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Pastariņiem – gaiša, silta un mājīga skola
Janvārī Pastariņa sākum-

skolas kolektīvs atgriezās 
renovētajās skolas telpās 
Raunas ielā. Skolas direktore 
Ravita Blaževiča pārmaiņas 
raksturo divos vārdos – 
esam laimīgi! Līdz šim 
skolu renovācijas projekti 
Pastariņiem bija gājuši secen, 
un mācību apstākļi skolā bija 
spartiski.

Ziemā ēku bija grūti piesildīt, 
jo gar vecajiem logiem svilpoja 
vējš, nebija siltā ūdens. Tāpēc 
atgriežanās renovētā, siltā, 
gaišā un labiekārtotā skolā 
priecē gan skolēnus, gan 
skolotājus. Būvdarbus veica 
SIA “SAN NAMI”, darbu 
pabeidzot plānotajā termiņā un 
labā kvalitātē.

Skaistas pārvērtības pie-
dzīvojušas arī ēdnīcas telpas 
un izveidota jauna un plaša 
kompetenču izglītības klase. 
Galvenais renovācijas projekta 
mērķis bija skolu padarīt 
energoefektīvāku, tādēļ ēkai 
nomainīti logi, durvis, tā 
siltināta, renovēta skolas 
centrālapkure, karstā ūdens 
apgādes sistēma, ventilācija, un 
skolas telpas tagad apgaismo 
LED spuldzes.

Direktore atzina, ka skolas 
ēkas renovācijas posms bijis 
sarežģīts gan bērniem un 
vecākiem, gan pedagogiem. 
Darbu 1. septembrī skola sāka 
pagaidu telpās mācību centrā 
“Buts” un Cēsu Profesionālajā 

vidusskolā. Lai arī vecāki šīs 
īslaicīgās pārmaiņas uztvēra ar 
bažām, tomēr Pastariņa skolas 
skolēnu mācības pagaidu telpās 
noritēja veiksmīgi.

Ravita Blaževiča atzina: 
“Vēlos teikt paldies visiem, kas 
palīdzēja skolas renovācijas 
laikā. Sevišķs paldies Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
kolektīvam – gan skolotājiem, 

gan skolēniem – kuri rūpējās 
par to, lai Pastariņa skolas 
bērni pagaidu mācību telpās 
justos labi un droši.”

Cēsu Pastariņa sākumskolas 
ēkas atjaunošana par zema 
enerģijas patēriņa ēku tika 
līdzfinansēta ar Emisijas 
kvotu izsoles instrumenta 
līdzfinansējumu. Kopējās pro-
jekta izmaksas ir 1,25 miljoni 

eiro. Oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājums pēc projekta 
īstenošanas paredzamas vis-
maz 57,182 kg CO2/gadā, bet 
enerģijas patēriņš apkurei uz 
ēkas aprēķina platību gadā 
pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa plānots 27,55 KWh/m2 
gadā.

Attēlā: Pastariņa sākumskolas audzēkņi vaicāti, kā jūtas atjaunotajā skolā, nesaka, kā ierasts -  normāli, bet priecīgi sauc - 
ļoti abi! Foto: Aivars Akmentiņš.

Pagājušajā gadā Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 216 jaundzimušie, 
no tiem 183 cēsnieki. 
Jaundzimušo cēsnieku skaits 
salīdzinājumā ar 2016. gadu 
palielinājies par 23 mazuļiem, 
tātad laikus jāsākot domāt par 
papildus bērnudārza grupiņu 
atvēršanu, stāsta Cēsu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Iveta Gabrāne.

No reģistrētajiem 
jaundzimušajiem 120 ir puikas 
un 96 – meitenītes. Papildus 
211 mazuļiem latviešiem 
dzimuši arī trīs krievu, viens 
ķīniešu un viens vācu tautības 
bērniņš. Pēdējos gados aizvien 
palielinās laulībā dzimušu 

mazuļu skaits, tātad pāri 
arvien atbildīgāk lūkojas uz 
attiecībām ģimenē. Vēl viena 
iepriecinoša tendence – turpina 
augt ģimenē otro un trešo bērnu 
skaits, tātad cēsnieku ģimenes 
kļūst kuplākas.

Aizvadītais gads iezīmējis 
nelielas izmaiņas mazuļu 
vārdu izvēlē. Meitenēm pērn 
populārākās izvēles bija – 
Emīlija, Evelīna, Rebeka, 
Alise, Estere, Kate, Sofija, 
Sāra. Savukārt septiņiem 
puikām dots vārds Roberts, 
vēl populāri bijuši arī Patriks, 
Gustavs, Kārlis, Alekss, Bruno, 
Ernests, Everts, Jēkabs, Marts, 
Oto, Regnārs, Dominiks. Tikai 
vienam jaundzimušajam dots 

vārds Jānis.
Vecāki mazajiem izvēlas arī 

retākus vārdus. Meitenēm  – 
Dūja, Nisana, Donicella, 
Magnolija, Nanija; puišiem – 
Evo, Kaido, Lins, Marko, 
Marsels, Semuels, Zemgus, 
Zhaohua.

Pērn Cēsīs reģistrētas 208 
laulības. No tām 18 reģistrētas 
Cēsu baznīcās, un desmit 
ceremonijas notikušas ārpus 
dzimtsarakstu nodaļas telpām – 
Cēsu Jaunajā pilī vai Pils dārzā. 
Trešdaļā laulību reģistrāciju 
vismaz viens no laulātajiem 
bija cēsnieks. Vidējais laulāto 
vecums nedaudz pārsniedz 
30 gadus. Jaunākajai līgavai 
bija 18 gadi, vecākajai – 68. 

Līgavaiņiem attiecīgi 18 un 73 
gadi.

Cēsīs laulību reģistrējuši arī 
ārvalstnieki no Baltkrievijas 
Krievijas, Francijas, Beļģijas, 
Vācijas, bet īpaši daudz – 
no Lielbritānijas. Šai valstij 
plānojot pamest Eiropas 
Savienību, tur dzīvojošie mūsu 
tautieši cenšas savas attiecības 
ar saviem britu dzīves draugiem 
reģistrēt oficiāli.

Pērn Cēsu dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 357 miršanas 
gadījumi. Vidējais mūža 
ilgums novadā sievietēm ir 78 
gadi, vīriešiem – 70.

No pagājušā gada vidus 
jaundzimušajiem sāka piešķirt 
personas kodus, kas vairs 

nesatur dzimšanas datus. 
Nereti vecāki lūdz, vai nevar 
izvēlēties kodu ar šiem datiem, 
taču tas vairs neesot iespējams. 
Jaunā sistēma paredz, ka visus 
personas koda ciparus ģenerē 
dators.

Jāmin vēl kāda jauna 
tendence – pērn gada nogalē 
palielinājās mājās dzimušo 
bērniņu skaits. Grūti spriest vai 
tas ir saistīts ar to, ka speciālistu 
trūkuma dēļ tika slēgta Cēsu 
klīnikas Dzemdību nodaļa, vai 
vienkārši vecāki biežāk dod 
priekšroku mājdzemdībām, 
taču joprojām ir mazie, 
kuriem dzimšanas apliecībā kā 
dzimšanas vieta rakstītas Cēsis.

Dzimstam vairāk



Ieva Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītāja

Domes sēdē 25. janvārī 
deputāti apstiprināja gro-
zījumus novada pašvaldības 
nolikumā. Tas nozīmē, ka jau 
februārī sāksies nopietnas 
strukturālas reformas. Tām 
gatavojāmies jau no pagājušā 
gada rudens, un tas ir nozīmīgs 
solis, lai sasniegtu iecerēto 
mērķi izveidot efektīvāku 
un klientiem draudzīgāku 
pašvaldību.

Kāpēc nepieciešamas re- 
formas? Pērn veicām 
darbinieku funkciju auditu, 
tas parādīja, kur pazūd domes 
speciālistu darba laiks. 
Visbiežāk – neskaitāmās 
sapulcēs. Dažkārt pat 30% no 
sava darba laika darbinieki 
pavada dažādās darba grupās 
un apspriedēs. 

Sarunās ar nodaļu vadī-
tājiem konstatējām ka 
iemesls šādam sapulču 
karuselim ir sadrumstalotā 
pašvaldības struktūra. Labs 
piemērs – jāveido darba 
grupa viena vai otra projekta 
īstenošanai. Lai nodrošinātu 
projekta koordinētu virzību, 
tajā jāiekļauj pārstāvji no 
teju visām nodaļām, kā arī 
pašvaldības vadība. Projektu 
ir daudz, tātad – arī sanāksmēs 
un apspriedēs pavadāmais laiks 
ievērojams. Taču ne vienmēr 
laiks tiek tērēts lietderīgi.

Otrs būtisks sadrumstalotas 
pārvaldes struktūras mīnuss ir 
spēja, vai precīzāk – nespēja – 
patstāvīgi pildīt uzticētās 
funkcijas un uzņemties pilnu 
atbildību par tām. Tas ved 
pie atbildības pingponga, kas 
sarežģī dzīvi gan pašvaldības 
klientiem, gan arī pašiem 
darbiniekiem, gan arī domes 
vadībai jo jāiesaistās un jāsaka 
gala vārds arī mazāk nozīmīgu 
jautājumu risināšanā.

Tāpēc esam vienojušies 
līdz 1. martam veikt plašas 
strukturālas izmaiņas, nodaļas 
ar līdzīgām funkcijām 
apvienojot lielākās pārvaldēs. 
Katrā pārvaldē būs arī jurists, 
tehniskā sekretāre un pietiekoša 

kapacitāte, lai pēc iespējas 
vairāk uzdevumu spētu atrisināt 
vienas struktūrvienības rāmī.

