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Tumšā laika gaišie mirkļi
Sagaidot
Ziemassvētkus,
Cēsīs katrā nedēļas nogalē
būs
koncerti,
radošas
darbnīcas, svētku lustes un
tirdziņi. Paspēt visur būs
grūti, bet var mēģināt –
pilna pasākumu programma
skatāma 6. lapaspusē. Bet par
to, ko noteikti nedrīkst palaist
garām, stāsta Cēsu Kultūras
centra projektu vadītāja Zane
Neimane.
Adventa laiku ieskandināsim
sestdien, 2. decembrī, ar
Ziemassvētku tirdziņu un egles
iedegšanu Rožu laukumā.
Tirdziņš vērsies plkst. 14.00,
bet egles iedegšana sāksies
plkst. 17.00. Dodoties uz
pasākumu, vēlams paņemt
līdzi kabatas lukturīti – tas
palīdzēs spožāk iedegt eglīti.
To, kas notiks Rožu laukumā,
neatklāšu. Tas būs muzikāli
ritmisks notikums, siltā un
gaišā noskaņā. Pēc tam, plkst.
18.00, visi aicināti uz koncertu
Sv. Jāņa baznīcā.
Pirmajā Adventa svētdienā
un arī visās turpmākajās
cēsniekus un viesus Rožu
laukumā
priecēs
torņu
mūzika
pūtēju
orķestra
“Cēsis” izpildījumā. Savukārt
zemessardzes 27. bataljons un
senioru biedrības parūpēsies
par siltu tēju un piparkūkām
klausītājiem.
Vēl
viens
Cēsu kolektīvs, Vidzemes
kamerorķestris, 10. decembrī
plkst. 18.00 sniegs burvīgu
koncertu Jaunajā pilī.
Svētku centrālā iela šogad
vecpilsētā būs Rīgas iela. Tāpēc
aicinām namu saimniekus un

Foto: Dace Spalviņa.
īrniekus dekorēt skatlogus,
durvis, radot svētku noskaņu.
Šogad
cēsniekiem
būs
lieliskas iespējas prasmīgu
meistaru
vadībā
pašiem
pagatavot dāvaniņas radiem un
draugiem. Radošās darbnīcas
decembrī būs atvērtas katrā
nedēļas nogalē. Būs gan
tradicionālo puzuru darināšana
un sveču liešana Jaunajā pilī.
Jaunas prasmes varēs apgūt
Lielās Skolas ielas 6 darbnīcās
un Cēsu Centrālajā bibliotēkā.
Šogad
radošās
darbnīcas

būs arī Cēsu Profesionālajā
vidusskolā. Tā 16. decembrī
mazie cēsnieki varēs kopā ar
tētiem doties un Profesionālās
vidusskolas meistaru vadībā
pagatavot ko pamatīgu un
lietderīgu. Bet pēc tam – ņemt
pie rokas mammu un doties uz
Jauno pili un īpašā darbnīcā
iemācīties pagatavot ko gaisīgu
un gaistošu: smaržas un
krēmus no dabīgām izejvielām.
Tā ir laba iespēja ģimenēm šo
svētku gaidīšanas laiku pavadīt
kopā, apgūt jaunas prasmes

un sarūpēt dāvanas bez
nogurdinošām ekspedīcijām pa
lielveikaliem.
Šogad Cēsu centrā rotāsies
trīs egles. Vienības, Rožu
un Pils laukumā. Egli Pils
laukumā aicinām iedegt 15.
decembrī. Līdzi jāņem egles
zaros
iekarams
vēlējums
Cēsīm. Pēc tam – naksnīga
pastaiga lukturu gaismā pa
vecpilsētu kopā ar Laika veci.
Vēl viens tirdziņš Rožu
laukumā būs 23. decembrī no
plkst.10.00 līdz plkst.15.00, lai

tie, kas vēl to nav paspējuši,
varētu sagādāt dāvaniņas un ko
gardu svētku galdam.
Ziemassvētku eglīte bērniem
būs 28. decembrī Jaunajā pilī,
to varēs apmeklēt, iepriekš
piesakoties un iegādājoties
ieejas kartes.
Noteikti aicinu cēsniekus
Latvijas
simtgades
gadu
visiem kopā sagaidīt Vienības
laukumā. Jauno gadu sveiksim
ar īpaši krāšņu uguņošanu.
Būs, ko redzēt!

atvasi uz skolu vai apgūt 1.
klases programmu ierastajā
vidē bērnudārzā.
Cēsu
novadā
esam
iecerējuši, ka 1. klases, kurās
mācīsies
sešgadīgi
bērni,
varētu atvērt Cēsu pilsētas 3.
pirmsskolas izglītības iestādē,
Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas
izglītības iestādē, Cēsu pilsētas
5.
pirmsskolas
izglītības
iestādē, Cēsu 2. pamatskolas,
Līvu sākumskolas un Rāmuļu
pamatskolas
pirmsskolas
grupās. Cēsu 1. pirmsskolas
izglītības iestādē paredzēts

1. klasi neveidot, jo bērni
pirmsskolas
izglītības
programmu apgūst jaukta
vecuma grupās, un nav iespēju
veidot atsevišķu 1. klasi.
Ja sešgadīgu bērnu vecāki
vēlēsies, lai viņu bērni mācības
1. klasē sāktu Cēsu Pilsētas
vidusskolā,
nodrošināsim
šo iespēju, iekārtojot bērnu
vecumam atbilstošas mācību
un atpūtas telpas.
Aicinām vecākus izdarīt
savu izvēli un par to informēt
izglītības iestāžu vadītājus.

Sešgadnieks skolā vai bērnudārzā?
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldība
Saeimā iesniegti grozījumi
Vispārējās izglītības likumā,
kas paredz, ka turpmāk (pēc
izglītības ministra teiktā –
no 2019. gada septembra)
sešgadniekiem
vajadzētu
sākt mācības 1. klasē. Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas darbinieki sadarbībā
ar izglītības iestāžu vadītājiem
izstrādājuši projektu, kā īstenot
šo likumdevēja iniciatīvu, ja
grozījumi tiks apstiprināti.

Patlaban
Cēsu
novada
pamatskolu un vidusskolu
infrastruktūra vēl nav gatava
tik daudzu jaunu 1. klašu
atvēršanai.
Plānojam,
ka
2010.
un 2011. gadā dzimušie
bērni sāks mācības Cēsu
1. pamatskolā, Cēsu 2.
pamatskolā, Cēsu Pilsētas
vidusskolā, Līvu sākumskolā,
Rāmuļu pamatskolā un Cēsu
Pastariņa sākumskolā. Cēsu
1. pamatskolā un Cēsu 2.
pamatskolā pirmās klases,
kurās mācīsies septiņgadīgi

bērni jau ir nokomplektētas.
Pārējās skolas gaida savus
audzēkņus.
Skolas
varēs
uzņemt
sešgadniekus tikai tad, ja spēs
nodrošināt bērniem piemērotu
vidi. Diemžēl likumprojektā
nav skaidri definēts, kāda vide
uzskatāma par sešgadniekiem
piemērotu un kurš tiesīgs to
izvērtēt. Tāpēc, lai bērniem
nebūtu krasa pāreja no
bērnudārza uz skolas vidi, Cēsu
novadā sešgadnieki 1. klasē
varēs mācīties arī bērnudārzā.
Vecāki varēs izvēlēties – sūtīt
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Ar izglītības zirgu
izaugsmes kalnā
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Esam aizvadījuši valsts
svētku
mēnesi.
Paldies
cēsniekiem
par
aktīvo
dalību, paldies rīkotājiem
par patriotisma un prieka
piepildītiem brīžiem Lāčplēša
dienā un 18. novembra svētkos.
Novembra sākumā atvērām
plānotā Kosmosa izziņas centra
metu konkursa piedāvājumus.
Konkurence bija nopietna,
startēja desmit pretendenti,
un daļa darbu, sevišķi jau
nominētie, bija izstrādāti,
rūpīgi izpētot ēkas būvniecībai
paredzēto teritoriju Cīrulīšos.
Turpināsim
darbu,
lai
varētu izstrādāt būvprojektu
un meklēt finansējumu ieceres
īstenošanai. Jāuzsver, ka tas
nebūs no citiem projektiem
vai
prioritātēm
pārdalīts
finansējums, bet tikai šādas
ievirzes projektiem paredzēti
līdzekļi.
Kosmosa
centra
projekta īstenošana ir būtiska,
jo nodrošinās apmeklētāju
pieplūdumu Cēsīs arī mēnešos,
kad tūrisma sezona nav aktīva.
Šāds komplekss ir svarīgs
jauniešu izglītībā, jo rada
interesi par dabas zinātņu

apgūšanu.
Turpinot
par
izglītību,
jāpiebilst, ka izveidots Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
konvents. Tam ir padomdevēja
funkcija un aicinājums palīdzēt
skolai veiksmīgi pilnveidoties.
Konventā
apstiprinājām
profesionālās
vidusskolas
attīstības stratēģiju, kā arī
spriedām par jaunām apmācību
programmām un mārketinga
aktivitātēm.
Ir
iecere
paplašināt skolas darbību un
komplektēt arī mācību grupas
pieaugušajiem, kurās varēs
apgūt darba tirgū pieprasītus
un labi apmaksātus amatus un
prasmes.
Jāmin vēl viena izglītības
jomas aktualitāte novembrī –
Draudzīgā
aicinājuma
fonda skolu reitinga balvu
pasniegšana
Latvijas
labākajām skolām. Cēsu Valsts
ģimnāzija šogad ieguva pirmo
vietu pilsētas ģimnāziju grupā.
Savukārt Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskola – 2. vietu
latviešu valodas un literatūras
eksāmena rezultātu vērtējumā.
Noteikti varam priecāties
un teikt, ka tas ir kārtējais
apliecinājums
augstajai
izglītības kvalitātei novadā,
taču vienlaikus jāatceras, ka

