokumentu
izstrādāšanai plānoti 1100 euro
jeb 0,01% no kopējiem
izdevumiem.
Sabiedriskās
kārtības
un drošības nodrošināšanai
plānots izlietot 239 700
euro jeb 1,14% no kopējiem
izdevumiem, kas ir par 1%
mazāk, nekā plānots 2014. gada
budžetā.
Ekonomiskajai darbībai

plānoti 26 900 euro, 127 500
euro – kultūras pasākumu
organizēšanai,
20 000
euro – atbalsts Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas tehniskā stāvokļa
izpētei, 404 300 euro – Cēsu
centrālās bibliotēkas darbības
nodrošināšanai (t.sk. Rīdzenes
un
Rāmuļu
bibliotēkas),
pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
darbībai plānoti 977 000
euro (t.sk. 84 300 euro
amatiermākslas
kolektīvu
darbības nodrošināšanai). ES
struktūrfondu
finansētiem
projektiem plānoti 243 400
euro
„Cēsu
viduslaiku
pils
saglabāšana
reģiona
sociālekonomiskai attīstībai”
un 363 400 euro „Cēsu
Centrālās bibliotēkas ēkas
renovācijas un pieejamības
nodrošināšanai”. Vidzemes reģionālās koncertzāles „Cēsis”
uzturēšanai” plānoti 171 300
euro.
Sporta
pasākumu
finansēšanai kopā plānots
izlietot 90 200 euro.
Kā būtisku priekšnosacījumu
sekmīgai pilsētas attīstībai
dome
uzskata
izglītības
sistēmas pilnveidi un izglītības
infrastruktūras
kvalitātes
paaugstināšanu. Cēsu novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžeta izdevumu lielākais
īpatsvars,
58,09%,
paredzēts izglītības funkcijas
finansēšanai. Kopējie izdevumi
izglītības darba finansēšanai
plānoti 12,245 miljonu euro
apmērā, kas ir par 3% vairāk
nekā 2014. gada budžetā.
Valsts
budžeta
transferti
izglītības
pedagoģisko
darbinieku atalgojumam un
specializēto iestāžu uzturēšanas
izdevumiem plānoti 8 mēnešu
periodam.
ERAF

finansējums
1,86
miljoni
euro jeb 8,82% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem,
kas ir par 6% vairāk nekā
2014. gada budžetā. Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” darbībai
plānoti 1,115 miljoni euro.
“Sociālā dienesta” budžets
plānots, ņemot vērā izmaksu
pieaugumu, kas saistīts ar
projektu rezultātu uzturēšanu
un minimālās darba algas
pieaugumu.
Asistentu
pakalpojumu nodrošināšanai
plānoti 34 200 euro, savukārt
pabalstu izmaksai plānoti
398 100 euro, kas, salīdzinot
ar 2014. gada budžetā plānoto,
ir samazinājums par 1200
euro. Cēsu pilsētas pansionāta
uzturēšanai paredzēti 737 900
euro (+10%, salīdzinot ar
2014. gadu).
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 829 900 euro apmērā.
Šogad autoceļu (ielu) fonda
līdzekļi ir plānoti 499 300 euro
apjomā. Šī summa, ņemot vērā
ielu un ceļu seguma nolietojuma
pakāpi,
ir
nepietiekama
novada ielu sakārtošanai un
uzturēšanai. Cēsu pilsētas ielu
infrastruktūras uzturēšanai un
ielu apgaismojuma izdevumu
segšanai
plānots
izlietot
420 000 euro un 79 400 euro
paredzēti izlietošanai ceļu
uzturēšanai Vaives pagastā.
Dabas resursu nodokļa
ieņēmumus drīkst izlietot tikai
tādu pasākumu un projektu
finansēšanai, kas tieši saistīti ar
vides aizsardzību, videi kaitīgu
vielu utilizāciju vai dabas
resursu izpēti un atjaunošanu.
Cēsu
novada
pašvaldībā
2015. gadā
šos
līdzekļus
43 600 euro apmērā plāno
izlietot bīstamo koku zāģēšanai

projekta „Cēsu profesionālās
vidusskolas
kompleksa
attīstība” realizācijai plānoti
2,032 miljoni euro. Dalībai
skolēnu dziesmu un deju
svētkos – 60 000 euro, Cēsu
2. vidusskolas un Cēsu pilsētas
pamatskolas
apvienošanas
projekta īstenošanai plānoti
181 000 euro.