Līdzšinējo desmit nodaļu 
vietā būs piecas pārvaldes. 
Pilnīga skaidrība ir par četrām. 
Attīstības un būvniecības 
pārvalde pārņems Attīstības 
nodaļas un Būvvaldes 
funkcijas. Būvvalde strādās kā 
atsevišķa struktūrvienība, jo 
to prasa Būvniecības likums. 
Nekustamā īpašuma pārvalde 
pārņems Komunālās un 
Nekustamo īpašumu nodaļu 
funkcijas. Komunikācijas un 
klientu servisa pārvalde 
pārņems Komunikācijas no- 
daļas un Iedzīvotāju 
apkalpošanas centra funkcijas. 
Finanšu pārvalde pildīs esošās 
finanšu nodaļas funkcijas. 
Izglītības nodaļas struktūra 
pagaidām paliks nemainīga.

Lai veidotu profesionālu 
vadības komandu, uz pārvalžu 
vadītāju amata vietām rīkosim 
atklātu konkursu, kurā varēs 
startēt gan esošie darbinieki, 
gan jomas profesionāļi no 
citiem sektoriem.

Kā jau minēju, pārmaiņas 
ir ilgi gatavotas, tāpēc tām 
vajadzētu notikt raiti, un 
pašvaldības klientiem jaunās 
sistēmas ieviešana neērtības 
neradīs.

Ērtības un arī laika 
ekonomiju mūsu klientiem 
noteikti radīs jaunais klientu 
apkalpošanas centrs, kas pēc 
optimistiskām prognozēm 
durvis Raunas ielā 4 vērs 
šī gada otrajā pusē. Tas būs 
vienotais valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs, un 
tā izveidei paredzēts piesaistīt 
valsts finansējumu.
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Budžets skaidri 
iezīmē prioritātes
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Nozīmīgs notikums janvārī 
bija pašvaldības 2018. gada 
budžeta apspriešana un 
apstiprināšana 25. janvāra 
domes sēdē. Tas ir sabalansēts 
un uz attīstību vērsts budžets, 
kurā skaidri iezīmētas 
pašvaldības šī gada prioritātes 
-izglītība, uzņēmējdarbība un 
kultūrvēsturiskais mantojums.

Arī šogad īstenosim virkni 
nozīmīgus Eiropas Savienības 
struktūrfondu, valsts un 
pašvaldības investīciju pro-
jektus dažādās novada dzīves 
jomās. Uzņēmējdarbību 
veicinošās aktivitātes būs ielu 
infrastruktūras atjaunošana 
rūpniecības zonās. Svarīgākais 
jaunums – sāksim industriālā 
parka izveides projektu Robežu 
ielā. Šogad sāksim darbus, 
lai labiekārtotu teritoriju ar 
nepieciešamo infrastruktūru 
ražotņu un dažāda profila 
uzņēmumu darbībai. To, ka 
privāto investoru interese par 

darbību Cēsīs aug, apliecina 
pēdējā laika tendence – lielas 
Rīgā bāzētas kompānijas, 
meklē iespējas veidot savas 
reģionālās pārstāvniecības 
Cēsīs. 

Šogad sāksim īstenot arī 
divus vērienīgus kultūrvēstures 
projektus – Sv. Jāņa baznīcas 
atjaunošana un viduslaiku 
pils konservācija. Abas būves 
ir mūsu pilsētas redzamākie 
simboli, un ir gandarījums, ka 
varam tos saudzīgi uzlabot.

Protams, turpināsies arī 
iepriekš sākto projektu 
īstenošana. Te, pirmkārt, jāmin, 
pilsētas stadiona otrā kārta un 
Rīgas ielas rekonstrukcijas 
pabeigšana.

Nemainīga pašvaldības bu-
džeta prioritāte ir izglītība. 
Šogad lielāks finansējums 
paredzēts apjomīgiem skolu 
modernizācijas projektiem. 
Lielākais no tiem – dienesta 
viesnīcas būvniecība pie 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas Valmieras ielā.

Izglītības jomā gads 
sācies ar diviem gaidītiem 

un priecīgiem notikumiem. 
Pastariņu sākumskolas 
kolektīvs atgriezies savā 
atjaunotajā un tagad siltajā 
un mājīgajā ēkā Raunas ielā. 
Paldies pedagogiem, skolēniem 
un vecākiem par izturību, 
pirmo pusgadu pavodot 
pagaidu telpās. Savukārt Līvu 
sākumskolā atvērta vēl viena 
pirmsskolas izglītības grupa, 
kas jau gandrīz pilnībā ir 
nokomplektēta. Pērn novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
183 jaundzimušie cēsnieki – 
par 23 mazuļiem vairāk nekā 
2016. gadā. Tātad jaunu 
bērnudārza grupiņu atvēršana 
būs aktuāla arī turpmāk, bet tās 
ir patīkamas rūpes.

Man ir vaicāts, vai līdz ar 
Dzemdību nodaļas slēgšanu 
Cēsu slimnīcā vairs netiks 
sveikts Cēsu krustbērns, gada 
pirmais jaundzimušais novadā. 
Šo tradīciju nedaudz mainītā 
formā noteikti saglabāsim, un 
arī krustbērnu pulciņš turpinās 
augt.

Lielas  
pārmaiņas 
pašvaldībā

1. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus 2018. gadam 
25 219 707 euro apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumus 2018. gadam 32 060 
567 euro apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālā budžeta 
ieņēmumus 593 071 euro 
apmērā un izdevumus 179 883 
euro apmērā.

4. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību pārskatu.

5. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Cēsu novada 
pašvaldības 2018.gada budžetu.

6. Cēsu novada dome 
lemj par grozījumiem Cēsu 
pilsētas pašvaldības 2018. gada 
budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmērā un 
finansējamo mērķu maiņu.

7. Cēsu novada pašvaldības 
finanšu nodaļas vadītājs ir 
tiesīgs lemt par grozījumiem 
Cēsu novada pašvaldības 
2018. gada budžetā ieņēmumu 
un izdevumu ekonomiskās 
klasifikācijas kodu griezumā, 
ja nemainās ieņēmumu vai 
izdevumu mērķis.

8. Noteikt, ka laikposmā 
starp Cēsu novada pašvaldības 
budžeta grozījumiem Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
uz rīkojuma pamata var veikt 

vispārējas nozīmes izdevumu 
pārdali par pieprasījumiem līdz 
1500 euro, visus piešķīrumus 
iekļaujot kārtējos attiecīgā 
gada pašvaldības budžeta 
grozījumos, kurus pieņem Cēsu 
novada dome.

9. Noteikt, ka tikai Cēsu 
novada dome tiesīga lemt par 
līdzekļu piešķiršanu no 2018. 
gada budžetā plānotajiem 
vispārējas nozīmes izdevumi 
līdzekļiem par summu, kas 
pārsniedz 1500 euro.

10. Noteikt, ka pašvaldības 
atbalsta apmērs, atbilstoši 
pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu faktiskajām 
2018.gada vidējām izmaksām, 
par pirmsskolas izglītības 
programmas apguvi privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādei 
stājas spēkā ar nākamo mēnesī 
pēc budžeta apstiprināšanas.

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

12. Noteikt, ka budžeta 
izpildītājiem jānodrošina 
likuma “Par valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likums”, 
“Izglītības likums”, Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” nosacījumi. 

13. Noteikt, ka tāmi par 

saņemtajiem ziedojumiem 
un dāvinājumiem 2018. gadā 
sagatavo par faktiski saņemto 
un gada sākumā atlikumos 
esošo līdzekļu apjomu. 

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

15. Noteikt, ka budžeta 
izpildītāji ir atbildīgi par to, 
lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un 
lietderīgu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un 
izdevumi pēc naudas plūsmas 
nepārsniedz attiecīgajai 
programmai, pasākumam 
tāmē apstiprinātos, plānotos 
pašvaldības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskām un 
funkcionālām kategorijām.

16. Noteikt, ka budžeta 
izpildītājiem ir tiesības, 
nemainot saistošajos 
noteikumos apstiprinātās 
apropriācijas sadalījumu, 
izdarīt ieņēmumu un izdevumu 
tāmē izmaiņas (mainīt 
tāmē apstiprināto līdzekļu 
izlietojumu – novirzīt līdzekļus 
no viena izdevumu posteņa uz 
citu) , ja šīs izmaiņas:

16.1. nodrošina pašvaldības 
budžeta līdzekļu efektīvu un 
racionālu izlietojumu;

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par Cēsu novada pašvaldības  
2018. gada budžetu”

Esam vienojušies līdz 
1. martam veikt plašas 
strukturālas izmaiņas, 

nodaļas ar līdzīgām 
funkcijām apvienojot 

lielākās pārvaldēs. 
Līdzšinējo desmit 

nodaļu vietā būs piecas 
pārvaldes. 

Turpinājums 3. lpp.
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AKTUĀLI

Šogad Cēsu novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
pakāpeniski palielinās 
pedagogu slodzes un attiecīgi - 
arī atalgojumu. Savukārt, lai 
mazinātu audzēkņu rindas uz 
pirmskolas izglītības iestādēm 
Cēsu novadā, Līvu sākumskolā 
Vaives pagastā janvārī atvērta 
jauna pirmskolas grupa 16 
bērniem.

Palielinātas bērnudārzu 

audzinātāju slodzes nozīmē 
arī to, ka ar bērnudārza grupu 
vienlaicīgi varēs strādāt divi 
pedagogi. Novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Mārtiņš Malcenieks uzsver, 
ka galvenie ieguvēji no 
šāda lēmuma būs bērni, kuri 
saņems vairāk uzmanības 
un individuāla kontakta ar 
pedagogiem, kas nāks par labu 
viņu attīstībai un izglītībai.

Līvos vēl viena  
bērnudārza grupa

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

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

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

Cēsu novada domē.
18. Noteikt, ka Cēsu novada 

pašvaldības nodaļu un iestāžu 
vadītāji organizējot nodaļas 
un iestādes uzdevumu izpildi 
ir atbildīgi par iepirkuma 
procedūras ievērošanu 
atbilstoši Publisko iepirkumu 
likumam.

19. Cēsu novada pašvaldības 
finanšu nodaļa 2018. gadā 
nodrošina pašvaldības 
aizņēmumu pamatsummas 

atmaksu un kredītu procentu 
samaksu, saskaņā ar 
noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā 
šim mērķim plānotajiem 
līdzekļiem.