Ātri risinājumi
klientiem

izglītībā mūs sagaida nopietni
izaicinājumi, un te ir vietā
bieži piesauktā Raiņa atziņa
“pastāvēs, kas pārmainīsies”.
To, ka tieši izglītība ir tas
zelta zirgs, kas mūsdienu
mainīgajā pasaulē spēj mūs
uznest ekonomiskās izaugsmes
stikla
kalnā,
apstiprināja
arī ekspertu ziņojumi Cēsu
uzņēmēju forumā.
Novembra nogalē pabeigti
pilsētas stadiona pārbūves
pirmās
kārtas
būvdarbi.
Iedzīvotāju interese par jauno
sporta būvi ir liela, tāpēc
būs
jānodrošina
stadiona
pieejamība fiziskām aktivitātēm
arī ziemas mēnešos.
Ar Rīgas ielas pārbūves
veicējiem
esam
stingri
vienojušies,
ka
ielas
atjaunošana posmā līdz Rožu
laukumam jāpabeidz līdz 8.
decembrim. Darīsim visu,
lai Ziemassvētku gaidīšanas
laiks vecpilsētā, un jo īpaši
Rīgas ielā un Rožu laukumā,
būtu gaišs, priecīgs un ļaužu
piepildīts.
Sākas Advents – pārdomu,
piedošanas, jaunu ieceru un
apņemšanos laiks. Lai mums
visiem tas ir piepildīts, gaišs un
ģimeniskas sirsnības piepildīts!

Domes sēdē novembrī
Cēsu novada domes sēdē
16. novembrī izskatīti 32
jautājumi.
Deputāti
lēma
par
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem,
izsoļu
rezultātu
apstiprināšanu,
pedagogu
profesionālās
darbības
novērtēšanas
kārtības
saskaņošanu,
kā
arī apstiprināja grozījumus

pašvaldības
saistošajos
noteikumos. Vēl deputāti
lēma par pabalsta piešķiršanu
politiski represētām personām,
papildus
amata
vienībām
Cēsu pilsētas Sporta skolā
un finansējuma piešķiršanu
SIA
“Cēsu
Olimpiskais
centrs”. Domes sēdē deputāti
noklausījās informāciju par
nekustamo īpašumu Vaļņu ielā

21 un Vaļņu ielā 23 piespiedu
sakārtošanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” “Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Svētku pabalsts politiski
represētiem
Latvijas
valsts
proklamēšanas 99. gadadienas
gaitā, Cēsu novada dome 16.
novembra sēdē apstiprināja
vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Cēsu
novada
politiski
represētajām personām un
nacionālās pretošanās kustības
dalībniekiem.
Pabalsta apjoms vienai
personai ir 50 eiro. Lai saņemtu
pabalstu personām, kurām
piešķirts politiski represētās
personas statuss vai nacionālās
pretošanās kustības dalībnieku

statuss un kuru deklarētā
dzīvesvieta ir Cēsu novadā,
jāvēršas
Cēsu
Sociālajā
dienestā (Bērzaines ielā 18,
2. stāva 6. vai 7. kabinetā)
ar iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu (pase
vai identifikācijas karte) un
statusa apliecinošu dokumentu,
kā arī bankas konta numuru.
Tos
iedzīvotājus,
kuri
veselības stāvokļa dēļ paši
nevar
ierasties
Sociālajā
dienestā,
aicinām
zvanīt

pa tālruni
64127743.

64127887

vai

Sociālā dienesta apmeklētāju
pieņemšanas laiki:
Pirmdiena 8:00 – 11:30;
12:30 – 16:30
Otrdiena 8:00 – 11:30
Trešdiena 12:30 – 17:30
Ceturtdiena 8:00 – 11:30;
12:30 – 16:30
Piektdiena -

Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja
Viena no gada nogales
aktuālajām tēmām pašvaldībā ir
klientu apkalpošanas kvalitātes
uzlabošana. Novembra sākumā
pašvaldības darbinieki pulcējās
seminārā, kurā modelējām
situācijas no ikdienas prakses
un analizējām, kas darāms,
lai iedzīvotājiem vēršanās
pašvaldībā neradītu vilšanos.
Mēs
dzīvojam
laikā,
kad visi sagaidām tūlītējus
risinājumus, taču ne visiem
iedzīvotāju
ierosinājumiem
vai uzrādītajām problēmām
iespējami
ātri
risinājumi.
Tāpēc esam vienojušies, ka
pamazām ieviesīsim sistēmu,
kurā iedzīvotājs, kurš vērsies
pašvaldībā ar iesniegumu,
saņem tūlītēju atbildi par
viņa iesnieguma izskatīšanas
gaitu, atbildīgo amatpersonu
un iespējamiem risinājumiem,
un ka pašvaldības atbilde nav
jāgaida normatīvos noteiktās
30 dienas.
Arvien vairāk iedzīvotāju
aktīvi izmanto elektroniskos
saziņas
līdzekļus,
un
pašvaldībai uz to jāreaģē. Viens
no nākamā gada lielajiem
plāniem ir pašvaldības mājaslapas cesis.lv pārveidošana,
lai tā kļūtu par iedzīvotāju un
pašvaldības galveno saziņas
līdzekli. Ierastā aicinājuma,
“rakstiet, lūdzu, iesniegumu”,
vietā aizvien plašāk piedāvāsim
tiešām tūlītējus risinājumus
digitālajā vidē. Piemēram – trīs
klikšķi līdz vietai bērnudārzā.
Lai labāk saprastu, kādus
pakalpojumus
iedzīvotāji
vēlas saņemt elektroniski,
kādos jautājumos - saņemt
speciālistu konsultāciju, kur
būtu jāatrodas un kādam būtu

jāizskatās klientu apkalpošanas
centram, esam uzaicinājuši
sociālantropologu
Viesturu
Celmiņu un viņa komandu
veikt klientu vajadzību izpēti.
Valsts
svētku
mēnesī
novadā bija daudz svinīgu un
patriotisku notikumu ar lielu
apmeklētāju skaitu. Šoreiz
gribētu izcelt tos, kuros
godinājām novada ļaudis,
kuru veikums ir darījis Cēsu
novadu labāku, skaistāku,
skanīgāku un atpazīstamāku.
Tie
ir
konkursi
“Gada
darbinieks”, “Būve” par tīrāko
ietvi, sakoptāko teritoriju,
skaistāko sētu, “Labo darbu
krātuvīte” Vaives pagastā u.c.
Tiešām prieks, ka novadā ir tik
daudz cilvēku, kuri ar saviem
darbiem ik dienas apliecina to,
ka patriotisms ir rīcība, nevis
tikai sauklis.
No novembra norisēm vēl
gribētu izcelt Cēsu uzņēmēju
forumu. Tā tēma “Cilvēks.
Ideja.
Inovācija.”
tika
iztirzāta plaši un interesanti.
Mums aktuāla noteikti bija
bijušā Ekonomikas ministra
Vjačeslava
Dombrovska
prezentācija, kurā viņš vērtēja
reģionu attīstības iespējas.
Viena no atziņām – spēsim augt
tikai tad, ja attīstīsim nozares
ar augstu pievienoto vērtību.
Un noslēgumā par kādu
rekordu. Tuvojas Latvijas
simtgade, un saistībā ar to
uzņēmums “Latvijas tekstils”
nācis klajā ar intriģējošu
iniciatīvu: sarkanbaltsarkanā
karoga dzimtenē, Cēsīs, uzšūt
un plašai sabiedrībai parādīt
pasaulē lielāko karogu –
Latvijas karogu. Šajā iecerē,
kas pretendēs arī uz ierakstu
Ginesa rekordu grāmatā, būsim
uzņēmuma sadarbības partneri.

Izmaiņas kapu saimniecībā
Novada
domes
sēdē
pieņemts lēmums, ka, sākot ar
nākamo gadu, pašvaldības kapu
saimniecības darbinieki vairs
nesniegs ar bēru ceremoniju
saistītus pakalpojumus – kapu
rakšanu, nešanu, skuju zaru
sagādi. Šos pakalpojumus
turpmāk nodrošinās privāto

apbedīšanas biroju pārstāvji.
Pašvaldības
kapu
saimniecības
darbinieki
nodrošinās kapu teritorijas
uzturēšanu un sakopšanu,
kapličas un sēru zvana
pakalpojumus.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība

Bērzaines iela 5, Cēsis.
Tālrunis: 64121677
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Draudzīgā aicinājuma
fonda balvas labākajiem