un jaunu koku stādīšanai, dīķu
tīrīšanai, kompostēšanas vietu
uzturēšanai, latvāņu pļaušanai,
bebru postījumu likvidēšanai un
notekūdeņu analīžu veikšanai
Vaives pagastā.

Sociālās nodrošināšanas
funkcijas veikšanai paredzēts
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

20.11.2014. Saistošie noteikumi Nr. 20 “Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”
Vispārīgie jautājumi.
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka nodevu par būvatļauju
(turpmāk – Nodeva), ar to
apliekamās būves, nodevas
apmēru, nodevas aprēķināšanas
metodi, nodevas maksāšanas
kārtību būvēm Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
2. Nodevu maksā fiziskas un
juridiskas personas (izņemot
normatīvajos aktos noteiktos
gadījumus) saņemot būvatļauju,
veicot tās termiņa izmaiņas
vai būvniecības ierosinātāja
maiņu Cēsu novada būvvaldē
(turpmāk – Būvvalde).
Nodevas
aprēķināšanas
metode.
3. Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu aprēķināma pēc
šādas formulas (izņemot tālāk
minētos gadījumus):
Nodeva (N) = L x k1 x k2,
kur:
N – nodevas apmērs, ko
veido visas izmaksas, kas rodas
būvprojekta saskaņošanas laikā
Būvvaldē;
L - likme, kas atkarīga no
plānotās būves kopējās platības
( sk. 1. pielikumu);
k1 – būves grupas vai klases
koeficients, kas piemērojams
saskaņā ar Ministru kabineta
22.12.2009.
noteikumu
Nr. 1620
„Noteikumi
par
būvju klasifikāciju” prasībām
(sk. 2. pielikumu). Ja būvei
ir vairāki lietošanas veidi,
piemēro to koeficientu, kas
atbilst lietošanas veidam, kas ir
pārsvarā;
k2 – koeficients, kas
piemērojams atkarībā no tā,
vai būve ir jaunbūve, pārbūve
(būves pārbūve, mainot tās
apjomu, pastiprinot nesošos
elementus vai konstrukcijas
un mainot vai saglabājot tās
funkciju), atjaunošana (būves
remonts, kapitālais remonts, kas
tiek veikts, lai būvi atjaunotu,
nomainot
nolietojušos
elementus vai konstrukcijas,
kā arī funkcionālu vai tehnisku
uzlabojumu ieviešana būvē,

nemainot
tās
apjomu),
nojaukšana vai konservācija
(sk. 3. pielikumu).
4. Lineāriem infrastruktūras objektiem (inženierkomunikācijām) nodeva par
būvatļaujas
saņemšanu
aprēķināma
pēc
šādas
formulas:
Nodeva (N) = mt x 0,01,
kur:
mt - tekošo metru skaits.
Ja pēc formulas aprēķinātais
nodevas apmērs ir mazāks par
14 euro, tad piemēro nodevas
apmēru
14 euro.
5. Labiekārtojuma objektiem
(t. sk. autostāvvietām, ielām)
nodeva
par
būvatļaujas
saņemšanu aprēķināma pēc
šādas formulas:
Nodeva (N) = m2 x 0,02,
kur:
m2 – labiekārtojuma izbūvē
ietvertās teritorijas lielums
kvadrātmetros.
Ja pēc formulas aprēķinātais
nodevas apmērs ir mazāks par
14 euro, tad piemēro nodevas
apmēru
14 euro.
6. Ūdenstilpnēm nodeva
par būvatļaujas saņemšanu
aprēķināma
pēc
šādas
formulas:
Nodeva (N) = m3 x 0,01,
kur:
m3 – pārvietojamās grunts
tilpums kubikmetros.
Ja pēc formulas aprēķinātais
nodevas apmērs ir mazāks par
14 euro, tad piemēro nodevas
apmēru 14 euro.
Nodevas
maksāšanas
kārtība, atvieglojumi.
7. Nodevu maksā Ministru
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas”
15. punktā noteiktajā kārtībā.
8. Nodevas aprēķinu ar
norādītu pirmās maksājuma
daļas
apmaksas
termiņu
izsniedz būvvalde vienlaicīgi
ar būvatļauju;
9. Nodeva iemaksājama
Cēsu novada pašvaldības kasē,