20. Noteikt, ka Cēsu novada 
pašvaldības finanšu nodaļa 
var atvērt pašvaldības budžeta 
asignējumu, nepārsniedzot 
saimnieciskā gada budžetā 
paredzētās summas, 
proporcionāli Cēsu novada 

pašvaldības budžeta ieņēmumu 
izpildei.

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

25.01.2018. Saistošie noteikumi Nr. 4 “Par Cēsu novada pašvaldības 2018. gada budžetu”

Turpinājums no 2. lpp.

Līdzšinējam Cēsu novada 
domes deputātam Jānim 
Gobam (Latvijas Zemnieku 
savienība) noliekot deputāta 
mandātu, viņa vietā 25. janvāra 
domes sēdē darbu sāka Biruta 
Mežale (Latvijas Zemnieku 
savienība).

Kā norāda J. Goba, no 2017. 
gada 27. decembra viņš sācis 
dienestu Iekšlietu ministrijas 
struktūrā – Valsts policijā. Tā 
kā likums liedz apvienot šo 
darbu ar deputāta amatu, viņš 
noliek Cēsu novada domes 

deputāta mandātu. 
Pagājušā gada pašvaldību 

vēlēšanu rezultāti, kā nākamo 
ievēlēto deputātu no Latvijas 
Zemnieku savienības saraksta 
nosaka Birutu Mežali.

B.Mežale strādās Finanšu, 
kā arī Sociālo un veselības 
jautājumu komitejās, kurās 
iepriekš strādāja J. Goba. Kā 
akcentēja jaunā deputāte, “šīs 
nozares man ir pazīstamas – 
centīšos darīt un strādāt 
iedzīvotāju labā”.

Novada domē jauna 
deputāte

Lai braucēji prātīgi un  
gājēji – droši
Mārtiņš Malcenieks  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks

Cēsīs pēdējos gados daudz 
darīts, lai uzlabotu satiksmes 
infrastruktūru. Atjaunotas ielas, 
izbūvēti apļveida krustojumi. 
Paralēli tam nepieciešami 
arī sistēmiski risinājumi, lai 
pilsētas ielas darītu drošākas 
mazāk aizsargātajiem sa-
tiksmes dalībniekiem. Proti, 
draudzīgākas gājējiem un 
riteņbraucējiem; nedraudzīgas 
– bezatbildīgiem autovadī-
tājiem.

Tāpēc darbu sākusi, 
pašvaldības speciālistu darba 
grupa, kas detalizēti izvērtē 
esošo situāciju un piedāvās 
optimālus risinājumus 
satiksmes drošības uzlabošanai 
visā pilsētas teritorijā. Līdz 
šim, pašvaldības Transporta 
komisijā izskatot iedzīvotāju 
ierosinājumus, tika lemts par 
gājēju pāreju vai ātrumvaļņu 
izveidi atsevišķos krustojumos 
vai ielu posmos. Taču pietrūcis 
vienota un sistēmiska plāna 
satiksmes drošības uzlabošanai 
visā pilsētā.

Darbs tikko sākts, taču jau 
izstrādāti risinājumi, ar kuriem 
gribu iepazīstināt lasītājus. 
Esam noteikuši piecas zonas ar 
atšķirīgu satiksmes regulējumu. 
Pirmkārt, izglītības iestādes un 
ielas ap tām, kur noteikti būs 
ātruma vaļņi, jo tie visefektīvāk 
samazina braukšanas ātrumu. 
Zinu, ka autovadītājiem ir 
iebildumi pret gulošajiem 
policistiem, taču bērnu ceļam 
uz bērnudārzu, skolu, interešu 
izglītības iestādēm jābūt 
maksimāli drošam. Protams, 
ja visi autovadītāji ievērotu 
ātrumu ierobežojošās zīmes, 
vaļņi nebūtu vajadzīgi, taču 
agresīvie braucēji, lai arī to 
skaits nav liels, spiež izmantot 
dārgākus un iedarbīgākus 
risinājumus. 

Otra zona ir mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorijas, 
tātad – privātmāju rajoni. Te 
sākta un turpināsies zīmju 

“Dzīvojamā zona” izvietošana. 
Tās nosaka, ka ātrums šajās 
teritorijās nedrīkst pārsniegt 
20 km/h un priekšroka ir 
gājējiem un riteņbraucējiem. 
Te paredzēta arī noteikumus 
skaidrojošu un atgādinošu 
baneru izvietošana.

Trešā zona ir daudzdzīvokļu 
namu iekšpagalmi. Arī šajās 
teritorijās atbilstoši satiksmes 
noteikumiem braukšanas 
ātrums nedrīkst pārsniegt 20 
km/h, un priekšroka ir gājējiem 
un riteņbraucējiem.

Ceturtā zona – vecpilsēta un 
vēsturiskais centrs. Vecpilsēta 
ir dzīvojamā zona, kur arīdzan 
spēkā ir ātruma ierobežojums 
20 km/h, tās apkārtējās 
ielās – 30 km/h. Apsvērti 
arī priekšlikumi vasaras 
brīvdienu vakaros un naktīs 
slēgt vecpilsētu satiksmei, lai 
cēsnieki, tūristi, pasākumu 
apmeklētāji varētu netraucēti 
atpūsties un baudīt vecpilsētas 
naksnīgo romantiku.

Piektā zona ir publiskās 
teritorijas, kur nepieciešams 
atsevišķs risinājums. 
Piemēram, Zaķu iela. Tā ir 
augsta, ar ļoti šaurām ietvēm, 
un māmiņām ar ratiņiem 
pārvietošanās ir apgrūtināta. 
Ātruma ierobežojuma nav, līdz 
ar to ātrāk braucošas mašīnas 
nošķiež gan gājējus, gan namu 

fasādes. Atsevišķs risinājums 
satiksmes drošības uzlabošanai 
nepieciešams arī Dārzniecības 
ielā. Aktuāli ir uzlabot 
satiksmes drošību arī stadiona, 
slimnīcas, kapsētu tuvumā.

Kas vēl darāms, lai 
uzlabotu satiksmes drošību? 
Gājēju pārejas, ja tās nav labi 
pārskatāmas, no drošas vietas 
ielas šķērsošanai var kļūt 
par nedrošu vai pat traģisku 
vietu. Tāpēc tām jānodrošina 
papildus apgaismojums, 
mirgojoši luksofori, kas 
laikus brīdina autovadītājus. 
Drošības uzlabošana prasa 
finansiālus ieguldījumus, taču 
labu rezultātu var sasniegt ar 
vienkāršiem un inovatīviem 
risinājumiem. Ir ielu posmi, 
kur ātruma mazināšanai 
būs nepieciešams izvietot 
mehāniskus šķēršļus. Bet, ja 
tie būs veidoti oriģinālā, Cēsīm 
atbilstošā formā, iespējams, 
autovadītāji pasmaidīs 
nevis īgņosies par piespiedu 
līkločiem.

Kopumā izmaiņas satiksmes 
organizācijā vērstas uz to, 
lai samazinātu automašīnu 
braukšanas ātrumu pilsētā un 
arī lai mudinātu cēsniekus 
izvēlēties veselīgāku un dabai 
draudzīgāku pārvietošanās 
veidu pilsētā. Proti – ar kājām 
vai divriteni.

Attēlā: Labs risinājums drošai satiksmei ir apļveida 
krustojumi, taču tās ir dārgas būves, ne visur tos 
iespējams izveidot.

Cēsu novada dome 2017.
gada decembrī noslēgusi 
līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu Cēsu novadā 
ar pašvaldībām piederošo SIA 
“ZAAO” (ZAAO). Līgums 
stājās spēkā 2018. gada 1. 
janvārī, un tā darbības laiks ir 
septiņi gadi.

No 2018. gada atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs 
palielināsies par 0,97 eiro 
par kubikmetru, neieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli 
(PVN), jeb vidēji par 7%. 
Atkarībā no pakalpojuma 
sniegšanas vietas jaunais 
tarifs būs no 13,48 līdz 14,48 
eiro bez PVN. Tas nozīmē, 
ka, piemēram, mazā 240 l 
konteinera vienas izvešanas 
reizes maksa pieaugs par 
0,23 eiro bez PVN, bet lielā 
1,1 kubikmetra konteinera 
vienas izvešanas reizes maksa 

palielināsies par 1,07 eiro bez 
PVN.

Atgādinām, ka ikviena 
atkritumu radītāja (iedzīvotāja, 
uzņēmuma, iestādes) pie-
nākums ir noslēgt sadzīves 
atkritumu savākšanas līgumu 
un izmantot tā atkritumu 
apsaimniekotāja pakalpojumus, 
ar kuru pašvaldībai ir līgums 
par darbību novadā. Turpmāk 
privātpersonām arī savu 
dzīvokļu, māju remonta vai 
būvniecības laikā radušos 
atkritumu savākšanu jāpiesaka 
tikai ZAAO.

Sadarbības gaitā tiks 
pilnveidota pazemes konteineru 
sistēma Cēsu pilsētā – iecerēts 
veidot pazemes konteineru 
laukumus daudzdzīvokļu 
māju pagalmos Saules ielas, 
Birzes-Loku ielas, Bērzaines, 
E. Dārziņa ielas kvartālos.

Atkritumu apsaimniekošana
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Pabalstu var saņemt trūcīgas 
un maznodrošinātas ģimenes/
personas, kuru rīcībā pēc īres/
apsaimniekošanas maksas un 
maksas par pakalpojumiem, 
kas aprēķināta, ievērojot 
pašvaldības apstiprinātos 
normatīvus, pirmajam un 
otrajam ģimenes loceklim 
paliek ne vairāk kā 40% no 
minimālās algas, katram 
nākamajam ģimenes loceklim – 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa (GMI) apjomā (53 
eiro). 