Attēlā: Cēsu Valsts ģimnāzija šogad pilsētas ģimnāziju grupā ieguva pirmo vietu,
apsteidzot Siguldas un Madonas Valsts ģimnāzijas. Foto: Edīte Matuseviča.
Novembrī
Vidzemes
koncertzālē
“Cēsis”
jau
septīto reizi notika Draudzīgā
Aicinājuma
fonda
skolu
reitinga balvu pasniegšana
Latvijas labākajām skolām.
Cēsu valsts ģimnāzija šogad
ieguva pirmo vietu pilsētas
ģimnāziju grupā skolu reitinga
kopvērtējumā.
Šogad
konkursā
apbalvojumam bija nominēta
51 skola. Skolas tiek vērtētas
četrās kategorijās – ģimnāzijas,
pilsētu vidusskolas, lauku
vidusskolas un specializētās
skolas, tajā skaitā tehnikumi,
arodvidusskolas un mūzikas
skolas. Pēc skolēnu gūtajiem
rezultātiem
centralizētajos
eksāmenos vērtē piecus mācību
priekšmetus - latviešu valodu,
matemātiku, angļu valodu,
dabas
zinības
(bioloģija,
fizika, ķīmija), vēsturi un
skolas
kopvērtējumā,
kā
arī skolu izaugsmi gan
mācību
priekšmetos,
gan

kopvērtējumā.
Cēsu Valsts ģimnāzija, kura
pagājušajā gadā nenonāca
labāko pilsētas ģimnāziju
trijniekā, šogad ieguvusi pirmo
vietu, apsteidzot Siguldas
Valsts ģimnāziju un Madonas
Valsts ģimnāziju.
Par absolūti labāko skolu
reitingā šogad kārtējo reizi
kļuvusi Rīgas Valsts
1.
ģimnāzija, savukārt labākā
pilsētas vidusskola šogad ir
Daugavpils Krievu vidusskolalicejs, labākā lauku skola –
Saldus novada pašvaldības
Druvas vidusskola, bet par
labāko
specializēto
skolu
konkurencē
atzīta
Emīla
Dārziņa mūzikas vidusskola.
Starp balvu ieguvējiem
bija arī Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskola
(AKCMV), kura specializēto
skolu grupā ieguva 2. vietu
skolēnu latviešu valodas un
literatūras eksāmena rezultātu
vērtējumā, kā arī
vēstures

eksāmena rezultātu vērtējumā.
Turklāt AKCMV vēstures
eksāmena un latviešu valodas
un
literatūras
eksāmena
rezultātos
arī
uzrādījusi
vislielāko izaugsmi valstī
salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu rezultātiem, par ko
arīdzan saņēma balvas.
Kā, uzrunājot no visas
Latvijas
sabraukušos
skolotājus un skolu direktorus,
norādīja pasākuma iniciators
un organizators, Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas atjaunotājs un
ilggadējs vadītājs, DA fonda
dibinātājs un vadītājs Jānis
Endele:
“Izcili
skolēni
atrodami katrā skolā, bet ne
visur ir izcili skolotāji, kas var
palīdzēt attīstīties talantiem.
Tikai
strādājot
tandēmā
izciliem skolēniem un izciliem
skolotājiem, iespējams gūt
panākumus.”

Cēsu klīnikā e-veselība
Apritējis mēnesis, kopš Cēsu
klīnikas ārstējošie ārsti darbojas
vienotajā veselības nozares
elektroniskās
informācijas
sistēmā “E-veselība”. Lai gan
valstī noteikts, ka darbs ar
e-receptēm un e-darbnespējas
lapām būs obligāts ar 2018.
gada 1. janvāri, klīnika šādu
praksi ieviesusi jau no 2017.
gada 1. novembra.
Līdz ar e-darbnespējas
lapu ieviešanu, datu apmaiņa
starp darba ņēmēju, darba
devēju un “Valsts sociālās
apdrošināšanas
aģentūru”
notiek elektroniski. Klīnikas
pacientam
e-darbnespējas

lapa nav jānes papīra formātā
savam darba devējam, to ārsts
var atvērt, pagarināt un noslēgt
elektroniski.
“Kad “E-veselību” valstī
ieviesīs pilnībā, tā būs ērta un
izdevīga sistēma pacientiem,
ārstniecības
iestādēm
un
mediķiem, kā arī valstij
kopumā. Diemžēl sistēmas
pirmās pozīcijas – darbnespējas
lapas un elektroniskās receptes
– ieviešana
valstī notiek
kļūdaini un smagi,” atzīst Cēsu
klīnikas valdes priekšsēdētāja
Ingūna Liepa un turpina,
“zināma sagatavošanās darbam
e-veselības sistēmā, protams,

nepieciešama arī no ārstniecības
iestāžu un mediķu puses. Lai
apgūtu nepieciešamās iemaņas
un realizētu sistēmas ieviešanu
Cēsu klīnikā, nolēmām veikt
to pakāpeniski, sākot ar
elektroniskās darba nespējas
lapas izsniegšanas kārtību.”
Cēsu
klīnika
atbalsta
tehnoloģiju
attīstību
un
vispārīgu
kvalitātes
uzlabošanu,
līdz
ar
to
savlaicīga
“E-veselības”
sistēmas ieviešana ir viens no
soļiem pretī veselības aprūpes
efektivitātei.

Labiekārto namu
pagalmus
Cēsu novada pašvaldība ik
gadu rīko mikrorajonu pagalmu
labiekārtošanas
projektu
konkursu, kurā daudzdzīvokļu
namu
iedzīvotāji
un
apsaimniekotāji var iegūt
pašvaldības līdzfinansējumu
namu
apkārtējās
vides
sakārtošanai un transporta
kustības, bērnu un jauniešu
brīvā
laika
pavadīšanas
iespēju un vides pieejamības
uzlabošanai.
Šogad konkursā atbalstīti 11
projekti, kuru īstenošanai kopā
piešķirti 50 000 eiro. Sākotnēji
pašvaldības
līdzfinansējums
bija plānots 30 000 eiro,
bet iedzīvotāju intereses un
aktivitātes rezultātā konkursam
tika
piešķirts
papildu
finansējums.
Kā
norāda
Attīstības
nodaļas projektu koordinatore
Sanita
Breikša,
konkursā
atbalstīti visi projekti, kuru
iesniedzēji bija gatavi ieguldīt
darbu
apkārtējās
vides
labiekārtošanā.
Projektiem
finansējums tiek piešķirts,
izvērtējot izmaksu pozīcijas
atbilstoši
Cēsu
novada
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem.
Starp
īstenotajiem
projektiem ir bērnu rotaļu
laukums
Viestura
ielas
daudzdzīvokļu namu pagalmā,
nobruģēti gājēju celiņi starp
Valmieras un Birzes ielas
daudzdzīvokļu
ēkām,
kā
arī pagalma labiekārtošana
Dārzniecības ielā. Daudzviet
bija nepieciešama stāvlaukumu
asfaltēšana pie mājām.
Īpaši
svarīga
projekta

īstenošanā ir sadarbība ar
namu pārvaldniekiem, kas
var palīdzēt tehniskā projekta
izstrādē,
tomēr
pašiem
iedzīvotājiem
jāveic
visu
dokumentu saskaņošana. Līdz
ar to nepieciešami aktīvi un
ieinteresēti projektu vadītāji
pašu iedzīvotāju vidū. Labo
ieceri turklāt jāatbalsta 75%
iedzīvotāju. Taču, kā norāda
kooperatīva
“Birzītes
6”
pārstāve Pārsla Goldberga,
kura konkursa gaitā īstenojusi
projektu
Birzes
ielas
daudzdzīvokļu namu pagalmā
– lai arī daļa iedzīvotāju
sākotnēji protestēja pret celiņu
bruģēšanu mājas pagalmā,
kad celiņi bija uztaisīti, vairs
iebildumu nebija. Labi padarīts
darbs ir vislabākais arguments.
Projekta īstenošana prasa
laiku un pūles, tomēr ieguvums
tās noteikti atsver, jo rezultāts
ir paliekošs. “Beidzot jāsaprot,
ka neviens cits nenāks un
nedarīs, pašiem būs jāpieliek
roka savas apkārtējās vides
sakārtošanā,” saka Pārsla
Goldberga, viena no projektu
īstenotājām.
Nākamā gada pavasarī
konkursu paredzēts izsludināt
atkal, un iedzīvotāji varēs
pieteikties
pašvaldības
finansējumam, lai labiekārtotu
daudzdzīvokļu namu pagalmus.
Iedzīvotāji aicināti jau laicīgi
gatavot konkursa pieteikumus
un izstrādāt projektus, lai
konkursa izsludināšanas brīdī
tos varētu iesniegt.
Konkursa nolikums un
saistošie noteikumi atrodami
cesis.lv sadaļā “Pašvaldība” –
“Vakances, izsoles, konkursi”.

Deja veselībai un priekam
Novembra
sākumā
noslēdzās Eiropas Savienības
fonda projekta “Pasākumi Cēsu
novada pašvaldības iedzīvotāju
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei” Kustību
un deju nodarbību (treniņi)
pirmais cikls Cēsu Invalīdu
habilitācijas – dienas centra
personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Projekta ietvaros deviņiem
dienas centra jauniešiem tika
nodrošinātas individuālas un
grupu kustību un deju sesijas,
kas sākās jūnijā. Nodarbībās
jauniešiem bija iespēja ar
kustību palīdzību apzināties
savu fizisko ķermeni un izprast
psihoemocionālo
stāvokli.