vai ar pārskaitījumu Cēsu
novada pašvaldības kontā.
10. Nodevu ieskaita Cēsu
novada pašvaldības budžeta
kontā.
11. Iesniedzot būvvaldē
dokumentus
atzīmes
saņemšanai par būvatļaujā
ietverto
projektēšanas
nosacījumu izpildi, būvniecības
ierosinātājs uzrāda maksājuma
dokumentus, kas apliecina
nodevas
samaksu
pilnā
apmērā.
12. No nodevas tiek atbrīvoti
būvatļaujas saņēmēji:
12.1. ja pasūtītājs ir Cēsu
novada pašvaldība vai tās
iestādes;
12.2. ja
pasūtītājs
ir
Cēsu
novada
pašvaldības
kapitālsabiedrība vai Cēsu
novada kapitālsabiedrība, kurā
Cēsu novada pašvaldības daļa
pamatkapitālā atsevišķi vai
kopsummā pārsniedz 50%;
12.3. fiziskas
vai
juridiskas personas, saņemot
pirmreizēju būvatļauju būvei,
kas atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
Nr. 7476
„Cēsu
pilsētas
vēsturiskais centrs” teritorijā. Ja
būve atrodas zemes gabalā, kas
pieminekļa teritorijā iekļauts
daļēji, atbrīvojums no nodevas
par būvatļauju attiecināms uz
būvēm visā zemes gabalā;
12.4. fiziskas vai juridiskas
personas, saņemot pirmreizēju
būvatļauju būves restaurācijai.
Noslēguma jautājumi.
13. Nodevas samaksu un
saistošo noteikumi izpildi
kontrolē
Cēsu
novada
pašvaldības
Būvvaldes
vadītājs.
14. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Cēsu novada domes
11.03.2010. saistošie noteikumi
Nr.11 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”.

30.12.2014. Saistošie noteikumi Nr. 23 “Grozījumi Cēsu novada domes
26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 “Par Cēsu novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””
Izdarīt Cēsu novada domes
26.11.2009.
saistošajos
noteikumos Nr. 23 „Par
Cēsu
novada
pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas
un
samaksas
kārtību” šādus grozījumus:
1. izteikt 27. punktu šādā
redakcijā:
„27. Psihologa pakalpojums
ietver individuālās psihologa
atbalsta konsultācijas (izņemot psihodiagnostiku), pašpalīdzības un psiholoģiskā

atbalsta grupu organizēšanu un
vadīšanu.”;
2. izteikt 27.1 punktu šādā
redakcijā:
„27.1 Psihologa konsultācijas
pēc Dienesta sociālā darbinieka
izvērtējuma
un
lēmuma
pieņemšanas par pakalpojuma
nepieciešamību bez maksas
tiek nodrošinātas Dienesta
klientiem
un
vardarbībā
cietušām
sievietēm,
kuru
dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novadā”;

3. svītrot 27.2 punktu;
4. izteikt 27.3 punktu šādā
redakcijā:
„27.3 „Psihologa konsultācijas bez maksas tiek
nodrošinātas
SIA
„Cēsu
klīnika” Dzemdību nodaļā
esošām jaundzimušo mātēm pēc
Dzemdību nodaļas speciālista
pieprasījuma.”.