Pabalsts tiek aprēķināts 
atbilstoši Cēsu novada domes  
Saistošajiem noteikumiem 
“Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” un 
normatīviem dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanai 2017./2018.gada 
apkures sezonā:

1. Aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu ģimenei (māj-
saimniecībai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar 
centralizētu apkuri jeb 
siltumpiegādi, 2017./2018. 
gada apkures sezonā 
piemērojami šādi īres/
apsaimniekošanas maksas un 
maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem normatīvi:

1.1. Vienas personas māj-
saimniecībai - 108,57 eiro 
mēnesī;

1.2. Divu personu māj-
saimniecībai – 123,84 eiro 

mēnesī;
1.3. Trīs personu māj-

saimniecībai – 167,61 eiro 
mēnesī;

1.4. Četru personu māj-
saimniecībai – 192,40 eiro 
mēnesī;

1.5. Piecu un vairāk personu 
mājsaimniecībai – 205,42 eiro 
mēnesī;

1.6. vienatnē dzīvojošas 
pensijas vecuma personas vai 
personas ar 1. vai 2. grupas 
invaliditāti mājs-aimniecībai – 
113,57 eiro mēnesī.

2. Ja rēķinā par dzīvojamās 
telpas īres/apsaimniekošanas 
maksu un ar dzīvojamās tel-pas 
lietošanu saistītajiem maksā- 
jumiem attiecīgā mēneša 
aprēķinātā summa ir zemāka 
par normatīvu, aprēķinot 
dzīvokļa pabalstu, rēķinā 
norādītajai summai līdz 
normatīva līmenim pieskaita 
mēneša maksājumu par faktiski 
patērēto elektroenerģiju 
dzīvojamā telpā atbilstoši 
valstī noteiktajam atbalsta 
programmas trūcīgām, maz-
nodrošinātām personām 
un personām ar 1. grupas 
invaliditāti tarifam, bet ne 
vairāk kā par 50 kWh pirmajai 
personai, 30 kWh katrai nāka-
majai personai un 150 kWh 
mēnesī 5 personu vai lielākai 
mājsaimniecībai.

Lai saņemtu pabalstu, 

jāiesniedz pabalsta piepra-
sījums Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā “Sociālais dienests”, 
Bērzaines ielā 18 (2. stāvs), 
6. vai 7. kabinetā apmeklētāju 
pieņemšanas laikā.

Lai saņemtu pabalstu, jā-
iesniedz:

• iesniegums;
• iztikas līdzekļu deklarācija 

(aizpilda kopā ar sociālā darba 
speciālistu);

• īres/apsaimniekošanas un 
komunālo maksājumu rēķins;

• īres līguma kopija (uzrādot 
oriģinālu), ja dzīvojamā telpa 
tiek īrēta;

• ja ģimenē ir strādājošas 
personas, izziņa no darba 
devēja par pēdējo trīs mēnešu 
ienākumiem pēc nodokļu 
nomaksas;

• Nodarbinātības valsts 
aģentūras individuālā darba 
meklētāja plāna kopija 
(uzrādot oriģinālu), ja persona 
ir bezdarbnieks;

• citi dokumenti pēc 
sociālā dienesta sociālā darba 
speciālista pieprasījuma.

Dzīvokļu pabalsts ir netiešs, 
tas viena mēneša laikā no 
dienas, kad pieņemts lēmums 
par pabalsta piešķiršanu, tiks 
pārskaitīts dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam.

Pabalsts mājās ar centrālapkuri 
dzīvojošajiem

Labklājības ministrija no 
16. janvāra līdz 15. februārim 
izsludina konkursu “Labākais 
sociālais darbinieks Latvijā – 
2017” ar mērķi apzināt un 
pateikt paldies sociālajiem 
darbiniekiem, kuri aktīvi un 
godprātīgi darbojas savā arodā.

Pretendenti tiek 
izvirzīti un vērtēti  četrās 
nominācijās. Iedzīvotāji 

pretendentus var pieteikt 
elektroniski, aizpildot anketu:  
http://ej.uz/soc-darbinieks.

 Kandidāts ar vislielāko 
punktu skaitu neatkarīgi no 
nominācijas tiek nominēts par 
Labāko sociālo darbinieku 
Latvijā 2017. gadā. Īpaša žūrija 
anketas izskatīs un lēmumu 
pieņems līdz 2018. gada 16. 
martam.

Pasaki paldies sociālajam 
darbiniekam

Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrības valde paziņo, ka 
biedrības gada atskaites un pārvēlēšanu sapulce notiks 2018. gada 
24. februārī plkst.11.00 Dzintara ielā 9, Cēsīs.

Politiski represētajiem – 
gada sapulce

Lai izveidotu grāmatu, 
kas papildinātu vēstures 
ekspozīciju “Sirdsapziņa 
ugunskurs”, ko veido 
Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrība, represijas 
piedzīvojušie vai viņu radinieki 
aicināti dalīties ar savām 
atmiņām par represijām un 
pretošanos okupāciju varām.

Kā uzsver politiski represēto 
Cēsu biedrības vadītājs Pēteris 
Ozols, ekspozīcijas tematika 
par iedzīvotāju nepakļaušanos 
un pretošanos okupāciju varām 
ir maz izzināta. Taču svarīgi šo 
darbu pabeigt un dokumentāli 
parādīt to mūsu novadnieku 
drosmi un patriotismu, kuri arī 
mūsu tautai traģiskajos kara 
un okupācijas gados nezaudēja 
dūšu un saglabāja nacionālu 
stāju un ticību brīvai Latvijai.

Represēto vai viņu tuvinieku 
atmiņu stāstus iespējams 
iesniegt biedrības telpās 
Dzintara ielā 9.

Kā ziņots iepriekš, 
pateicoties Latvijas politiski 

Aicina atsaukties represiju 
lieciniekus

represēto Cēsu biedrības 
iniciatīvai, Pils ielas 12 pagalma 
ēkā, kur pēc Otrā pasaules kara 
čekisti izveidoja īslaicīgās 
aizturēšanas izolatoru, top 
pastāvīga vēstures ekspozīcija 

“Sirdsapziņas ugunskurs”.
Ekspozīciju iecerēts izveidot 

līdz 2018. gada 23. augustam, 
un tā vēstīs par kādreizējā 
Cēsu apriņķa iedzīvotāju 
pretošanos komunistu un 

nacistu okupāciju varām no 
1940. līdz 1957. gadam. Tā 
ne tikai apkopos materiālus 
par pretošanos okupāciju 
varām, bet, atspoguļojot mūsu 
novadnieku dzīves stāstus 

un rīcības motīvus, sekmēs 
jaunās paaudzes patriotisko 
audzināšanu. 

“Sirdsapziņas ugunskurs” 
top, pateicoties ziedotāju 
atbalstam. Patriotisko ieceri 
palīdz īstenot bijušā Cēsu 
apriņķa, tagad Cēsu, Amatas, 
Priekuļu, Smiltenes, Raunas, 
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, 
Pārgaujas, Madonas, Ērgļu, 
Gulbenes un Ogres novadu 
pašvaldības, kā arī individuāli 
ziedotāji no visas Vidzemes.

Biedrība aicina ikvienu 
piedalīties ekspozīcijas 
projekta īstenošanā ar savu 
ziedojumu. Ziedojumus 
var veikt ar pārskaitījumu 
uz ekspozīcijas projekta 
ziedojumu kontu: Latvijas 
politiski represēto 
Cēsu biedrība; Reģ.nr. 
40008092338; Konta nr: 
LV21PARX0016851920001 
(banka Citadele). Tāpat ziedot 
iespējams ziedojumu kastītē 
tirdzniecības centrā “SOLO” 
Cēsīs, Jāņa Poruka ielā.

Attēlā; 2015. gadā Pils ielas 12 pagalmā atklāja plāksnes ar represijās cietušo vārdiem. 
Šovasar paredzēts atklāt jauno ekspozīciju “Sirdsapziņas ugunskurs”. Foto: Ance Saulīte.

Šogad, katrā mēneša otrajā 
nedēļā, Cēsu klīnikā iespējams 
apmeklēt veselīga uztura 
nodarbības un maksas konsul-
tācijas pie uztura speciālistes 
Kristīnes Sekaces.

Lai gan sabiedrībā pastāv 
stereotipi, ka uztura speciālistu 
jāapmeklē tikai gadījumā, ja 
ir liekais svars, to ieteicams 
apmeklēt arī tad, ja ir cukura 
diabēts, sirds asinsvadu 
saslimšana, dažādu produktu 
nepanesamība un uztura 
alerģijas, kā arī gremošanas 
trakta darbības traucējumi. 

Arī jauno māmiņu veselība 
un informētība ir viena no 
klīnikas prioritātēm. Pie 
uztura speciālistes Kristīnes 
var pieteikties ne tikai uz 
individuālām konsultācijām, 
bet arī uz “Māmiņu skolas” 
nodarbībām. Jaunās māmiņas 
saņems informāciju par uz-
tura nozīmi grūtniecības 
laikā un topošā bērniņa ve-
selībā, to visu apvienojot ar 
praktiskām darbībām. Nākamā 
uztura speciālista nodarbība 
māmiņām – 27. februārī plkst. 
10.

Veseli ēduši
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28.12.2017. Saistošie noteikumi Nr. 31 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2017. gada 26. janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. 1  “Par Cēsu novada 
pašvaldības 2017.gada budžetu””

Izdarīt Cēsu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Par Cēsu novada pašvaldības  
2017.gada budžetu” šādus 
grozījumus:

Izteikt 1., 2., 3., 4. un 5. 
punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2017.gadam ieņēmumos 
25 842 648 euro  apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2017. gadam izdevumos 29 840 
789 euro  apmērā.

3. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības speciālo budžetu 
2017.gadam  ieņēmumos 621 
082 euro un izdevumos 966 
336 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 2017. gada budžeta 
grozījumiem.”

Ceturtdien, 25. janvārī, 
Cēsu novada domes deputāti 
vienbalsīgi pieņēma 2018.
gada budžetu, apstiprinot 
25,81 miljonu eiro kopbudžeta 
ieņēmumus, kas ir par 8% 
vairāk nekā plānotais budžets 
pērn.

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumi no nodokļiem 
plānoti 12,32 miljoni eiro jeb 
par 3% vairāk nekā 2017. gada 
budžetā. Lielākais īpatsvars 
nodokļu ieņēmumos ir 
iedzīvotāju ienākuma nodoklim 
(90,9%) un nekustamā īpašuma 
nodoklim (8,3%).