Nodarbībās apgūtās prasmes
veicināja jauniešu kustību
spējas un aktivitāti, kā arī
uzlaboja emocionālo labsajūtu,
kas ir nozīmīgs ieguldījums
viņu
dzīves
kvalitātes
uzlabošanai un iekļaušanai
sabiedrībā.
Līdz projekta noslēgumam
paredzēts īstenot vēl divus
pasākumus nodarbību ciklā Kustību un dejas terapija.
Deju un kustību nodarbības
norit
Eiropas
Sociālā
fonda projekta “Pasākumi
Cēsu
novada
pašvaldības
iedzīvotāju
veselības
veicināšanai
un
slimību
profilaksei”, identifikācijas Nr.
9.2.4.2/16/I/105, gaitā.
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Sveic labo darbu veicējus

Norēķinu
salīdzināšana

Valsts svētkiem veltītajā
sarīkojumā Vaives pagasta
“Kaķukrogā” pateicības vārdus,
balvas un ziedus saņēma tie
vaivēnieši, kuru labos darbus
šogad bija pamanījuši un
novērtējuši pagasta iedzīvotāji.
Šogad kustības “Labo darbu
krātuvīte” balvas pasniedza:
Lanai Lindermanei
–
par
nesavtīgu
atbalstu
Rāmuļu pamatskolas sporta
dzīves uzlabošanā un telpu
noformēšanā;
Aijai Bernātei – par
personisko darba un materiālo
līdzekļu
ieguldījumu,
papildinot Rāmuļu pamatskolas
deju kolektīva “Madara” tērpus
ar etnogrāfiskām zeķēm;
Andrai Kalniņai, Marikai
Rozītei, Gatim Krakopam,
Laurim Akmens – par
brīvprātīgo darbu Daumanta
Gaiļa 90 gadu jubilejas atceres
pasākuma “Dziesmu dienas
Rāmuļos” organizēšanā un
norisē;
Aijai
un
Jurim
Pušpuriem – par nesavtību
un
atbalstu,
sarūpējot
Ziemassvētku
pārsteigumu
Rīdzenes sociālā dzīvokļa
iemītniekiem;
Rudītei Petrovai – par
brīvprātīgo darbu, organizējot
pasākumus un ekskursijas

Cēsu novada pašvaldība
reizi gadā veic norēķinu
salīdzināšanu, lai pārliecinātos
par to, vai savstarpējie norēķini
grāmatvedības uzskaitē tiek
atspoguļoti korekti. Šā gada
novembrī mūsu klientiem tiek
izsūtīti norēķinu savstarpējās
salīdzināšanas akti. Izsūtītie
akti satur informāciju par
stāvokli uz 2017. gada 31.
oktobri.
Kas atspoguļots kolonnā
Jāmaksā? Maksājamā summa
rodas, ja klients nav veicis
maksājumu vai maksājums
nav veikts pilnā apmērā.
Maksājamo summu var iedalīt
divās daļās:
1) maksājamā summa, par
kuru ir iestājies maksāšanas
termiņš (maksājamā summa,
kura bija jāapmaksā līdz
31.10.2017)
2) maksājamā summa, par
kuru nav iestājies maksāšanas
termiņš
(šajā
konkrētajā
gadījumā tā ir maksājamā
summa par oktobri, kura
jāapmaksā līdz 2017. gada
30.novembrim).
Kas atspoguļots kolonnā
Pārmaksa? Pārmaksa rodas,
ja klients veicis lielāku
maksājumu, nekā aprēķināts.
Kā tiek izsūtīts salīdzināšanas akts? Salīdzināšanas
akts tiek nosūtīts uz klienta
līgumā
vai
grāmatvedībā
norādīto e-pastu vai, ja e-pasta
adrese nav norādīta, izsniegts
izglītības iestādē.
Kā rīkoties, ja saņemts
salīdzināšanas akts e-pastā?
Kad klients e-pastā ir saņēmis
salīdzināšanas aktu un piekrīt
saņemtajai informācijai, tad:
1) jāatbild uz saņemto
e-pastu, spiežot Atbildēt jeb
Reply;
2) uzraksta atbildes e-pasta
tekstu – Apstiprinu atlikumu;
3)
nosūta
sagatavoto
e-pastu.
Kā rīkoties, ja saņemts
salīdzināšanas akts papīra
formā? Kad klients ir saņēmis
salīdzināšanas aktu un piekrīt
saņemtajai
informācijai,
tad to paraksta, norādot arī
paraksta
atšifrējumu,
un
nogādā izglītības iestādē,
Cēsu novada pašvaldībā vai
ieskenētu nosūta uz e-pastu –
norekini@cesis.lv
Savukārt, ja klients uzskata,
ka viņa maksājamā summa vai
pārmaksa uz konkrēto datumu
atšķiras no aktā norādītā,
tad nepieciešams sazināties
ar Cēsu novada pašvaldības
grāmatvedi,
zvanot
pa
tālruni - 64161813 vai nosūtot
informāciju uz e-pastu –
norekini@cesis.lv.

Attēlā: Vaivēnieši atzinīgi novērtēja Līvu pamatskolas pedagogu Zandas Cīrules, Kintijas
Āboliņas, Ivara Rauša un Ingas Voitkevičas veikumu. Foto: Aivars Akmentiņš.
Vaives pagasta senioriem;
Jānim
Lokmanim
un
Kristapam Sukuram – par
laika un materiālo ieguldījumu,
labiekārtojot
Rīdzenes
pludmali;
Zitai Krēsliņai – par
brīvprātīgo darbu un materiālo
ieguldījumu,
labiekārtojot
daudzdzīvokļu mājas Ezera
ielā 2, Rīdzenē, teritoriju;
Ingai Voitkevičai – par
veiksmīgu skolēnu, vecāku

un pedagogu saliedēšanu,
piedaloties projektā “100 darbi
Latvijai”, kā rezultātā iegūta 1.
vieta;
Zandai
Cīrulei
un
Kintijai Āboliņai – par aktīvu
darbību Līvu sākumskolas
padomē,
pārstāvot
bērnu
intereses,
un
brīvprātīgo
darbu, līdzdarbojoties skolas
pasākumu organizēšanā;
Gunai
Muceniecei
–
par brīvā laika un zināšanu

ieguldījumu Līvu pamatskolas
reorganizācijas procesā;
Jurim Salietim – par
atsaucību un sadarbību Līvu
pamatskolas
reorganizācijas
procesā;
Ivaram Rausim – par
aktīvu līdzdalību ārpusskolas
pasākumu organizēšanā, bērnu
rosināšanu un sagatavošanu
dalībai konkursos.

Nominācijas “Gada
darbinieks” laureāti

Novada skaistāko dārzu
un sētu saimnieki

Valsts
svētkos
par
godprātīgu savu pienākumu
izpildi un ieguldījumu Cēsu
novada
iestāžu
attīstībā
Atzinības rakstus saņēma
nominācijas “Gada darbinieks”
laureāti:
Cēsu valsts ģimnāzijas
direktore
Gunta
Bērziņa,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas direktora
vietnieks
Ainārs
Vītols,
Cēsu 1. pamatskolas dienas
dežurante Gunta Graudiņa,
Cēsu 2. pamatskolas direktore
Ija Brammane, Cēsu 2.
pamatskolas remontstrādnieks
Viesturs Zvirbulis, Pastariņa
sākumskolas skolotāja Sandra
Klaucāne, Līvu sākumskolas
direktore Antra Gabrānova,
Rāmuļu pamatskolas skolotāja
Dzintra Ceple, Cēsu 1.
pirmsskolas izglītības iestādes
skolotāju palīdze Ruta Rasa,
Cēsu 3. pirmskolas izglītības
iestādes
skolotāja
Anda
Jakovele, Cēsu 4.pirmskolas
izglītības iestādes skolotāja
palīgs Ilze Podiņa, Cēsu
5.pirmskolas izglītības iestādes
logopēde Egita Apša, Bērnu un
jauniešu centra skolotāja Līva
Boze, Bērnu un jauniešu centra
direktore Dzidra Matusēviča,

Valsts svētku koncertā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
apbalvoja
Cēsu
novada
skaistāko dārzu un sakoptāko
teritoriju īpašniekus.
Konkursā “Par skaistāko
Cēsu novada dārzu un
sakoptāko teritoriju” tika
vērtēti kopskaitā 14 dārzi un
teritorijas. Komisija apsekoja
pieteiktos dārzus un teritorijas
Cēsu pilsētā un Vaives pagastā
septembrī.
Nominācija “Skaistākais
Cēsu novada dārzs”
1. vieta Dailis Mednis –
Aveņu iela 17
2. vieta Sandra Rutkovska –
Gaujas iela 50
3. vieta Edija Zatumanovs –
Lauku iela 28
Atzinība Jānis Ēvele –
Lauku iela 12B
Atzinība Salvis Zēla – Meža
iela 2
Atzinība
Aija
BahaVelvele – Ķiršu iela 55
Atzinība Gints Ozols –
Lauku iela 10A
Nominācija “Sakoptākais
dauzddzīvokļu māju pagalms
Cēsu novadā”
1. vieta Dzīvokļu īpašnieku
biedrība
"Mūsmājas"
valdes priekšsēdētāja Anna

Cēsu
sporta
kompleksa
vadītājs Ģirts Mārtiņsons, Cēsu
Mākslas skolas lietvede Marija
Bērziņa, Cēsu Profesionālās
vidusskolas skolotāja Elita
Rozīte, Rāmuļu bibliotēkas
vadītāja
Vaira
Krūmiņa,
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
apkopēja Zigrīda Krūmiņa,
Cēsu Pilsētas vidusskolas
bibliotekāre Dace Mizone,
Cēsu internātpamatskolas –
attīstības centra skolotāja
Modrīte
Skrastiņa,
Cēsu
pirmskolas izglītības iestādes
“Pīlādzītis” skolotāja Signe
Bērziņa,
Cēsu
Kultūras
centra projektu vadītāja Zane
Neimane, pašvaldības Sociālā
dienesta Invalīdu habilitācijas
centra vadītāja Ērika Verle,
SIA “Vinda” ēkas un teritorijas
uzraugs Lilita Priede, Cēsu
klīnikas anestēzijas, intensīvās
un neatliekamās aprūpes māsa
Jeļizaveta Movzeša-Korneta,
Cēsu
klīnikas
radiologsdiagnosts Sandra Kiršteine,
Cēsu Valsts ģimnāzijas mūzikas
skolotāja
Ilga
Šķendere,
pašvaldības
Komunālās
nodaļas
komunālinženiere
Anita Bukeja, pašvaldības
Komunikācijas
nodaļas
vadītājs Kārlis Pots.