30.12.2014. Saistošie noteikumi Nr. 22
“Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Cēsu novada pašvaldības
2014. gada budžetu””

Izdarīt Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Cēsu novada pašvaldības
2014.gada budžetu” šādus
grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un
5. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014. gadam
ieņēmumos
23 807 910 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžetu
2014. gadam
izdevumos
29 516 812 euro apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālo budžetu
2014. gadam
ieņēmumos
953 658
un
izdevumos
1 023 554 euro apmērā un Cēsu
novada pašvaldības saņemtos
ziedojumus un dāvinājumus.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2014. gada budžeta
grozījumiem.”

30.12.2014. Saistošie noteikumi Nr. 24
“Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu”
Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais
dienests”
maksas pakalpojumi” šādus

grozījumus:
1. svītrot 4. un 5. punktu;
2.
svītrot
pielikuma
1. punktu.

30.12.2014. Saistošie noteikumi Nr. 21
“Grozījumi Cēsu novada domes 18.07.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 18 ”Cēsu novada
pašvaldības nolikums””
1.1. Izdarīt Cēsu novada
domes 18.07.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20. punkts) šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot 20.3. apakšpunktu;
1.2. Svītrot 22.18. apakšpunktu;
1.3. Izteikt 22.26. apkašpunktu šādā redakcijā:
“22.26. Interešu izglītības
programmu
izvērtēšanas
komisija’’;
1.4. Papildināt 22. punkta
ar 22.33. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“22.33. Cēsu novada medību
koordinācijas komisija’’;
1.5. Papildināt 22. punktu
ar 22.34. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“22.34.
Cēsu
novada
pašvaldības
komisija
darījumiem ar lauksaimniecības
zemi’’;
1.6. Papildināt ar 29.1
punktu šādā redakcijā:
“29.1
Atbilstoši
Civilprocesa
likuma
82. panta
septītajai daļai Cēsu novada
pašvaldību kasācijas instances
tiesā
pārstāv
pašvaldības
darbinieks
uz
Domes
priekšsēdētāja,
Domes
priekšsēdētāja vietnieka vai

pašvaldības iestādes vadītāja
izdotas pilnvaras pamata.’’;
1.7. Izteikt 34.10.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.10.6. nekustamā īpašuma atsavināšanas līgumus
un līgumus par nekustamā
īpašuma
apgrūtinājumiem
vai aprobežojumiem (t.sk.,
servitūtiem)’’;
1.8. Izteikt
34.10.11.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“34.10.11. līgumus, kuri nav
citas Cēsu novada pašvaldības
amatpersonas kompetencē, vai
atbilstoši Domes lēmumam’’;
1.9. Papildināt 34. punktu
ar
34.15.1 punktu
šādā
redakcijā:
“34.15.1 izdod rīkojumu
par izglītības programmu
īstenošanu
Cēsu novada
pirmsskolas izglītības iestādēs
un pirmsskolas vecuma bērnu
grupās (darba laiks un grafiks)
vasaras mēnešos’’;
1.10. Papildināt
ar
123.1 punktu šādā redakcijā:
“123.1
Atļauju
nodot
Cēsu
novada
pašvaldības
kustamo mantu citai publiskai
personai īpašumā vai lietošanā
bez atlīdzības dod Domes
priekšsēdētājs.’’
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.
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Pasākumi Cēsīs februārī
Pasākumi

01.02. plkst. 17.00
Latvijas Nacionālās operas
viesizrāde - Baleta stunda
“Baleta pasaulē”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
05.02. plkst. 19.00
Divi kapteiņi / Dailes teātris
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
06.02. plkst. 22.00
DJ DidzisKO
Fonoklubā
07.02. plkst. 19.00
Sarunas pie vakara tējas.
Tēma: Kultūra. Vaives svētki.
Ko gribam redzēt/darīt?
Vaives Tautas namā
07.02. plkst. 22.00
Rūdolfs Kugrēns (Comedy
Latvia), Diskotēka Šmārcis
piedāvā
Fonoklubā