Budžeta prioritātes tikušas 
precizētas un papildus 
kvalitatīvas izglītības sistēmas 
uzturēšanai kā prioritātes 
2018. finanšu gadam noteiktas 
iedzīvotāju skaita saglabāšana 
un palielināšana, ekonomiskās 
aktivitātes, veselīga un aktīva 
dzīvesveida veicināšana, piln-
veidojot un uzlabojot publisko 
infrastruktūru novadā, kā arī 
dzīvojamā fonda attīstības 
veicināšana atbilstoši iedzī-
votāju vajadzībām un dalība 
Latvijas simtgades svinību 
valsts kopprojektos.

“Skaidrs budžeta pamat-
mērķis ir uzņēmējdarbības 
attīstība. Šis budžets vairāk 
nekā jebkad iepriekš iezīmē 
izaugsmes ceļu, kādu veic 
Cēsu novads. To impulsu, 
ko pērn esošo uzņēmumu 
attīstībai un jaunu uzņēmumu 
radīšanai sniedza Saulrītu 
ielas projekts, turpināsim 
arī šogad, sākot pārbūvēt un 
iekārtot rajonu ap Rūpniecības 
ielu un revitalizējot Robežu 
ielas teritoriju par industriālo 
parku atbilstoši uzņēmēju 
vajadzībām, lai piesaistītu 
arvien jaunus darbavietu 
radītājus. Taču vienlaikus 
nodrošināsim aizvien 
modernākus mācību un 
dzīvošanas apstākļus Cēsu 
skolēniem, kā arī pabeigsim 
nozīmīgākās novada sporta 

infrastruktūras – Cēsu pilsētas 
stadiona – un vairāku ielu 
pārbūvi,” stāsta Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, uzsverot, ka 
“aktualizējoties akūtajam 
īres dzīvokļu trūkumam, kas 
signalizē par to, ka Cēsis kā 
dzīvesvieta ir ļoti pieprasītas, 
mājokļu jautājumu risināsim, 
kopā ar Aizsardzības 
ministriju izbūvējot īres 
namu A.Kronvalda ielā 56 – 
paredzam, ka tas arī sāks 
iekustināt līdzīgas iniciatīvas 
no privātā sektora puses”.

Rozenbergs arī akcentē, 
ka vispārējā novada attīstībā 
nav aizmirsts arī par Cēsu 
dārgumu – kultūrvēsturisko 
mantojumu –, un ievērojami 
līdzekļi novirzīti Cēsu 
ikoniskāko objektu, viduslaiku 
pils un Sv.Jāņa baznīcas, 
saglabāšanai un atjaunošanai.

“Šogad Cēsis kļūs drošākas, 
sakoptākas un skaistākas. Ar 
labāku un ērtāku infrastruktūru 
– gan autovadītājiem, gan 
gājējiem, gan skolēniem, gan 
tūristiem, gan uzņēmējiem. 
Strādājot kopā visiem 
deputātiem no visiem 

sarakstiem, esam radījuši 
budžetu, kas ieliks Cēsu novada 
attīstības pamatu vairākiem 
gadiem,” norāda Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs.

Kopbudžeta izdevumi 
plānoti 32,24 miljonu eiro 
apjomā. No tā lielākais 
īpatsvars, 48%, paredzēts iz-
glītības funkcijas finansēšanai. 
Kopumā izglītības darba 
finansēšanai plānoti 15,42 
miljoni eiro, kas ir par 23% 
vairāk nekā 2017. gada budžetā. 
Pieaugums galvenokārt sais- 
tīts ar minimālās algas 
palielināšanu, kā arī, kāpjot 
inflācijai – paaugstinātām 
infrastruktūras uzturēšanas 
izmaksām.

No izglītības budžeta 
2,22 miljoni eiro atvēlēti 
projekta “Cēsu Profesionālās 
vidusskolas attīstības projekta 
II kārtas” realizācijai, izbūvējot 
dienesta viesnīcu un radot 
jaunas izglītības programmas 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas audzēkņiem, 
savukārt 1,73 miljoni eiro 
novirzīti vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācijai. Tāpat 
170 000 eiro novirzīti Cēsu 

pilsētas Pastariņa sākumskolas 
ēkas atjaunošanas pabeigšanai.

Ekonomiskajai darbībai 
no pašvaldības pamatbudžeta 
izdevumiem plānots tērēt 
4,17 miljonus eiro (par 6% 
vairāk nekā pērn) jeb 13% no 
kopējiem izdevumiem. Šajā 
pozīcijā 949 000 eiro atvēlēti 
Cīrulīšu un Kovārņu ielu 
rekonstrukcijai, grants seguma 
atjaunošanai Vaives pagasta 
autoceļos tiks tērēti 423 800 
eiro, bet 413 600 eiro plānoti 
ielu kopšanai un grants ielu 
uzturēšanai Cēsu pilsētā.

Rīgas ielas rekonstrukcijas 
pabeigšanai novirzīti 385 700 
eiro, kā arī šogad tiks turpināts 
ielu virsmu divkārtu apstrādes 
projekts 190 000 eiro apjomā.

Funkcijai “Atpūta, kultūra, 
reliģija” pamatbudžetā plānoti 
5,66 miljoni eiro jeb 17,64% 
no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. No tā lielākā daļa 
plānota Cēsu pilsētas stadiona 
rekonstrukcijas pabeigšanai, 
izbūvējot skatītāju tribīnes 
un saimniecības un sportistu 
telpas, piesaistot arī valsts 
dotāciju.

Teju 2,5 miljoni eiro atvēlēti 
projekta “Pils konservācija 
un Cēsu Sv.Jāņa baznīcas 
restaurācija” realizācijai. 
Amatiermākslas uzturētājiem 
un kultūras pasākumu 
veidotājiem, pašvaldības 
aģentūrai “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”, darbībai 2018.
gadā plānoti 1,23 miljoni eiro. 
Sporta pasākumu finansēšanai 
kopā plānots izlietot 113 900 
eiro.

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanas 
pasākumiem budžetā paredzēti 
2,18 miljoni eiro jeb 6,8% 
no kopējiem pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem, kas 
ir par 3,7% vairāk nekā 2017.
gadā. No tā lielākās izmaksas 
plānotas projekta “Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
ēkas – nepabeigtas jaunbūves 

Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs 
būvniecība” realizācijai – 
kopumā 890 000 eiro.

Sociālās nodrošināšanas 
funkcijas veikšanai paredzēts 
finansējums 1,98 miljoni 
eiro jeb 6,16% no kopējiem 
pamatbudžeta izdevumiem. 
Vides aizsardzībai – Vaives 
pagasta teritoriju kopšanas, 
pilsētas apzaļumošanas, 
labiekārtošanas un apstādījumu 
kopšanas darbiem, lietus ūdens 
savākšanai un novadīšanai no 
ielām, dabas infrastruktūras 
pilnveidošanai – 2018. gada 
budžetā plānoti 1,35 miljoni 
eiro.

Vispārējiem valdības 
dienestiem jeb pašvaldības 
uzturēšanai apstiprināts 
finansējums 968 500 eiro 
apjomā, kas ir par 11% mazāk 
nekā pērn. Sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanai 
šogad plānots izlietot 341 000 
eiro, kas ir par 27% vairāk nekā 
plānots 2017. gada budžetā.

Budžets ir pašvaldības 
finansiālās darbības pamat-
dokuments un finanšu instru-
ments, ar kuru tā nodrošina savu 
autonomo funkciju izpildi, kā 
arī veic ekonomisko un sociālo 
vajadzību sabalansēšanu ar 
pašvaldības finansiālajām 
iespējām.

Cēsu novada pašvaldības 
2018. gada budžets izstrādāts, 
ievērojot likumos “Par 
pašvaldību budžetiem”, “Par 
pašvaldībām”, “Par budžetu 
un finanšu vadību”, “Par valsts 
budžetu 2018. gadam”, kā arī 
nodokļu likumos, Ministru 
kabineta noteikumos un citos 
normatīvajos aktos noteiktās 
prasības, atbilstoši iestāžu 
un programmu izpildītāju 
priekšlikumiem un Cēsu 
novada attīstības programmai 
2013.-2019. gadam.

BUDŽETS
Pieņemts budžets; investīcijas kā prioritāte

Attēlā: Pagājušajā gadā noslēdzās Saulrītu ielas rekon-
strukcija, kas labvēlīgi ietekmēja ekonomisko aktivitāti 
šajā rajonā. Šī gada budžetā paredzētas apjomīgas 
investīcijas Robežu ielas rajona attīstībā.

Saskaņā ar Cēsu novada 
domes pieņemtajiem grozī-
jumiem saistošajos noteikumos 
Nr. 27, zemju īpašnieki, kuri 
būs veikuši latvāņu invāzijas 
ierobežojošus pasākumus, 
saņems 90% nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) 
atvieglojumu.

Šāds lēmums pieņemts, lai 
zemes īpašniekus motivētu 
ilgtermiņā veikt latvāņu 
ierobežošanas pasākumus.

Atvieglojumu saņems 
tikai tie īpašnieki, kuru 
nekustamajos īpašumos tiek 
sekmīgi veiktas darbības 
invāzijas apturēšanā.

Lai pieteiktos nodokļa 
atvieglojumam, NĪN maksā-
tājs – zemes īpašnieks vai 

tiesiskais valdītājs – laikā no 1. 
janvāra līdz 31. maijam Cēsu 
novada pašvaldībā iesniedz 
motivētu iesniegumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu, 
norādot nodokļa atvieglojuma 
veidu.

To, vai īpašums varēs saņemt 
nodokļa atvieglojumu, noteiks 
Apsekošanas komisija, līdz 
kārtējā gada 15. jūnijam veicot 
zemes vienības pirmreizēju 
apsekošanu, lai konstatētu 
latvāņu invāziju ar divgadīgiem 
vai vecākiem latvāņiem, kas 
aizņem vairāk nekā 0,1 hektāru 
lielu vienlaidus platību. 
Augustā komisija veiks zemes 
vienības apsekošanu, lai 
konstatētu, vai veikti latvāņa 

izplatības ierobežošanas pa-
sākumi. Apsekošanu var 
veikt bez zemes īpašnieka vai 
tiesiskā valdītāja klātbūtnes, 
iepriekš informējot zemes 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
par plānotajiem apsekošanas 
laikiem.