Kuzņecova – Leona Paegles
iela 8
2. vieta SIA "CDzP" mājas
pilvarotā persona Milda Dille –
Emīla Dārziņa iela 5
3. vieta SIA "CDzP" mājas
pilnvarotā persona Jānis Harijs
Sūniņš Festivāla iela 44
Nominācija “Sakoptākā
pašvaldības iestādes teritorija Cēsu novadā”
Atzinība Cēsu 2. pamatskola
–
Direktore
Ija
Brammane
Nominācija
“Skaistākā
Vaives pagasta lauku sēta”
1. vieta Helēna un Oļģerts
Šmiti - “Lejas Kļaustes”,
Vaives pag., Cēsu nov.
2. vieta Maija un Mareks
Vītoli - “Sietiņi”, Vaives pag.,
Cēsu nov.
Nominācija “Sakoptākais
uzņēmums Cēsu novadā”
Atzinība “SIA “Priekuļu
bloks” – “Lejas Avoti”, Vaives
pag., Cēsu nov.
Nominācija
“Vērīgais
skatītājs”
Atzinība Valentīnai Senkānei.
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Skaistākam un tīrākam novadam
Valsts
svētkos,
18.
novembrī, svinīgā ceremonijā
apbalvoja konkursu “Tīrākā
ietve Cēsu novadā” un “Būve
2017” laureātus.
Konkursā “Tīrākā ietve
Cēsu novadā” par labākajiem
tika atzīti:
Nominācijā “Pašvaldības
teritorijas pilsētā”:
Raisa Borščika – Pils parks,
z/s “Kliģēni”
Jeļena
Lohmanova
–
Komunālā nodaļa
Nominācijā
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
pilsētā un Vaives pagastā”:
Zita Krēsliņa – Ezera iela,
Vaives pagasts, Rīdzene
Sandra Vijupe – Maija iela
2 un 4
Jurijs Ņikitins – SIA
“CDzP”
Nominācijā “Sabiedriskās
ēkas”:
Ņina Dekterova – Cēsu
rajona tiesa
Par konkursa “Būve 2017”
laureātiem šogad kļuva:
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā:
1.
vieta
“Individuālās
dzīvojamās mājas ar bloķētu
garāžu jaunbūve” Bebru ielā
11, Cēsīs. Īpašniece Linda
Kreičmane.
Būvprojekta

vadītāja
arhitekte
Vija
Zlaugotne;
2.
vieta
“Individuālās
dzīvojamās mājas jaunbūve”
Lauku
ielā
28,
Cēsīs.
Īpašnieks Edijs Zatumanovs.
Būvprojekta vadītāja arhitekte
Sarmīte Spuldzeniece;
2.
vieta
“Individuālās
dzīvojamās mājas jaunbūve”,
īpašumā “Jaunvaisuļi”, Vaives
pagastā. Īpašniece Ingrīda
Andersone.
Būvprojekta
vadītājs arhitekts Eduards
Gailītis
3. vieta “Jaunbūve –
dzīvojamās mājas pārbūve”
Lielā Katrīnas ielā 23, Cēsīs.
Īpašnieks Guntars Zicāns.
Būvprojekta vadītāja arhitekte
Vija Zlaugotne;
3.
vieta
“Individuālā
dzīvojamā māja” Vaives ielā
41, Cēsīs. Īpašnieks Kristaps
Asnis. Būvprojekta vadītājs
arhitekts Uldis Asarītis;
Atzinība
“Individuālās
dzīvojamās
mājas
rekonstrukcija” Aldaru ielā 7,
Cēsīs. Īpašniece Ginta Pūpola.
Būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Bumbiers;
Atzinība
“Individuālās
dzīvojamās mājas un nojumes
jaunbūve” Bebru ielā 5, Cēsīs.
Īpašniece Agnese Pilsuma.

Būvprojekta vadītāja arhitekte
Vija Zlaugotne;
Atzinība
“Individuālās
dzīvojamās
mājas
daļas
rekonstrukcija” Zaķu ielā
25,
Cēsīs.
Būvprojekta
izstrādātājs SIA “Arhitekta
Imanta Timermaņa birojs”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Timermanis. Īpašnieki
Olavs Kampenuss un Kristaps
Kampenuss;
Publisko ēku grupā:
1. vieta “Viesnīcas ēku
kompleksa jaunbūves ” Gaujas
ielā 88, Cēsīs. Īpašnieks
SIA “Santas
Rezidence”,
valdes loceklis Māris Ančs.
Būvprojekta autors SIA “virtu”
, būvprojekta vadītāja arhitekte
Iveta Cibule;
2. vieta “Būvmateriālu
tirdzniecības centrs” Lapsu ielā
31, Cēsīs. Īpašnieks Guntars
Švolmanis.
Būvprojekta
autors
SIA
“Arhitekta
Imanta Timermaņa birojs”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Timermanis;
3.
vieta
“Ēkas
rekonstrukcija” Cepļa ielā 18,
Cēsīs. Īpašniece Margarita
Gormaļova.
Būvprojekta
autors
SIA
“ENTASIS”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Juris Pētersons;

Atzinība
“Viesu
nama
jaunbūve” Meža ielā 2,
Cēsīs. Īpašnieks Salvis Zēla.
Būvprojekta
autors
SIA
“Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs”, būvprojekta vadītājs
arhitekts Imants Timermanis;
Atzinība “Ēkas pārbūve”
Saules ielā 4, Cēsīs. Īpašniece
Vita
Barisa,
būvniecības
pasūtītājs SIA “BON LOT”,
valdes priekšsēdētāja Ieva
Barisa. Būvprojekta autors SIA
“Arhitekta Imanta Timermaņa
birojs”, būvprojekta vadītājs
arhitekts Imants Timermanis;
Atzinība
“Veikalanoliktavas ēkas pārbūve ”
Tirgoņu ielā 5, Cēsīs. Īpašnieks
SIA “Cēsu Agroķīmija”, valdes
loceklis Ziedonis Šūmanis.
Būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Bumbiers;
Atzinība “Viesnīcas daļēja
pārbūve” Vienības laukumā
1,
Cēsīs.
Būvniecības
pasūtītājs SIA “BEATUS”,
valdes priekšsēdētājs Uldis
Kvants. Būvprojekta autors
SIA “TECTUM”, būvprojekta
vadītāja
arhitekte
Vija
Zlaugotne.
Ražošanas ēku grupā
1. vieta “Ražošanas ēkas
rekonstrukcija” Palmu ielā
5, Cēsīs. Īpašnieks SIA

“ALTEHS”, valdes loceklis
Andris Liepiņš. Būvprojekta
autors
SIA
“Arhitekta
Imanta Timermaņa birojs”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Timermanis;
2.
vieta
“Autobusu
mazgātava”
Tirgoņu
ielā
7, Cēsīs. Īpašnieks SIA
“M.E.LAT-LUX”,
valdes
priekšsēdētājs Māris Gailis.
Būvprojekta autors Arhitektu
SIA
“MARTA
SAULE”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Zintis Butāns;
3. vieta “Kokzāģētavas ēkas
rekonstrukcija par ražošanas
ēku” īpašumā “Lejas Avoti”,
Vaives pagastā. Īpašnieks
SIA “GJ Forest”, valdes
priekšsēdētāja Liene Meistare.
Būvprojekta
autors
SIA
“Būvprojekts”,
būvprojekta
vadītāja Mirdza Šmite;
3. vieta “Ražošanas ēkas
daļas atjaunošana” Jāņa Poruka
ielā 2, Cēsīs. Īpašnieks SIA
“ĀMA”, valdes priekšsēdētāja
Mārīte Jansone. Būvprojekta
autors
SIA
“Arhitekta
Imanta Timermaņa birojs”,
būvprojekta vadītājs arhitekts
Imants Timermanis.

26.10.2017. Saistošie noteikumi Nr.24 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”
I. Vispārīgais jautājums
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk
noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Cēsu
novada pašvaldība (turpmāk
- pašvaldība) sedz licencētās
vispārējās
izglītības
programmas
izmaksas
(turpmāk – līdzfinansējums)
privātajai izglītības iestādei.
II. Līdzfinansējuma apmērs
un piešķiršanas nosacījumi
2. Līdzfinansējuma apmērs
vienam izglītojamam mēnesī
tiek noteikts ar pašvaldības
domes lēmumu katru budžeta
gadu
atbilstoši
vidējām
izmaksām pašvaldības skolās.
3. Ja vispārējās izglītības
pakalpojuma
izmaksas
privātajā izglītības iestādē ir
mazākas nekā līdzfinansējums,
pašvaldība
nodrošina
līdzfinansējumu apmērā, kas
atbilst vispārējas izglītības
pakalpojuma
izmaksām
privātajā izglītības iestādē.
4. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:
4.1. privātā izglītības iestāde
ir reģistrēta Izglītības iestāžu
reģistrā;
4.2. privātā izglītības iestāde
īsteno licencētu vispārējās
izglītības programmu;
4.4. privātajai izglītības

iestādei ir noslēgts līgums ar
pašvaldību par līdzfinansējuma
piešķiršanu
attiecīgā
izglītojamā
vispārējās
izglītības programmas apguvei
privātajā izglītības iestādē un
iesniegta izmaksu tāme;
4.5.
privātā
izglītības
iestāde nav nodokļu parādnieks
Publisko iepirkumu likuma
izpratnē;
4.6. izglītojamā un vismaz
viena tā likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta
ir
deklarēta
pašvaldības administratīvajā
teritorijā;
4.7.
izglītojamais
ir
reģistrēts vispārējās izglītības
programmas apguvei privātajā
izglītības iestādē;
4.8.
izglītojamā
likumiskajam pārstāvim un
privātajai izglītības iestādei ir
noslēgts līgums par vispārējās
izglītības
programmas
apgūšanu.
5. Līdzfinansējums tiek
piešķirts, ja privātā izglītības
iestāde samazina izglītojamā
likumiskā pārstāvja maksu
par
vispārējās
izglītības
programmas
īstenošanu
tādā apmērā, kas atbilst
izmaksātajam līdzfinansējuma
apmēram.
6.
Līdzfinansējums