14.02. plkst. 22.00
Momend, Alise Joste + DJ
Winamp
Fonoklubā
19.02. plkst. 19.00
Starptautisks projekts,
mūzikls “Čigānu barons”
CATA Kultūras namā
20.02. plkst. 12.00
Informācijas diena
skolotājiem
Cēsu Vēstures un Mākslas
muzejā
20.02. plkst. 20.00
Deju degustācija „Tā dejo
amerikāņi”. Muzikāls deju
vakars – rokenrols, svings,
džaivs, hastls, bugi-vugi
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
2.st. foajē
20.02. plkst. 22.00
DJ Aigars Sukurs
Fonoklubā

08.02. plkst. 18.00
EOLIKA 35 gadu jubilejas
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

21.02. plkst. 19.00
“Latvijas cerība” Aurēlija
Šimkus
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

11.02. plkst. 14.00
Arnolda Burova 100 gadu
jubilejai veltīts animācijas
filmu kino lektorijs, Radošā
leļļu darbnīca bērniem
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē

21.02. plkst.x22.00
DJ DUB:RA vs. DJ
PM2THEAM
Fonoklubā

12.02. plkst. 19.00
“Džeza naktis” Jolantas
Gulbes Paškevičas CD
prezentācijas koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
13.02. plkst. 22.00
DJ Z:le (funky breaks)
Fonoklubā
14.02. plkst. 15.00
Aijas Andrejevas
papildkoncerts “Soļi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
14.02. plkst. 17.00
Ainas Poišas izrāde – šovs
“Padomi precētiem pāriem”
CATA Kultūras namā
14.02. plkst. 18.00
Aijas Andrejevas koncerts
“Soļi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
14.02. plkst. 18.30
Cēsu Pils kora koncerts
“Mazā bilžu rāmītī”
Vaives Tautas namā
14.02. plkst. 21.00
Sirsnīga galdiņballe kopā ar
Ilzi un Edvīnu
Vaives Tautas namā
14.02. plkst.x21.00
Valentīndienas balle
CATA Kultūras namā

22.02. plkst. 12.00
Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris
bērniem “LeNeSOns ierauga
skaņu”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
22.02. plkst. 19.00
Igaunijas Neatkarības dienai
veltīts Latvijas-Igaunijas
pūtēju orķestru koncerts
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”
23.02. plkst. 19.00
Izrāžu apvienība “Panna”
piedāvā muzikālu dzīves
spēli divās daļās “Kukulis”
CATA Kultūras namā
26.02. plkst. 19.00
Nacionālo bruņoto spēku
orķestra un bigbenda
koncerts veltīts Latvijas
armijas pimā kara orķestra
96.gadadienai
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
27.02. plkst. 19.00
Dzejas un mūzikas cikls
“Brīdis pēc vakariņām”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
27.02. plkst. 22.00
DJ Winamp
Fonoklubā
28.01. plkst. 19.00
Koris “Kamēr...”
programmā “Amber Songs”
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

28.02. plkst. 21.00
“Huskvarn” 25 gadu
jubilejas un reizē - atvadu
koncerts “Huskvarn”, “Chaos
Act”, Fonoklubā