Īpašniekus, kas vēlas 
latvāņu invāziju ierobežot ar 
ķīmisko metodi, informējam, 
ka neformālās izglītības centrs 
“FORTE” Priekuļos 2018. 
gadā organizē apmācības 
augu aizsardzības līdzekļu 
lietotājiem februārī, martā un 
aprīlī. Pieteikšanās apmācībām 
un kontaktpersona: Gita 
Janševica tel. nr. 29333810; 
e-pasts: sia_forte_gi@inbox.lv.

Nodokļa atlaide latvāņu apkarotājiem



6 Cēsu Vēstis, 2018. gada 31. janvāris

SPORTS, SAISTOŠIE

16.11.2017. Saistošie noteikumi Nr. 28 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Par 
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā””

02.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
Cēsis/Dārznieks – Jaunpils

03.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts 
florbolā

03.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14, U16
Cēsu PSS – Jelgava

03.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – VK Ventspils

04.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts 
florbolā

04.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U14, U15, U17
Cēsu PSS – Valmiera, Rūjiena

07.02. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 

volejbolā
Cēsu PSS – LV Meži 

07.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā. Cēsu VĢ – Priekuļi

10.02. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

10.02. plkst.10.30
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U19 meitenēm
Cēsu PSS, Rūjiena, Jelgava

10.02. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
LJČ volejbolā U19 zēniem 

10.02. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā jauniešiem 
CPSS/Lekrings –Kuldīga

10.02. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi florbola līga sievietēm
Lekrings – FK Ķekava

10.02. plkst.17.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts 
florbolā

11.02. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

11.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14

11.02. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līgā 
Lekrings 1- FK JeNo

11.02. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
“Elvi” līga florbolā sievietēm
Lekrings – FK NND

11.02. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
Lekrings – Ķekava

13.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Volejbola sacensības “Lāses 
kauss” B grupa

14.02. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu rajona čempionāts 
volejbolā

16.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
Cēsis/ Dārznieks – Salacgrīva

17.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
zēniem U15, U19
Cēsu PSS – Smiltene

17.02. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
meitenēm U14, U16
Cēsis – SK Lokomotīve/
Daugavpils

17.02.-18.02. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U16 zēniem
Cēsis, Balvi, Kuldīga, 
Zvejniekciems

17.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā līga 1.divīzija
Cēsu PSS – Jugla, Saldus

18.02. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts 
florbolā

18.02. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
LJČ volejbolā U16 zēniem
Cēsis, Balvi, Zvejniekciems, 
Kuldīga

20.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Volejbola sacensības “Lāses 
kauss” A grupa

23.02. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 basketbola čempionāts
Cēsis/Dārznieks – Rēzekne

24.02. plkst.09.00
Gaujas ielā 45
Vidzemes reģiona čempionāts 
Boccia

24.02. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – VK Aizkraukle

24.02.-25.02. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā 
U12 zēniem

Sporta pasākumi februārī

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2011. gada 17. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 27 
“Par atvieglojumu piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā” šādus 
grozījumus:

1.1. aizstāt 2.1. apakšpunktā 
vārdus “Rauņa upes liegumā’’ ar 
vārdiem “Raunas ielejas liegumā”; 

1.2. aizstāt 2.2. apakšpunktā 
vārdus “Rauņa upes liegumā’’ ar 
vārdiem “Raunas ielejas liegumā”; 

1.3. izteikt 2.3. apakš-
punktu šādā redakcijā: “2.3. 
Zemes īpašnieki, kuru zemes 
gabali atrodas Cēsu dabas 
un kultūrvēsturiskā parka 
teritorijā, kuros ir neierobežota 
apmeklētāju kustība, ir ieguldīti 
(iepriekšējā taksācijas gadā ne 
mazāk kā 500 euro) līdzekļi 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
saglabāšanā, atjaunošanā  – 
70% apmērā no zemes nodokļa 
summas’’;

1.4. svītrot 2.4. apakš-punktu;
1.5. aizstāt 2.7.1. apakš-punktā 

vārdus “un re-konstrukciju’’ ar 
vārdiem “un pārbūvi”;

1.6. aizstāt 2.7.3. apakš-
punktā vārdu “rekonstrukcijā’’ ar 
vārdu “pārbūvē’’;

1.7. aizstāt 2.7.5. apakš-
punktā vārdus “renovācijā (ar 
to saprotot būves daļas remontu 
(kapitālo remontu), lai…’’ ar 
vārdiem “atjaunošanā (ar to 
saprotot būvdarbus, lai…’’;

1.8. izteikt 2.7.6. apakš-
punktā šādā redakcijā: “2.7.6. ēkas 
fasādes  atjaunošanā (ar to saprotot 
ēkas fasādes apdares remontu 
un logu nomaiņu, ēkas fasāžu un 

jumtu siltināšanu, jumta seguma 
nomaiņu)’’;

1.9. aizstāt 2.7.1 apakšpunktā 
vārdu “rekonstruētās’’ ar vārdu 
“pārbūvētās’’;

1.10.  svītrot 2.12. apakš-
punktā vārdus “un ienākumi 
mēnesī uz vienu ģimenes 
locekli nepārsniedz iesnieguma 
reģistrēšanas dienā 255 euro 
vienam iedzīvotājam’’;

1.11. Svītrot 2.13. apakš-
punktā vārdus “..tai skaitā 
audžuģimenē ievietoti un 
aizbildniecībā esoši bērni’’;

1.12. Papildināt ar 2.13.1 

apakšpunktu šādā redakcijā: 
“Audžuģimeni un ģimeni, kuru 
aizbildniecībā ir bērni, kuras 
īpašumā ir dzīvojamā māja vai 
dzīvoklis, kur ģimene ir deklarējusi 
savu pamata dzīves vietu un 
faktiski dzīvo (izņemot bērnus, 
kuri mācās pilna laika augstākajās, 
vispārējās, profesionālās vai 
speciālās izglītības iestādēs) – 
90% apmērā no nodokļa summas. 
Audžuģimene un ģimene, 
kuras aizbildniecībā ir bērni, šo 
noteikumu izpratnē ir ģimene, 
kurai iesniegumu iesniegšanas 
brīdī ir nepilngadīgi bērni un ir 
bērni, kuri turpina vispārējās, 
profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iegūšanu, bet 
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai’’;   

1.13. svītrot 2.14.2 apakš-
punktu;

1.14. izteikt 2.16. apakš-
punktu šādā redakcijā: “2.16. 
Juridiskas personas, kuru īpašumā 
ir ēkas, kuru statuss ir rūpnieciskās 
ražošanas ēkas (ēku galvenais 

lietošanas veids-kods-1251), ja 
tajās notiek pamatražošana no 
nodokļa ēkas nodokļa summas pie 
noteikuma, ka uz taksācijas gada 
30. jūniju izpildīti šādi nosacījumi:

2.16.1. saglabāta ražošana;
2.16.2. 25% apmērā no 

nodokļa summas, ja investēti 
līdzekļi ražošanā  iepriekšējā gadā 
pirms iesnieguma reģistrēšanas no 
15 000-100 000 euro;

2.16.3. 50% apmērā no 
nodokļa summas, ja investēti 
līdzekļi ražošanā  iepriekšējā gadā 
pirms iesnieguma reģistrēšanas no 
100 000-300 000 euro;

2.16.4. 70% apmērā no 
nodokļa summas, ja investēti 
līdzekļi ražošanā  iepriekšējā gadā 
pirms iesnieguma reģistrēšanas 
virs 300 000 euro;

2.16.5. saglabātas darba vietas 
virs 75% attiecībā pret vidējo 
darba vietu skaitu iepriekšējā 
taksācijas gadā; 

1.15.  izteikt 2.19. apakš-
punktu šādā redakcijā: “2.19. 
Sabiedriskā labuma organizācijai, 
biedrībai vai nodibinājumam 
par tai nomā vai lietotājam 
bezatlīdzības lietošanā nodoto 
pašvaldības nekustamo īpašumu, 
darbības nodrošināšanai – 90% 
apmērā no nodokļa summas, 
izņemot gadījumus, kad 
nekustamo īpašumu neapliek ar 
nodokli, saskaņā ar likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1. 
panta otro daļu;

1.16. izteikt 2.21. 
apakšpunktu šādā redakcijā: “2.21. 
Juridiskas personas, kuras veic 
komercdarbību, pirmos trīs gadus 
pēc uzņēmuma reģistrēšanas 

Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistrā, izveidojot vismaz 3 
jaunas darba vietas un ne mazāk kā 
50% nodarbināto ir  Cēsu novadā 
deklarētās personas – 50% apmērā 
no ēkas (vai daļas) nodokļa 
summas;

1.17. izteikt 2.22. apakš-
punktu šādā redakcijā: “Fiziskas 
un juridiskas personas par 
nekustamo īpašumu vai tā daļu, 
kuru nomā juridiska persona, 
kura veic komercdarbību, 
pirmos trīs gadus pēc uzņēmuma 
reģistrēšanas Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā, izveidojot 
vismaz 3 jaunas darba vietas un 
ne mazāk kā 50% nodarbināto ir  
Cēsu novadā deklarētās personas 
– 50% apmērā no ēkas (vai daļas) 
nodokļa summas’’;

1.18. aizstāt 2.24. apakšpunktā 
skaitli “50%’’ ar skaitli “70%’’;

1.19. Papildināt ar 2.26.1 

apakšpunktu šādā redakcijā: 
“Fiziskas vai juridiskas personas 
par daudzstāvu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju vai triju un 
vairāku  dzīvokļu dzīvojamo 
māju (kā īres nams) – 90% 
apmērā no ēkas nodokļa summas. 
Atvieglojumu piešķir ne ilgāk kā 
25 gadus, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā 
un īres tiesību nostiprināšanu 
zemesgrāmatā’’;

