Šis nebija viegls gads, taču krīze ir
labs skolotājs tiem, kas grib mācīties
un iet tālāk uz priekšu.

2009.gadā līdz 23.decembrim Cēsīs un Vaivē
reģistrēti 197 jaundzimušie un 295 mirušie
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Kopā varam iepriecināt

Apsveikums
Cēsu novada
iedzīvotājiem

Vita Pētersone
Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
aģentūras
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste

Lieliem un maziem Cēsu
novada iedzīvotājiem
Jaunajā gadā novēlu
veselību, saticību un
galvenais, rast ticību
saviem spēkiem! Mazāk
īgnuma un pārmetumu,
vairāk sadarbības un
savstarpēja atbalsta!

Pirms
Ziemassvētkiem
Cēsu Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras
rūķi kopā ar Cēsu novada
pašvaldības
deputātiem
apciemoja Cēsīs dzīvojošus
pensionārus, kuri sasnieguši
80 un vairāk gadu un cilvēkus
ar 1.grupas invaliditāti, lai
pasniegtu nelielas dāvaniņas
Ziemassvētku noskaņai.
Pavisam kopā apdāvināja
aptuveni 770 cēsniekus. Visi
apciemotie
cēsnieki
bija
ļoti priecīgi un pateicīgi par
apciemojumu un dāvanu. Bija
pārsteigti un teica paldies, ka
nav aizmirsti arī krīzes laikā.
Tas bija patiešām jauks brīdis
arī Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras
darbiniekiem, jā tā bija retā
iespēja dzirdēt labus vārdus un
izjust gandarījumu par darbu
aģentūrā. Daudzi pensionāri
bija pat īpaši sagatavojošies
viesu uzņemšanai.

Gints Šķenders

Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Novēlu visiem izturību
un arī šajā sarežģītajā
laikā saglabāt humoru un
veselīgu dzīves uztveri.

Jānis Rozenbergs

Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Attēlā: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja
Ivita Puķīte sveic Ainu Šparnu, kuru arī dāvanas saņemšanas brīdī rūpīgi apsargāja suns.
Foto: Aivars Akmentiņš

Andris Mihaļovs

Cik Cēsīs maksā siltums?
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Šī gada sākumā Cēsu
siltumtīklu
iepriekšējais
operators SIA „CB” Vidzemes
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoram iesniedza jauno
paaugstināto siltuma tarifu.
Regulators šo tarifu apstiprināja,
taču iedzīvotāji bija sašutuši un
pamatoti vaicāja – kā tas var
būt, ka gāzes cenas pazeminās,
bet maksa par siltumu pieaug?
Arī pašvaldībā uzskatām, ka
tarifa paaugstināšana nebija
pamatota, tāpēc vērsāmies
Administratīvajā tiesā ar prasību
izskatīt tarifa paaugstināšanas
pamatotību.
Lieta ir izskatīta pirmajā
tiesu instancē un tajā domes
prasība ir noraidīta. Šo
spriedumu pārsūdzēsim, jo
tajā nav vērtēta mūsu prasības
būtība – cik pamatots bija

regulatora lēmums apstiprināt
paaugstināto siltuma tarifu.
Tiesa ir plaši un brīžiem arī
emocionāli vērtējusi kāds ir
bijis pašvaldības un nomnieka
ieguldījums
siltumtīklu
uzturēšanā un secinājusi, ka
pašvaldība ir nepietiekoši
rūpējusies par pilsētas siltuma
apgādes modernizāciju. Te
nu jāatgādina, ka Siltumtīkli
tieši tāpēc tika nodoti nomā,
lai privātuzņēmējs tos efektīvi
apsaimniekotu,
investētu
modernizācijā,
samazinātu
siltuma zudumus un gūtu
ienākumus uz ekonomijas
rēķina,
nevis
nemitīgi
paaugstinot tarifu.
Arī
pēc
siltumtīklu
pamatlīdzekļu
nodošanas
ilgtermiņa
nomā
privātuzņēmumam 2001.gadā,
siltumapgāde pilsētā vienmēr
ir bijusi pašvaldības dienas
kārtībā. Esam piesaistījuši
līdzekļus 600 tūkstošu latu

Spēku un veselību visiem.
Nākošais gads nebūs
viegls, tāpēc novēlu dzīvot
un strādāt tā, lai grūtības
mūs norūdītu un nestu
uzplaukumu visās dzīves
jomās.
Cēsu novada domes
izpilddirektors

apmērā, no kuriem 400
tūkstoši ir Eiropas Savienības
investīcijas,
pārējais
pašvaldības līdzfinansējums.
Par šo naudu ir rekonstruēti
siltuma tīkli vairāk nekā
piecu
kilometru
garumā,
izstrādāti tehniskie projekti
un modernizācijas ekonomiski
tehniskais
pamatojums.
Pašvaldība ir izmantojusi visas
iespējas līdzekļu piesaistei
siltumtīklu
modernizācijai
un tāpēc arī mums radās
jautājums – vai regulators
pamatoti
apstiprināja
paaugstināto tarifu siltumam?
Spriedumu
pārsūdzējām,
lai nākošajā instancē tiesa
kompetenti izvērtētu siltuma
izmaksu aprēķinus un sniegtu
vērtējumu tam, cik pamatots
ir esošais siltuma tarifs. Šāds
vērtējums viestu skaidrību
par siltuma ražošanas un
piegādes izmaksām Cēsīs.
Iedzīvotāji uzskata, ka siltums
ir pārāk dārgs, ražotāji apgalvo,