nav paredzēts izglītojamā
ēdināšanas izdevumu segšanai.
III.
Līdzfinansējuma
izmaksas un pārtraukšanas
kārtība
7. Pašvaldība un privātā
izglītības
iestāde
slēdz
līgumu par līdzfinansējuma
nodrošināšanu.
8.
Lai
pamatotu
līdzfinansējuma
izlietojumu
atbilstoši
finansējuma
mērķim, privātā izglītības
iestāde, slēdzot līgumu ar
pašvaldību, pievieno izmaksu
tāmi atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja
apstiprinātiem
iepriekšējā gada pēc naudas
plūsmas
uzskaitītiem
izdevumiem vai gadījumā,
ja tiek dibināta jauna privātā
izglītības iestāde, atbilstoši
apstiprinātai plānoto izdevumu
tāmei. Tāme tiek sagatavota
atbilstoši normatīvajiem aktiem
par
izmaksu
ekonomisko
klasifikāciju.
9. Privātā izglītības iestāde
līdz katra mēneša piektajam
datumam iesniedz pieprasījumu
līdzfinansējuma
saņemšanai
(pielikums)
un
rēķinu
līdzfinansējuma
saņemšanai
pašvaldības
Apmeklētāju
apkalpošanas centrā vai nosūta
to pašvaldībai pa pastu vai

elektroniski uz elektroniskā
pasta adresi dome@cesis.
lv atbilstoši normatīvajiem
aktiem
par
elektronisko
dokumentu noformēšanu.
10. Pašvaldības Izglītības
nodaļas atbildīgais darbinieks
pārbauda iesniegto dokumentu
atbilstību
noteikumos
noteiktajām līdzfinansējuma
saņemšanas
prasībām
un
iesniedz
rēķinu
samaksai
pašvaldības Finanšu nodaļā.
11. Pašvaldībai ir tiesības
veikt
pārbaudi
privātajā
izglītības
iestādē
par
līdzfinansējuma
izlietošanu
atbilstoši
noteikumos
paredzētajiem
noteikumiem
un pieprasīt informāciju par
izglītojamo
apmeklējuma
uzskaiti.
12. Pašvaldības Finanšu
nodaļa saskaņā ar rēķinu veic
norēķinus ar privāto izglītības
iestādi 10 darbdienu laikā pēc
rēķina saņemšanas, naudas
līdzekļus ieskaitot privātās
izglītības
iestādes
kontā
kredītiestādē.
13. Pašvaldība pārtrauc
līdzfinansējuma izmaksu, ja:
13.1. izglītojamā vai vismaz
viena tā likumiskā pārstāvja
dzīvesvieta vairs nav deklarēta
pašvaldības administratīvajā

teritorijā;
13.2. pašvaldība konstatē,
ka piešķirtais līdzfinansējums
netiek izmantots atbilstoši
noteikumiem;
13.3. izglītojamais Valsts
izglītības informācijas sistēmas
datubāzē datu bāzē nav
reģistrēts attiecīgajā privātajā
izglītības iestādē.
14.
Izglītības
nodaļas
atbildīgais speciālists paziņo
privātajai izglītības iestādei par
līdzfinansējuma pārtraukšanu
konkrētajam izglītojamam.
15.
Ja
līdzfinansējuma
pārmaksa ir izveidojusies
privātās izglītības iestādes
vainas dēļ, sniedzot nepatiesu
vai nepilnīgu informāciju vai
nepaziņojot par apstākļiem,
kuri ietekmē tiesības uz
līdzfinansējumu,
privātā
izglītības
iestāde
mēneša
laikā pēc tam, kad nosūtīts
pašvaldības
rakstiskais
paziņojums,
pārmaksātos
līdzekļus ieskaita pašvaldības
kontā, kas norādīts rakstiskajā
paziņojumā.
IV. Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.
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PASĀKUMI


Pasākumi Cēsīs decembrī
Pasākumi

01.12. plkst.16.00
Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku tirdziņš –
akcija “Svētki tuvojas!”
02.12. plkst.11.00
CATA Kultūras namā
Valmieras Kinostudijas
sirsnīgākā un smieklīgākā
Ziemssvētku pasaka “Grinča
Ziemassvētki”
02.12. plkst.15.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Koncertizrāde ģimenēm
“Brīnumskapis un elektriskā
ģimene”
02.12. plkst.17.00
Rožu laukumā
Egles iedegšanas pasākums
un tirdziņš (no plkst.14.00)
02.12. plkst.18.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Kamerzālē
Grupa “Lata Donga”. Tautas
mūzikas cikls “Jauna tautas
dziesma?” un danču vakars
deju zālē
02.12. plkst.18.00
Sv.Jāņa baznīcā
Adventa ieskaņas koncerts
“Ceļojums lūgšanā”
02.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Jazz Lounge” ar Frank/
Pashkevich quartet
02.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kārlis Ķilkuts
03.12. plkst.13.00
Izstāžu namā
Adventes svētdiena veltīta
represētajiem latviešiem
Sibīrijā
03.12. plkst.19.00
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar PO
“Cēsis”
06.12. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca bērniem
“Ziemassvētkus gaidot”
07.12. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
07.12. plkst.16.00
Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku tirdziņš –
akcija “Svētki tuvojas!”
07.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde
“Prieks”
07.12. plkst.19.00
Izstāžu namā
Koncerts. Elīna Bērtiņa
(klavieres), Ieva Upatniece
(čells)

08.12. plkst.15.00
Jaunās pils Bēniņu zālē
Izstādes “Kauliņi ir mesti..
Galda spēles Latvijā un
pasaulē 19.-20.gs.” atklāšana
08.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde
“Prieks”
08.12. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris
09.12. plkst.10.00
Vaives Tautas namā
Vaives iedzīvotāju forums
09.12. plkst.11.00
Jaunajā pilī
Ziemassvētku dāvanu
gatavošanas darbnīca
Latviešu tradīciju izzināšana
un tradicionālo dāvanu
gatavošana kopā ar tautas
vērtes kopu “Dzieti”
09.12. plkst.13.00
Koprades māja “SKOLA6”
Ziemassvētku dāvanu
gatavošanas darbnīca
Ziemassvētku apsveikuma
kartiņu darināšana
09.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Meklējot Šūbertu”. Alta
vijoles zvaigzne Maksims
Risanovs, “Sinfonietta Rīga”
09.12. plkst.19.00
Vaives Tautas namā
Uzņēmēju balle
09.12. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Fjordwalker (Rus)
09.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Linga
10.12. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Mazais dekorāciju
meistars”. Radošā darbnīca
pirms “Svētdienas rīta
muzikālajām pasakām”
10.12. plkst.12.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Svētdienas rīta muzikālās
pasakas. Koncerts bērniem

10.12. plkst.17.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
Ērģeļzālē
Ziemassvētku ieskaņas
koncerts ar AKCMV
audzēkņiem un pedagogiem
10.12. plkst.18.00
Jaunajā pilī
Ziemassvētku kamermūzika
ar Vidzemes kamerorķestri
10.12. plkst.19.00
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar PO
“Cēsis”
11.12. plkst.16.00
Bērzaines ielā 4
Ziemassvētku tirdziņš –

akcija “Svētki tuvojas!”

11.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Labdarības koncerts “Nāc
līdzās Ziemassvētkos!”
13.12. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Grupas “Galaktika”
akustiskais ziemas koncerts
“Es piederu tev, tu man”
13.12. plkst.22.00
Fonoklubā
Stand-up comedy. Denis
Tulpe & Deniss Lugovskojs
14.12. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
14.12. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar mākslinieku,
izstādes “Aizmirstās gleznas”
autoru Kasparu Reini
14.12. plkst.18.00
Koprades māja “SKOLA6”
Ziemassvētku dāvanu
gatavošanas darbnīca
Auduma apgleznošanas
meistardarbnīca
14.12. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
Cēsu Bērnu un jauniešu
centra audzēkņu
Ziemassvētku ieskaņu
koncerts “Ja meklē, tad
atrod!”
14.12. plkst.19.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Pauls. “Četri
gadalaiki”
15.12. plkst.16.00
Jaunajā pilī
Izstādes “Ziemas pasaka.
Ērika Zvirbuļa fotogrāfijas”
atklāšana
15.12. plkst.17.00
Pils laukumā
Cēsu Pils egles iedegšana
un naksnīga ekskursija
lukturīšu gaismā “Tikšanās
ar Laika veci”
15.12. plkst.18.30
CATA Kultūras namā
Muzikāls cirka klaunādes
šovs “Papīra pasaule”
16.12. plkst.11.00
Jaunajā pilī
Ziemassvētku dāvanu
gatavošanas darbnīca
Latviešu tradīciju izzināšana
un tradicionālo dāvanu
gatavošana kopā ar tautas
vērtes kopu “Dzieti”
16.12. plkst.12.00
Valmieras ielā 19
Ziemassvētku notikums “Tā
elpo koks”
16.12. plkst.13.00
Jaunajā pilī
Ziemassvētku dāvanu
gatavošanas darbnīcas