1.20. izteikt 2.29. apakšpunktu 
šādā redakcijā: “2.29.Fiziskas un 
juridiskas personas par nekustamo 
īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai 
iznomā komercdarbības veikšanai, 
gadījumā, ja īpašums piekļaujas 
ielai (ceļam), kur pašvaldība 
veic ielu (ceļu) pārbūvi, piešķir 

nodokļa atvieglojumu 90% 
apmērā. Nodokļa atvieglojums 
piešķirams par laika periodu, 
kurā pašvaldība faktiski veic ielu 
(ceļu) pārbūvi  un, ja saskaņā 
ar darbu izpildes kalendāro 
grafiku tas ir ne mazāk kā vienu 
kalendāro mēnesi pēc kārtas un 
satiksme tiek slēgta vai samazinās 
satiksmes plūsma tirdzniecības/
pakalpojuma sniegšanas vietai. 
Atvieglojumus piešķir ar nākamo 
kalendāro mēnesi pēc tam, kad 
radies atvieglojuma piešķiršanas 
pamats un izbeidzas ar nākamo 
kalendāro mēnesi pēc tam, kad 
zudis atvieglojumu piešķiršanas 
pamats.’’;  

1.21. izteikt 3.2.1. apakš-
punktu šādā redakcijā:’’3.2.1. 
iesniegums par nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu norādot 
šo noteikumu konkrētā punkta 
apakšpunktu’’;

1.22. svītrot 3.3. apakš-
punktu;

1.23. svītrot 3.4.2. apakš-
punktu;

1.24. punkts svītrots;
1.25. svītrot 3.4.1 2. apakš-

punktu;
1.26. svītrot 3.4.5. apakš-

punktu;
1.27. svītrot 3.7.3. apakš-

punktu;
1.28. izteikt 3.8. apakš-punktu 

šādā redakcijā; ”3.8. Daudzbērnu 
ģimenēm un audžuģimenēm un 
ģimenei, kuru aizbildniecībā ir 
bērni un nodokļu maksātājam, 
kura mājsaimniecībā ir daudzbērnu 
ģimene, lai saņemtu 2.13., 
2.13.1 un 2.14. punktā minētos 

Turpinājums 7.lpp.



Cēsu Vēstis, 2018. gada 31. janvāris 7

PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs februārī
Pasākumi
01.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: Domā! Prāto! 
Risini!

01.02. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Radošā diena vizuālajā un 
vizuāli plastiskajā mākslā 
“Citāda māksla” (5.-9.kl. 
komandām)

01.02. plkst.17.30
Vaives tautas namā
Radošais vakars “Papīra 
pārvērtības”

03.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ambiente skatuve / “Hogni” 
solo koncerts “Two trains”

03.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Smagais koncerts. Mindesign 
(metal, Cēsis/ Rīga), 
Wedingo’s Throne (metal, 
Rīga)

04.02. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Guntars Račs un grupa 
“Saldās sejas”. Grāmatas 
“365” svētku koncerts

07.02. plkst.17.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš

08.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: Domā! Prāto! 
Risini!

08.02. plkst.11.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Leļļu teātra izrāde 
“Kentervilas spoks”

08.02. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā 
skolas vecuma bērniem 
“Tuvojas Sirsniņdiena!”

08.02. plkst.17.30
Vaives tautas namā
Radošais vakars “Papīra 
pārvērtības”

09.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārtiņš Pavasaris

10.02. plkst.18.00
Mākslas telpā “Mala”
Kasešu nakts ar Robertu 
Gobziņu

10.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kristians Jervi un Baltijas 
Akadēmiju orķestris

10.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Stand-up comedy izrāde. 
Kalvis Troska (Comedy 
Latvia)

11.02. plkst.12.00
Cēsu Pils parkā
Meteņu pasākums ar TVK 
“Dzieti”

14.02. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jubilejas atceres sarīkojums 
“Caur gadu mirdzumu... 
Režisorei Tatjanai Šverstei – 
100”

14.02. plkst.19.00
Jaunajā pilī
Deju grupas “Magnolia” 
koncerts 

15.02. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas 
bērniem: Domā! Prāto! 
Risini!

15.02. plkst.18.30
Vaives Amatu namā
Radošais vakars “Konfekšu 
gatavošana”

16.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Gruzijas noskaņas Kančeli 
mūzikā / Xylem Trio un Nato 
Metonidze

16.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Zīle (Funk breaks)

17.02. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Grāmatu starta Pūčulēnu 
skola. Aicinām vecākus atvest 
savus trīsgadīgos bērnus uz 
pirmo tikšanos ar bibliotēku!

17.02. plkst.14.00
Cēsu Jaunajā pilī
Spēļu pēcpusdiena muzejā: 
“Prāta spēles – šahs un 
dambrete”

17.02. plkst.16.00
CATA Kultūras namā

LU Tautas deju ansambļa 
“Dancis” koncerts

17.02. plkst.17.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Baltijas valstu pūtēju 
orķestru koncerts “Simtgadu 
godināšana”

17.02. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ PM2theAM (Rīgas DJ 
skola)

19.02. plkst.17.30
Vaives tautas namā
Radošais vakars “Slinkie 
pelmeņi”

21.02. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar Latvijas 
simtgades filmas “Paradīze 
‘89” režisori Madaru Dišleri

22.02. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Mūsdienu deju radošais 
konkurss, 1.kārta

23.02. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Dailes teātra izrāde “Klusā 
daba ar resno puisēnu”

24.02. plkst.11.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Filmas “Paradīze 89” 
pirmizrāde

24.02. plksr.17.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienības “Panna” 
Stand Up komēdija jeb 
Vīrišķības tests 2 daļās 
“Mačo”

24.02. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Deju koncerts “Deju pinu 
vainagā”

24.02. plkst.21.30
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Difūzija”

24.02. plkst.22.00
Fonoklubā
Ozols & Tehnikums. Albuma 
“Semestris” prezentācija

25.02. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Kaspars Zemītis. “Vētra 
klusumā”

27.02. plkst.11.00
CBJC, Bērzaines ielā 4
Vokālās mūzikas konkurss 
“Balsis 2018”, 1.kārta

Izstādes
Līdz 30.04.2018.
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zāle
KAULIŅI IR MESTI...
Galda spēles Latvijā un 
pasaulē 19. – 20. gs. Privāta 
spēļu kolekcija.

No 13.01.
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
INSIGNIA mākslas galerijā
Aleksejs Naumovs “Ainavas”

01.02-04.03.
Cēsu Izstāžu namā
“Es mīlu balto sniegu un citu 
vairs neko”. Glezniecība

01.02-04.03.
Cēsu Izstāžu namā
“Cita meditācija”. Ivanda 
Spulle. Keramika. Sanita 
Mickus. Grafika

01.02.-12.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
“Kaķīša dzirnavas”. Ievas 
Jurjānes ilustrācijas

01.02.-28.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Fotogrāfiju izstāde. Vilis 
Bleikšs “Gaujmalieši”

05.02.-21.03.
Vaives tautas namā
Ceļojošā izstāde “Lauku 
muzikanti Vidzemē 20.gs. 
pirmajā pusē”

12.02.-28.02.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ērika Zvirbuļa lielformāta 
fotogrāfiju izstāde “Ziemas 
pasaka”

Līdz 28.02.
Pieaugušo Izglītības centrā
Jāņa Sūniņa fotogrāfijas 
“Par un ap...”

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
01.02.-28.02. Dzejniecei 
Ārijai Elksnei – 90 (1928-
1984)
01.02.-28.02. Februārī 
Lietuvai un Igaunijai – 100!
01.02.-28.02. Izlasi filmu vai 
noskaties grāmatu!
15.,16.,17.02. Jauno grāmatu 
izstāde

01.02.-28.02. Zīmējam 
ciltskoku 
01.02.-28.02. Priekuļu 
novadā kādreiz un tagad 
12.02.-28.02. Novadniecei, 
Cēsu Tautas teātra režisorei 
Tatjanai Šverstei (1918-
1995) –100! 
01.02.-28.02. Galvenais 
varonis – suns!
01.02.-28.02. Piedzīvojumu 
grāmatu autoram Žilam 
Vernam – 190!

Kino
No 02.02.
Kriminālās ekselences 
fonds (2018, Latvija). Žanrs: 
Komēdija, detektīvfilma, asa 
sižeta filma.  

Tumšākā stunda/ Darkest 
Hour (2017).  Žanrs: Drāma, 
vēsturiska, biogrāfija. 

Es, Tonija / I, Tonya (2017). 
Žanrs: Drāma, biogrāfija, 
sports.

No 09.02. 
Brīvība piecdesmit nokrāsās/ 
Fifty Shades Freed (2018). 
Žanrs: Drāma, romantika

Meklējot Tisē (2017). Žanrs: 
Biogrāfija, dokumentālā filma. 
Režisore Dzintra Geka.

No 16.02.
Ūdens forma/ The Shape 
of Water (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, drāma, 
fantāzija.

Melnā pantera/ Black Panther 
(2018). Žanrs:  Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma.

No 23.02.
Paradīze 89 (2018, Latvija).  
Žanrs: Ģimenes filma. 

Alu cilvēks/ Early Man 
(2017). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, komēdija, animācija.