Kino
No 30.01.
Mežone, Wild (2014). Žanrs:
Drāma, biogrāfija. Līdz 16
g.v. – neiesakām
No 06.02.
Jupiteras ceļš, Jupiter
Ascending (2014). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, asa sižeta
filma, zinātniskā fantastika.
Līdz 12 g.v. – neiesakām
Rīga-2041 un citi fantastiski
stāsti:
Rīga-2041 (2014), Žanrs:
Zinātniskā fantastika
Brīva darbavieta
(Lielbritānija) īsfilma
Ziloņa sapnis (Nīderlande),
īsfilma
Neacs(Francija), īsfilma
Teorija par visu, The Theory
of Everything (2014). Žanrs:
Drāma, biogrāfija. Līdz 16 g.v.
– neiesakām
Lielais 6, Big Hero 6 (2014).
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
animācija, asa sižeta filma,
ģimenes filma. Bez vecuma
ierobežojuma
No 13.02.
Greja piecdesmit nokrāsas
Fifty Shades of Grey (2015).
Žanrs: Drāma, romantika. Līdz
18 g.v.- aizliegts
Es atgriezīšos kā kvēlojoša
roze (2014). Žanrs: Drāma.
Bez vecuma ierobežojuma
No 20.02.
Amerikāņu snaiperis
American Sniper (2014).
Žanrs: Kara, asa sižeta filma,
biogrāfija. Līdz 16 g.v. –
neiesakām
Auniņš Šons, Shaun the
Sheep (2015). Žanrs:
Piedzīvojumu filma,
animācija, ģimenes filma. Bez
vecuma ierobežojuma
Kingsman: slepenais
dienests, Kingsman: The
Secret Service (2014). Žanrs:
asa sižeta filma, Piedzīvojumu
filma, komēdija. Līdz 16 g.v.
– neiesakām
M.O.Ž. The Man in the
Orange Jacket, (2014).
Žanrs: Trilleris, šausmu filma,
mistika. Līdz 16 g.v. –
neiesakām
No 27.02.
Imitācijas spēle

PASĀKUMI

The Imitation Game (2015).
Žanrs: Biogrāfiska drāma, asa
sižeta filma. Līdz 16 g.v. –
neiesakām

12.02. plkst. 16.30
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14, U19, 2. divīzija
Piebalgas ielā 18

Focus, Focus (2015). Žanrs:
Komēdija, detektīvfilma. Līdz
16 g.v. – neiesakām

13.02.
Cēsu novada “Mēneša”,
“Gada” un “Populārākā”
sportistu godināšana
Cēsu Jaunā pils

Enija, Annie (2014). Žanrs:
Komēdija, ģimenes filma,
mūzikls. Līdz 7 g.v. neiesakām

Izstādes
01.01. – 31.03.
Izstāde „Mantojums”.
Vidzemes gleznotāju darbi
olu temperas tehnikā
Viesnīcas „Kolonna” Wenden
zālē
17.01.-28.02.
Anitas Sabules gleznu
izstāde “Atspulgs krāsās”
Vaives Ceļmalas izstāžu zālē
15.01.-01.03.
Ivetas Vecenānes dzintara
diega gobelēnu izstāde
„Virmojums”
Cēsu Jaunās pils Bēniņu
izstāžu zālē
18.02.-22.03.
Izstāde „Cēsu fotogrāfam
Gustavam Cīmenam 200”
Cēsu Jaunās pils Semināru
zālē
21.02.-29.03.
„Lielie vidzemnieki 20.gs.
mākslā. Cēsu mākslinieki
šodien” Izstādes veltītas Cēsu
Izstāžu nama 30 gadu jubilejai
Izstāžu namā

Sports
07.02. plkst. 11.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U14, U19
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14, U15 1. divīzija
Piebalgas ielā 18
07.02. plkst. 13.00
LČ florbolā vīriešiem 1. līga
Gaujas ielā 45
07.02. plkst. 15.30
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14, U17 2. divīzija
Piebalgas ielā 18
08.02. plkst. 10.00
LJČ basketbolā zēniem U14,
U15 1.divīzija
Piebalgas ielā 18
08.02. plkst. 13.00
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14, U17, 2. divīzija
Piebalgas ielā 18