Calendulas dabīgās kosmētikas
un smaržu gatavošana
16.12. plkst.16.00
Vaives Tautas namā
Ziemassvētku ieskaņu
koncerts “Uzdāvini prieku!”
Piedalās Vaives pagasta
pašdarbības kolektīvi un
viesmākslinieki
16.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ksenija Sidorova. “Carmen”
17.12. plkst.13.00
CATA Kultūras namā
Ziemassvētku koncerts
“Svētku diena”. TDK
“Randiņš”, SDK “Dzirnas”,
popgrupa “Hey”
17.12. plkst.16.00
Izstāžu namā
Koncertstāsts
“Iemirdzēšanās. Cimdu
Jettiņa”
17.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku sajūtu
koncerts ar Sergeju Jēgeru
un Ievu Kerēvicu “Debess
dārzos”
17.12. plkst.19.00
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar PO
“Cēsis”
20.12. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca bērniem
“Ziemassvētkus gaidot”
21.12. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas!
“Domā! Prāto! Risini!”
22.12. plkst.18.00
Izstāžu namā
Tautas vērtes kopas “Dzieti”
Ziemas Saulgriežu koncerts
23.12. plkst.10.00
Rožu laukumā
Ziemassvētku dāvanu
tirdziņš
23.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kaspars Zemītis un Rīgas
Doma zēnu koris koncertā
“Gaismu gaidot”
24.12. plkst.17.30
Rožu laukumā
Torņa mūzika kopā ar PO
“Cēsis”
25.12. plkst.21.00
CATA Kultūras namā
Ziemassvētku balle “Laimīgā
stunda”
26.12. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
LNT aktieris M. Brūveris un
komponiste - dziedātāja L.
I.Aizpuriete Ziemassvētku
koncertā “Ziemassvētku
optimisti”

26.12. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ziemassvētku koncerts “Ir
klusa nakts”
28.12. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Sējāns, Šipkēvičs un Liepājas
simfoniskie instrumenti
29.12. plkst.19.00
Cēsu pilī
Ziemassvētku dzīres
30.12. plkst.21.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Vecgada balle
31.12. plkst.23.00
Vienības laukumā
Jaunā gada sagaidīšana

Izstādes
09.11. – 10.12.
Cēsu Izstāžu namā
Kristaps Priede. “Kods”
10.11. – 10.12.
Cēsu Izstāžu namā
Jānis Sūniņš. “Cēsnieks
Latvijas valstij’’
19.11. – 13.01.2018
Insignia mākslas galerijā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
“Vēlmju lauks”. Ieva
Krūmiņa un Diāna DimzaDimme
01.12.-13.12.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jānis Blanks. “Ilustrācijas”
01.12.-30.12.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotoizstāde “Mūsu mīluļi”
08.12. – 03.06.2018.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
“Kauliņi ir mesti.. Galda
spēles Latvijā un pasaulē 19.20. gadsimtā. Privātā spēļu
kolekcija.”
14.12. – 13.01.2018.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Kaspars Reinis. “Aizmirstās
gleznas”
15.12. – 15.01.2018.
Cēsu Jaunās pilī
“Ziemas pasaka”. Ērika
Zvirbuļa fotogrāfijas
15.12. – 21.01.2018.
Cēsu Izstāžu namā
“Mantojums. Art Cēsis.”
Gleznotāju meistardarbnīcā
Cēsīs, radīto darbu izstāde
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PASĀKUMI, SAISTOŠIE
Literatūras
izstādes Cēsu
Centrālajā
bibliotēkā
01.12. – 30.12.
Literatūrzinātniecei,
folkloristei, politiķei, Latvijas
Valsts prezidentei Vairai
Vīķei-Freibergai — 80
01.12. – 30.12. Ziemas
saulgriežus gaidot...
01.12. – 30.12. Jauniešu un
vecāku žūrija 2017
01.12. – 30.12. Ai, bagāti
Ziemassvētki!
01.12. – 30.12. Pārgaujas
novads kādreiz un tagad
01.12. – 30.12. Ziemas sports
un aktīvā atpūta vēsturiskajā
Cēsu rajonā
01.12. – 30.12. Ceļā uz
Ziemassvētkiem
01.12. – 30.12. Ziemassvētku
stāsti
01.12. – 30.12. Piedalies, lasi
un vērtē! Bērnu un jauniešu
žūrija 2017
21.12. – 23.12. Jauno grāmatu
izstāde

Kino
No 01.12.
Lācēna Padingtona
piedzīvojumi 2 / Paddington
2 (2017). Žanrs: Komēdija,
animācija, ģimenes filma. Bez
vecuma ieroežojuma.

Maģiskais kimono (2017,
Latvija). Žanrs: Komēdija,
drāma. Līdz 12 g.v. –
neiesakām.
Suburbikona/ Suburbicon
(2017). Žanrs: Komēdija,
detektīvfilma, mistika. Līdz 16
g.v. – neiesakām.
No 08.12.
Brīnumu rats/ Wonder Wheel
(2017). Žanrs: Drāma. Līdz 12
g.v. – neiesakām.
No 15.12.
Zvaigžņu kari: Pēdējie džedi
/ Star Wars: The Last Jedi
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu
filma, asa sižeta filma,
fantāzija. Līdz 12 g.v. –
neiesakām.
No 22.12.
Ferdinands/ Ferdinand
(2017). Žanrs: animācija,
ģimenes filma. Bez vecuma
ierobežojuma.
Džumandži: Laipni lūgti
džungļos/Jumanji: Welcome
to the Jungle (2017). Žanrs:
Piedzīvojumu filma, komēdija,
ģimenes filma, fantāzija. Līdz 7
g.v. – neiesakām.
No 29.12.
Visa pasaules nauda/ All the
Money in the World (2017).
Žanrs: Trilleris, drāma,
detektīvfilma, vēsturiska. Līdz
12 g.v. – neiesakām.

Sports
01.12. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
02.12. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
02.12. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Karatē seminārs
02.12. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – VK Vecumnieki
03.12. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
03.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 meitenēm
Cēsu PSS – Rīgas 3.BJSS
03.12. plkst.12.30
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14, U15, U19 zēniem
Cēsu PSS – Gulbene
05.12. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Skolu sacensības volejbolā A
grupa

05.12. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U13,
U16.
CPSS/Lekrings – Ulbroka

14.12. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Skolu sacensības volejbolā C
grupa meitenes

07.12. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Skolu sacensības volejbolā B
grupa zēni

16.12. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – FBK Rīga
Rockets

07.12. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu pilsētas Sporta skolas
laureāts

16.12. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi līga florbolā sievietēm
Lekrings – Ķekavas Bulldogs

08.12. plkst.19.30
Gaujas ielā 45
Cēsu sporta laureāts 2017

16.12. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīrešiem virslīga
Lekrings – Ogres Vilki

08.12. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
09.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Vidzemes basketbola līga
09.12. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
10.12. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 meitenēm
Cēsu PSS – Ventspils Spars
12.12. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
Skolu sacensības basketbolā
B grupa zēniem

17.12. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā
Lekrings 1 – Rubene 1
17.12. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi līga florbolā sievietēm
Lekrings – Rubene
17.12. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīrešiem virslīga
Lekrings – Rubene
19.12. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U13,
U16
CPSS/Lekrings – FK Ādaži
21.12. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18
CVĢ sporta diena

26.10.2017. Saistošie noteikumi Nr.25 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem””

14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes
2012. gada 7. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 11 “Bērnu reģistrācija un
uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas
pirmsskolas izglītības programmas””

Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem”
šādus grozījumus:
1.
Papildināt 4.punktu ar
apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.5. Ziemassvētku pabalsts”.
2.
Papildināt noteikumus ar
V1 nodaļu šādā redakcijā:
“V.1 Ziemassvētku pabalsts
20.1 Ziemassvētku pabalsts
saldumu paciņas veidā tiek piešķirts
80 gadu vecumu sasniegušiem
un vecākiem senioriem, kā arī

Izdarīt Cēsu novada domes
2012. gada 7. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 11 „Bērnu
reģistrācija un
uzņemšana
Cēsu novada pašvaldības
izglītības
iestādēs,
kurās
tiek īstenotas pirmsskolas
izglītības programmas” šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumus
ar 3.5.8. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.5.8. kuri vecāki ir Cēsu

personām ar 1.grupas invaliditāti,
ja ir apmierināts pieprasījums pēc
sociālās palīdzības pabalstiem
un Dienesta budžetā tam pietiek
finanšu līdzekļu.
20.2 Ziemassvētku pabalsts tiek
piešķirts saskaņā ar ziņām, kas
Dienestam pieejamas Iedzīvotāju
reģistra datubāzē.
20.3 Ziemassvētku pabalsts
(Ziemassvētku
paciņa)
80
gadu vecumu sasniegušiem un
vecākiem senioriem un personām
ar 1.grupas invaliditāti tiek
piegādāta dzīvesvietā.”.

16.11.2017. Saistošie noteikumi Nr.29 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.18 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums””
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu 10.16. apakšpunktu šādā
redakcijā: “10.16. Administrācijas
biroja vadītājs.’’;

1.2. Svītrot saistošo noteikumu
13.1.5. apakšpunktu;
1.3. Izteikt saistošo noteikumu 15.4. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“15.4. Cēsu internātpamatskola – attīstības centrs;’’.
2. Saistošo noteikumu 1.2.
apakšpunkts stājas spēkā 2018.
gada 1.janvārī.

novadā deklarētas ārstniecības
personas, kuru darba vietas ir
Cēsu novada teritorijā esošas
medicīnas iestādes.”
2. Papildināt noteikumus
ar 3.6.4.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“3.6.4.
Attīstības
un
teritorijas
plānošanas
komisijas rekomendāciju, kurā
pamatota attiecīgā speciālista
nepieciešamība
saistošo
noteikumu 3.5.8. apakšpunktā

minētajos gadījumos.”
3.
Papildināt noteikumu
5.3 punktu ar tekstu:
“Ja
Vecāki
neizmanto
piešķirto vietu Iestādē divus
gadus pēc kārtas, bērna vieta
rindā tiek anulēta, par ko
pašvaldība rakstiski informē
Vecākus.”
(precizējumi izdarīti ar Cēsu
novada domes 16.11.2017.
lēmumu Nr.309)

16.11.2017. Saistošie noteikumi Nr.26 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu novada pašvaldības
pabalstiem””
1. Izdarīt Cēsu novada domes
2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par
trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Cēsu novadā” šādus
grozījumus:
1.1.
svītrot
saistošo
noteikumu tiesiskajā pamatojumā
atsauci
uz
LR
Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr. 299 “Noteikumi

par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 17. punktu un
19.4. apakšpunktu;
1.2. svītrot 7.1.apakšpunktu;
1.3. izteikt 7.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“7.2. viens automobilis
(ne jaunāks par 10 gadiem),
ja ģimenē ir vismaz divas
darbspējīgas personas un tās ir
darba tiesiskajās attiecībās.”;

1.4. svītrot 8. un 9. punktu;
1.5. aizstāt 11.punktā vārdus
un skaitli “šo noteikumu 8.
punktā” ar vārdiem “Ministru
kabineta noteikumos minēto”.
2. Noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. janvārī.
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DAŽĀDI

Atskats uz valsts
svētku norisēm
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Valsts
svētku
norišu
programma
Cēsu
novadā
bija ierasti daudzveidīga un
notikumi – plaši apmeklēti.
Prieks, ka jau daudzu citu
Latvijas novadu un pilsētu
iedzīvotājiem
došanās
uz
Cēsīm Lāčplēša dienā vai 18.
novembrī, kļuvusi par stabilu
tradīciju. Tā kā vairums
cēsnieku svētku notikumos
bija klāt un paši visu redzēja
un
dzirdēja,
piedāvājam
nelielu fotogrāfisku atskatu
uz aizvadītājām novembra
dienām.