Samazināšana/ Downsizing 
(2017).  Žanrs: Komēdija, 
drāma

atvieglojumus jāiesniedz:’’;
1.29. svītrot 3.11. apakš-

punktu;
1.30. svītrot 3.12.3. apakš-

punktu;
1.31. svītrot 3.13.4. apakš-

punktu;

1.32. svītrot 3.14.2. 
apakšpunktu;

1.33. aizstāt 3.17. apakšpunktā 
skaitli “2.26.’’ ar skaitļiem “2.26., 
2.26.1 “; 

1.34. aizstāt 4.3.1. 
apakšpunktā skaitli “2.14.2’’ ar 
skaitli “2.14.1’’;

1.35. aizstāt 4.3.1. 

apakšpunktā vārdus “Finanšu 
nodaļas nodokļu administratoru  
lēmumu’’ ar vārdiem “Finanšu 
nodaļas nodokļu administratora 
izdotu administratīvo aktu – 
maksāšanas paziņojumu’’;

1.36. izteikt 4.3.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:”4.3.2. 
šo noteikumu 2.1.-2.3., 2.7., 

2.8.,2.15.-2.26. un 2.29. punktos 
minētajām nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāja kategorijām:

1) ar Cēsu novada domes 
lēmumu, ja tiek pieņemts lēmums, 
ar kuru pilnībā vai daļēji atsaka 
piešķirt nekustamā īpašuma 
atvieglojumus;

2) ar Cēsu novada pašvaldības 

administrācijas vadītāja lēmumu, 
ja tiek pieņemts lēmums par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu’’;

1.37.  svītrot Pielikumu Nr. 1.
2. Noteikumi stājas spēkā 

2018.gada 1. februārī.
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DABA, TEHNOLOĢIJAS

Ainavu arhitekte Ieva 
Zicmane darbu Cēsu novada 
pašvaldībā sāka pagājušā 
gada jūlijā. Iepriekš pati 
izstrādāja ainavu projektus 
un tos saskaņoja, tagad pati 
vada labiekārtošanas darbus, 
organizē iepirkumus, plāno 
veicamos darbus un to budžetu. 
Ievai tā ir jauna, tāpēc – 
interesanta pieredze.

Kāda tad ir pašvaldības 
ainavu arhitekta darba diena 
ziemā? Visai intensīva, jo laikā, 
kad zemi klāj sniegs, vai tas, 
kas no tā palicis pāri, jāpaspēj 
saplānot aktīvajā darba sezonā 
veicamie darbi, aprēķināt 
to izmaksas, sagatavoties 
iepirkumu konkursiem.

Cēsis ir zaļa pilsēta, tāpēc 
galvenais akcents vasarā ir 
ikdienas kopšanas darbi, taču 
ik gadu ir arī kādi jauninājumi. 
Pērn tika labiekārtotas un 
pagarinātas Cīrulīšu dabas 
takas, Ieva piedalījās projekta 
īstenošanā. Arī šovasar 
norisināsies vairāki jauni 
labiekārtošanas projekti.

“Esam paredzējuši 
nostiprināt Pils parka dīķa 

krastus, jo tos skārusi erozija. 
Bērnu rotaļu laukumā Maija 
parkā paredzēts atjaunot 
spēļu ierīces un iestrādāt 
mazajiem drošāku, gumijotu 
segumu. Plānots arī uzstādīt 

lielās šūpoles. Vaives pagastā 
jāveic Veismaņu ceļa alejas 
apsekošana. Paredzēta ceļa 
rekonstrukcija, un, lai nebūtu 
ačgārnā situācija, kad koki tiek 
pamanīti un kļūst par problēmu 

vien tad, kad jau sākti būvdarbi, 
aleja laikus jāapseko un 
jāsagatavo priekšlikumi. Tad 
būs gan labs ceļš, gan saglabāta 
ainaviska aleja,” stāsta Ieva.

Uzmanību jāvelta arī kokiem 

pilsētā. Veci koki ir liela 
vērtība gan no ainaviskā, gan 
dabas daudzveidības viedokļa, 
taču, ja vecu koku ir daudz, 
kā Cēsīs, par tiem jārūpējas, 
lai tie nekļūtu bīstami garām 
steidzošajiem vai braucošajiem 
iedzīvotājiem.

Vaivē un arī Cēsīs ir 
teritorijas, kuras pārņēmis 
sīkstais kaitēklis – latvānis. 
Izstrādātas jaunas, iedarbīgas 
tā apkarošanas metodes, taču, 
lai šo kaitēkli iznīcinātu, rūpīgi 
un regulāri jāapstrādā latvāņu 
pārņemtās teritorijas.

“Cēsniekiem paveicies, jo 
dzīvojam ļoti ainaviskā vietā, 
vieglas pastaigas attālumā 
ir lieliski dabas objekti. 
Saprotams, ka cēsnieki un viesi 
labprāt atpūšas, baudot dabas 
dotās iespējas. Tāpēc svarīgi 
veidot saudzīgu pilsētvides un 
dabas sadzīvošanas modeli, 
lai arī nākamās cēsnieku 
paaudzes varētu priecāties, ka 
dzīvo ainaviskā vidē,” akcentē 
ainavu arhitekte.

Pašvaldības speciālista darba diena

Daba pilsētā

Atklātas labiekārtotās 
Cīrulīšu dabas takas, kas 
papildinātas ar jauniem 
maršrutiem.

Projekta “Dabas infra-
struktūras atjaunošana Gaujas 
nacionālajā parkā, Cēsu un 
Pārgaujas novados” gaitā 
Cīrulīšu dabas taku tīkls 
paplašināts ar diviem posmiem 
800 metru garumā. Taka 
Zvanu klints apskatei, kuras 
izbūvē izmantots apaļkoks un 

koksnes polimēra dēļi ir 357 
metrus gara, savukārt taka ar 
kāpnēm un skatu platformām 
virs Spoguļklints ir 440 metrus 
gara.

Polimēru dēļu izmantošana 
garantē taku ilgmūžību, tomēr 
savu īpašību dēļ tas nav 
piemērots segums nūjošanai, 
tādēļ, pastaigājoties jaunajās 
takās, nūjas ieteicams 
neizmantot.

Jaunie taku posmi aprīkoti 

ar skatu platformām, soliņiem 
un infostendiem, kas ļauj 
aplūkot Gaujas senleju 
no vēl neredzētiem skatu 
punktiem. Taku izveides 
mērķis ir mazināt cilvēka 
radīto antropogēno slodzi, tai 
skaitā tūrisma, eitrofikācijas, 
erozijas un vides piesārņojuma 
iespējamo ietekmi uz īpaši 
aizsargājamiem biotopiem 
un sugām, jo taku posmi bija 
jau daļēji iestaigāti, vietām 

veidojās zemes erozija.
Kā norāda projekta vadītāja 

Inta Ādamsone, “taku izbūve 
nebija vienkārša, jo Zvanu 
klints taka vijas cauri mitrājam, 
kas apgrūtināja būvniecību, 
savukārt Spoguļklints takas 
izbūvi apgrūtināja atrašanās 
vieta, jo piebraukšana ar 
transportu šim posmam nav 
iespējama”.

Būvdarbus objektā veica 
AS “Siguldas būvmeistars”, 

būvprojekta autori – SIA 
“JOE”. Būvdarbus uzraudzīja 
SIA “Tranzit ASK”.

Taku izbūves izmaksas, 
ieskaitot projektēšanu, 
autoruzraudzību un 
būvuzraudzību, kā arī biotopu 
izpēti pirms projektēšanas, ir 
aptuveni 209 009 eiro, no kā 
85% sedz Eiropas Reģionālās 
attīstības fonds.

Takas dabas baudīšanai

Attēlā: Pašvaldības Ainavu arhitekte Ieva Zicmane atzīst, ka Cēsīs rasts optimāls modelis 
pilsētvides un dabas harmoniskai sadzīvošanai. Foto: Aivars Akmentiņš

Cēsu novada pašvaldībai 
radīta jauna aplikācija jeb 
viedtelefonu lietotne “Cēsis 
8911”, kas ļauj iedzīvotājiem 
ērti un operatīvi ziņot par 
pamanītām saimnieciskajām 
problēmām novadā, kurām 
nepieciešams steidzams 
risinājums.

Līdz ar aplikāciju darboties 
sācis arī jauns pašvaldības 
četrciparu telefona numurs 
8911, kas būs pieejams 
diennakts režīmā un ļauj 
cēsniekiem un vaivēniešiem 
sazināties ar pašvaldību, 
lai telefoniski informētu 
par nebūšanām, kurās 
nepieciešama pašvaldības 
palīdzība.

Abi risinājumi paredzēti, 
lai ikvienam neatkarīgi no 
pieejamajām tehnoloģijām 
būtu iespēja ziņot par sev 

aktuālām problēmām ērtā 
un vienkāršā veidā. Gan 
aplikācija, gan zvans uz 8911 
ir bezmaksas, un to darbība 
iespējama, pateicoties Cēsu 
novada Pašvaldības policijai 
un tās dežurantiem, kuri 
apmācīti, lai visu diennakti 
spētu apkalpot gan aplikācijas 
paziņojumus, gan ienākošos 
zvanus ne tikai par sabiedriskās 
kārtības, bet arī jebkādiem 
citiem ar pašvaldību saistītiem 
jautājumiem.

“Mūsdienās uzstāt uz to, 
lai jautājumi tiktu risināti ar 
rakstveida iesniegumiem, šķiet 
arhaiski un lieki, sevišķi – ja 
tos iespējams atrisināt ātri. 
“Cēsis 8911” ir lielisks palīgs 
pašvaldībai, jo tagad katrs 
Cēsu novada iedzīvotājs 
var mums palīdzēt veidot 
Cēsu novadu par izcilu vietu 

dzīvei,” akcentē Cēsu novada 
pašvaldības Komunikācijas 
nodaļas vadītājs Kārlis Pots.

Testa režīmā “Cēsis 8911” 
darbojas jau mēnesi, un 
līdz šim pieteiktas dažādas 
problēmas – no nedegošam ielu 
apgaismojumam līdz bojātām 
ceļazīmēm. Aplikācija dod 
iespēju arī operatīvi uzzināt par 
pieteiktās problēmas novēršanu 
vai  vismaz informāciju par tās 
risinājuma virzību.

Aplikācijas nosaukums, 
“Cēsis 8911”, veidots, lai 
vienlaikus popularizētu arī 
četrciparu operatīvo tālruņa 
numuru, piemēram, ja 
nav pieejams mobilo datu 
savienojums. Vienlaikus apli- 
kācija kalpos arī kā saziņas iespēja 
pašvaldībai, jo tajā iespējams 
lietotājiem izsūtīt  iedzīvotājiem 
būtisku informāciju.

“Cēsis 8911” ātram problēmu risinājumam

“Cēsis 8911” ir bezmaksas 
lietotne, kas pieejama 
“Android” un “Apple” vied-
tālruņiem attiecīgi “Google 

Play” vai “App Store” 
platformās. Tās izstrādātājs ir 
SIA “Mobio”.