14.02. plkst. 11.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U14
Piebalgas ielā 18
14.02. plkst. 16.00
LAT-EST čempionāts
basketbolā dāmām
Piebalgas ielā 18
15.02.
Skijorings
Pirtsupītes gravā
15.02. plkst. 12.00
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā līga
Piebalgas ielā 18
15.02. plkst. 13.00
LČ florbolā sievietēm 1.līga
Gaujas ielā 45
15.02. plkst. 14.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U19
Pūces ielā 2a
18.02. plkst. 17.00
LJBL čempionāts basketbolā
meitenēm U19
Piebalgas ielā 18
21.02. plkst.13. 00
LČ florbolā vīriešiem 1. līga
Gaujas ielā 45
22.02. plkst.12. 00
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā līga
Piebalgas ielā 18
22.02. plkst. 12.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U14 2. divīzija
28.02. plkst. 9.30
Vidzemes čempionāts Boccia
spēlē
Gaujas ielā 45
28.02. plkst. 11.00
Pārrobežu sadraudzības
čempionāts brīvajā cīņā
“Cēsu kauss 2015”
Pūces ielā 2a
28.02. plkst. 14.00
LJČ basketbolā zēniem U14,
U15 1. divīzija
Piebalgas ielā 18
28.02. plkst. 17.00
LJBL čempionāts basketbolā
zēniem U17, U19 2. divīzija
Piebalgas ielā 18
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SPORTS
Sniega vilinājums
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Svinot Pasaules sniega
dienu 18. janvārī, slēpošanas
un biatlona centrā Priekuļos
norisinājās ziemas sporta
aktivitātes lieliem un maziem.
Sniega dienu rīkoja Cēsu
un Priekuļu pašvaldības, un
tā pulcēja vairāk nekā 100
dalībnieku.
Kā pastāstīja Cēsu novada
sporta
koordinatore
Rasa
Siliņa, Sniega diena visā
pasaulē, precīzāk - pasaules
sniegotajā daļā, tiek rīkota, lai
iepazīstinātu bērnus ar ziemas
sporta veidiem un aktivitātēm
sniegā.
„Mums ir lielisks slēpošanas
un aktīvās atpūtas centrs dažu
minūšu brauciena attālumā no
Cēsīm ar inventāra nomu un
apgaismotām trasēm. Sniega
diena ir iespēja cēsniekiem
novērtēt šo sporta bāzi un

izjust labās emocijas, ko sniedz
svaigā gaisā aktīvi pavadīta
diena. Ja kaut daži no Sniega
dienas dalībniekiem kļūs par
regulāriem Olimpiskā centra
apmeklētājiem, tas jau būs
ieguvums,” norāda R. Siliņa.
Sniega dienas dalībnieki bija
vecāki vai vecvecāki ar bērniem
no Cēsīm un Priekuļiem. Visiem
bija iespēja piedalīties veiklības
stafetēs, braukt ar ragaviņām,
izmēģināt trāpīgumu biatlona
šautuvē, kā arī saņemt slēpes
un doties distancē. Speciālas
balvas saņēma sportiskākās
ģimenes – Elpermaņi no
Cēsīm un Liepiņu-Rozenbergu
ģimene no Priekuļiem. Vēl
Sniega dienā notika aizrautīgs
mačs sniega futbolā starp
Cēsu un Priekuļu komandām.
Novada domes priekšsēdētājas
Māras Juzupas iedvesmoti,
vairāk vārtus guva priekulieši,
taču spēles noslēgumā abu
komandu dalībnieki vienojās
par
draudzīgu
neizšķirtu.

Attēlā: Ģimeņu stafetēs vienlīdz augstu vērtēta tika gan precizitāte, gan ātrums, gan arī
izpildījuma estētiskā kvalitāte. Ticiet vai nē, bet saņemt augstāko novērtējumu – labi un jautri
pavadītu dienu – izdevās visiem.
Visi
sportisko
aktivitāšu dalībnieki
saņēma saldas uzmundrinājuma balvas,
varēja cienāties ar siltu
zupu. Bērni, izslēpojušies
Olimpiskā
centra trasē, teica, ka
tas ir riktīgi cool, tāpēc
braukšot vēl un likšot

Attēlā: Šautuvē nesenais Latvijas biatlona izlases dalībnieks Jānis
Bērziņš mazajiem censoņiem ierādīja, kā ātri un precīzi aizvērt mērķus.
Interese par šo disciplīnu bija liela, un precizitātē jaunieši daudz
neatpalika no Andreja Rastorgujeva.