Attēlā: Lāčplēša dienā simtiem svecīšu tika iedegtas
Latvijas kontūrā uz Pils parka kāpnēm.

Attēlā: Valsts svētku koncertā Vaives pagastā, skatītāji ar sirsnīgi priecājās par mazo
vaivēniešu sniegumu.

Pabeigta stadiona būvniecības
pirmā kārta
Novembra nogalē noslēdzās
Cēsu pilsētas sporta stadiona
pārbūves 1. kārta.
Paredzēts, ka decembrī
stadions jau būs pieejams
sportistu
treniņiem
un
iedzīvotāju
fiziskām
aktivitātēm. Stadiona oficiāla
atklāšana
gan
gaidāma
pavasarī, kad sāksies jaunā
vasaras sporta sezona.
Stadiona
būvniecības
pirmajā kārtā izveidoti seši
400 metru skrejceliņi, kā arī
astoņi celiņi 100 metru taisnē.
Celiņus klāj gumijas granulu
segums. Futbola laukums ar
Latvijas Futbola federācijas
atbalstu
ieguvis
jaunu
sintētisko segumu, kas kalpos
ilgāk un būs vieglāk kopjams
nekā zāles segums. Izveidoti
vieglatlētikas sektori, kuros
varēs trenēties augstlēkšanā,
kārtslēkšanā,
tāllēkšanā,

trīssoļlēkšanā
un
lodes
grūšanā. Tāpat izveidots āra
trenažieru laukums un aktīvās
attīstības laukums bērniem. Vēl
stadionā izveidots pludmales
volejbola sektors, kurā atrodas
trīs treniņu laukumi un viens
sacensību laukums.
Papildus projektā sākotnēji
iecerētajiem darbiem pārbūvēta
arī ietve uz Valmieras ielas
gar stadionu, kā arī stadionā
izveidots
multifunkcionāls
sporta spēļu laukums, kas
piemērots
basketbola,
volejbola un tenisa spēlēm.
Auto satiksmei pie stadiona
izveidota jauna iebrauktuve
no Valmieras ielas, likvidējot
iepriekšējo
stadiona
iebrauktuvi gar degvielas
uzpildes
staciju.
Jaunās
iebrauktuves galā izveidota
stāvvieta 23 automašīnām, taču
lielāko stadiona apmeklētāju

auto plūsmu plānots novietot
Smilšu laukumā. Saglabātas
vēsturiskās gājēju ieejas no
Uzvaras bulvāra un Valmieras
un Dzintara ielu krustojuma,
ko papildina jaunizveidotas
gājēju ieejas no Jāņa Poruka
un Valmieras ielu krustojuma
puses un no Noliktavas ielas
puses.
Kā ziņots, stadiona pirmās
kārtas būvniecības izmaksas ir
2,8 miljoni eiro, kam piesaistīts
1,9 miljonu eiro valsts budžeta
līdzfinansējums. Būvniecības
otrajā kārtā paredzēts izbūvēt
skatītāju tribīnes, kā arī divas
būves stadiona aprīkojuma
glabāšanai
un
ģērbtuvju
telpām.
Stadions ikvienam sportot
gribētājam būs atvērts no rīta
līdz vakaram un tiks slēgts tikai
nakts stundās.

Vaives iedzīvotāju
forums 9. decembrī
Vaives Tautas namā 9.
decembrī plkst. 10.00 notiks
Vaives iedzīvotāju tikšanās
“Vaive mainās”. Tās mērķis –
sapulcēt vaivēniešus, lai kopīgi
pārspriestu dzīvi pagastā un
dalītos ar idejām tā attīstībai.
Tikšanās ir pašu iedzīvotāju
iniciatīva, kas radās septembrī,
apkaimes tikšanās laikā Vaivē.
Viena no būtiskākajām
problēmām pašu iedzīvotāju
skatījumā ir sabiedriskās dzīves
trūkums Vaivē, kā arī dažādi
mūsdienu dzīves izaicinājumi.
Viena no sarunu tēmām
tikšanās laikā būs, kā jau tagad
mainījušies lauki un kā tiem
būtu jāmainās, lai dzīve ārpus
pilsētām kļūtu patīkamāka.

Uz sarunu par dzīvi Vaivē,
par Vaives identitāti un pagastu
pārmaiņu procesā būs aicināti
vairāki vietējie iedzīvotāji,
kuri piedāvās savu vīziju par
Vaives attīstību. Tam sekos
paneļdiskusija,
pēc
kuras
vaivēnieši izstrādās idejas
Vaives attīstībai.
Uz tikšanos aicināts ikviens
vaivēnietis un ikkatrs, kam tuvs
Vaives pagasts un nozīmīga tā
nākotne.
Tikšanos organizē Vaives
pagasta iedzīvotāji ar Cēsu
novada pašvaldības atbalstu.
Plašāka
informācija
par
pasākumu – Laimdota Eliase
29352201,
Evija Taurene
26346996.

Izcils sasniegums
nacionālā konkursā
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras rīkotajā
starptautiskajā
konferencē
Rīgā paziņoti Eiropas izcilāko
tūrisma galamērķu jeb EDEN
(European
Destinations
of Excellence) šā gada
nacionālā konkursa “Kultūras
tūrisms 2017” rezultāti. Sīvā
konkurencē par konkursa
uzvarētāju
un
kultūras
galamērķi kļuva Cēsis.
Šā gada konkursa tēma
bija “Kultūras tūrisms 2017”.
Konkursa dalībniekiem bija
jāapliecina
sava
tūrisma
galamērķa
ilgtspēja
un
attīstība
kultūras
tūrisma
piedāvājumā, kura pamatā ir
materiālās kultūras vērtības –
kultūrvēsturiskais mantojums
un mūsdienu kultūras bagātība.
“Esmu ļoti priecīga par
visiem finālistiem! Ikdienā
esam sadarbības partneri un
viens otram arī padomdevēji,
jo mūs vieno kopīgs mērķis –

attīstīt ilgtspējīgu tūrismu.
Nominācija Cēsīm nozīmē,
ka esam pamanīti, tūrisma
piedāvājumu veidojam, ņemot
vērā ne tikai uzņēmēju intereses,
bet arī vietējos resursus
un infrastruktūru. Svarīgi,
lai vietējiem iedzīvotājiem
nerastos sajūta, ka tūristi traucē
ikdienas dzīves ritmu, tāpēc
nepieciešama rūpīga procesu
plānošana. Vēlos pateikt ļoti
lielu paldies visiem, kas attīsta
Cēsis par izcilu vietu dzīvei un
tiem, kas rūpējas par tūrisma
piedāvājumu mūsu pilsētas
viesiem,” teic Andra Magone,
Cēsu Tūrisma attīstības un
informācijas centra vadītāja.
Uzvara konkursā dos Cēsīm
papildus publicitāti Latvijā, kā
arī notiks Lietuvas un Igaunijas
mediju
pārstāvju
vizītes.
Turpmāk pilsēta mārketinga
aktivitātēs būs tiesīga izmantot
Eiropas Komisijas izstrādāto
EDEN logo.

Kosmosa centra metu
konkursa rezultāti
Noslēdzies Cēsu novada
pašvaldības izsludinātais metu
konkurss ”Cēsu Kosmosa
izziņas
centra
jaunbūve
Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu
novadā”. Kopā tika saņemti
desmit pieteikumi, no kuriem
izvēlēti trīs labākie, kas ieguva
godalgas.
1. vietu un godalgu 10
000 EUR apjomā ieguva
SIA “Acitektura” (Ainārs
Cikanovičs, Rita Laudere,
Kārlis Lauders, Valdis Linde,
Harijs Vucens, Anna Līva
Traumane, Betija Balode,
Viesturs Dille, Ilze Rukšāne,
Māris Bušs, Mētra Augškāpa).

2.vietu un godalgu 5000
EUR apjomā ieguva SIA
“ARPLAN”
(Rolands
Bruzgulis, Paolo Bodega,
Andrew Haley, Rod Manson,
Johannes Stockinger, Kārlis
Platacis).
3.vietu un godalgu 3000
EUR apjomā ieguva SIA
“MADE arhitekti” (Miķelis
Putrāms, Linda Krūmiņa,
Mārtiņš Vaskis, Ivars Kalvāns,
Krists Lūkins, Franco Piva,
Cristiano Benacchio, Arvīds
Leimanis, Andris Vulāns).