Ko Twitterī čivina par Cēsīm?
Kristers @Kriksiso
@Cesis_lv Paldies par lielisko
slidotavu, cerēsim ka ziema
mūs palutinās ari turpmāk!

Matiss @Norvegis
nezinu vai sagadīšanās, bet
tumsā braucot pa @Cesis_lv
2/3 no gājējiem bija atstarojošās
vestes.
visu
cieņu.
Kā
@RozenbergsJ tas ir izdevies?
Līga @7lml7
@Cesis_lv Cēsīs sētniekiem
sācies lielais atvaļinājumu
laiks! Pirms dodaties dienas
gaitās, uzvelciet slidas!

Edžus Miķelsons @Edzus
Mikelsons
Iebraucot @Cesis_lv, paveras
ļoti patīkams skats. Ietves
notīrītas, bet baltas. Ne kā
Rīgas pārsālītā brūni melnā
šļura.
PUPA @pupaforkids
Nu,pasakiet,ka
daudzbērnu
ģimenei nav laba dzīve,vismaz
@Cesis_lv -bērnudāzs par
brīvu, skolā brīvpusdienas un
šogad ģim.v.pabasts 3xlielāks

Attēlā (pa labi):
Atrakcija “Metam
bumbu sētiņā” bija
labs pārbaudījums
ģimeņu sinhrono
kustību prasmēm.

Izsludināts Jaunatnes vasaras Olimpiādes
logo konkurss
Latvijas Olimpiskā komiteja, Cēsu novada pašvaldība un
Valmieras pilsētas pašvaldība
izsludina atklātu konkursu
par Latvijas Jaunatnes vasaras
Olimpiādes logo izstrādi.
Līdz 23. februārim ikviens
aicināts iesniegt savu Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādes
logo risinājumu. Logo jābūt
izstrādātam atbilstoši konkursa
nolikumam – tam jāatspoguļo
Olimpiādes auditorija, būtība,
mērķis un specifika, jāsimbolizē
dinamika
un
olimpiskās
vērtības. Konkursa dalībnieku
skaits nav ierobežots. Katrs
konkursa dalībnieks var iesniegt
vairākus logo variantus.

Izstrādātais logotips konkursam jāiesniedz elektroniski,
nosūtot to uz info@valmiera.lv
līdz 2015. gada 23. februārim
plkst. 16.00 ar norādi “Latvijas
Jaunatnes Olimpiādes logo”.
Iesniegtos darbus vērtēs
Latvijas Olimpiskās komitejas,
Valmieras pilsētas pašvaldības
un Cēsu novada pašvaldības
izveidota vērtēšanas komisija.
Galvenie vērtēšanas kritēriji:
logotipa dizaina atbilstība
pasākumam, idejas vizuālais
pievilcīgums un oriģinalitāte, kā
arī grafiskās zīmes koncepcija.
Konkursa uzvarētājs saņems
naudas balvu – 400 eiro.
Konkursa
uzvarētājs
tiks

paziņots līdz 9 martam.
Jau ziņots, ka no 3.jūlija
līdz 5. jūlijam Valmierā un
Cēsīs norisināsies Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiāde,
kurā piedalīsies novadu un
republikas nozīmes pilsētu
komandas. Sacensību mērķis ir
noteikt labākos Latvijas jaunos
sportistus Olimpiskajos sporta
veidos. Vienlaikus sportisti
sacenšas par tiesībām pārstāvēt
Latviju Eiropas Jaunatnes
Olimpiādē.