ka ir lielas tīklu ekspluatācijas
izmaksas. Iedzīvotāji pārmet
pašvaldībai to, ka siltums ir
dārgs, bet domē nav neviena
eksperta, kas nodarbotos tikai ar
siltuma apgādes jautājumiem,
pārzinātu situāciju un varētu
precīzi pateikt kādas ir
siltuma ražošanas un piegādes
izmaksas Cēsīs. Tāpēc valstī
izveidota speciāla institūcija
- Sabiedrisko pakalpojumu
regulators, kur ir atbilstoši
speciālisti, kas spēj izvērtēt
un noteikt tarifu pamatotību.
Mums radās šaubas par
regulatora kompetenci, tāpēc
sniedzām prasību tiesā. Tas
ir vienīgais veids kā šajā
gadījumā
pašvaldība
var
aizstāvēt iedzīvotāju intereses.
Tagadējais Cēsu siltumtīklu
operators uzņēmums „Jaunā
fabrika”
ir
iesniedzis
pašvaldībā tīklu modernizācijas
koncepciju.
Deputāti
to
izvērtēs,
diskutēsim
ar

uzņēmuma pārstāvjiem un
aicināsim iedzīvotājus vērtēt
šo koncepciju un sniegt savus
priekšlikumus.
Daudzdzīvokļu
namu
iedzīvotājus es aicinu nopietni
padomāt par ēkas siltināšanu.
Situācija ir pateicīga, jo ir
pieejams Eiropas Savienības
finansējums šim mērķim, kas
ir 50% no kopējām izmaksām.
Arī celtnieku pakalpojumi
ir pieejami un tie šajā brīdī
nav dārgi. Pie tam ES
līdzfinansējumu var saņemt
ne tikai mājas siltināšanai,
bet arī apkures sistēmas
atjaunošanai, logu nomaiņai.
Veicot šos darbus siltuma
patēriņa ekonomija varētu būt
līdz pat 30%. Šis ieguldījums
noteikti atmaksājas, diemžēl
ekonomiskā situācija valstī ir
tāda, ka cilvēki nejūtas droši par
nākotni un izvairās uzņemties
vēl kādas papildus finansiālās
saistības.

2

PAŠVALDĪBĀ
Krīzes gada mācības
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Aizvadītais
2009.
bija
krasu pārmaiņu gads. Tas bija
saspringts, sarežģīts, brīžiem
smags, taču noteikti ne slikts
gads, jo domāju, ka vairums
no mums daudz ko pārvērtēja,
saprata un rada spēkus
pārmaiņām.

darba un iztikas līdzekļiem.
Un lai arī kopumā budžets
bija ievērojami jāsamazina,
iedzīvotāju
atbalstam
paredzēto finansējumu pat
spējām palielināt un visi, kam
bija nepieciešama un pienācās
pašvaldības palīdzība, to arī
saņēma. Uzreiz jāteic, ka arī
nākošā gada budžetu veidojam
tā, lai novada iedzīvotāji būtu
sociāli aizsargāti.

Pašvaldībai gads iesākās
ar
ievērojamu
budžeta
samazinājumu. Pēc pašvaldību
vēlēšanām
gada
vidū
finansējums tika apgriezts
vēlreiz, tomēr esam spējuši
Cēsīs un tagad jau visā
novadā šo gadu aizvadīt bez
lieliem
satricinājumiem.
Protams,
bija
jāpieņem
virkne nepopulāru lēmumu,
jāsamazina
finansējums
pašvaldības
iestādēm,
jāsamazina darbinieku skaits,
tomēr pašvaldības prioritārajos
virzienos – sociālā aizsardzība,
izglītība, drošība - mums ir
izdevies saglabāt visas labās
iestrādes.

Gribu pateikties visiem
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības aģentūras
darbiniekiem, kas strādāja
garas stundas, lai pieņemtu,
uzklausītu un rastu iespēju
palīdzēt
apmeklētājiem.
Atbalsta saņēmēju skaits šogad
ir pieaudzis 30 reizes! Liels
paldies visām nevalstiskajām
organizācijām, kas organizēja
virkni palīdzības pasākumu, lai
tie, kam nepieciešams, varētu
saņemt ēdienu, drēbes, morālu
un
psiholoģisku
atbalstu.
Tieši NVO darbība parādīja,
ka palīdzot viens otram,
uzmundrinot
līdzcilvēkus
varam
visas
dižķibeles
pārvarēt.

Ekonomiskās krīzes sekas
ļoti jūtamas bija sociālajā
sfērā, jo jau no paša gada
sākuma
strauji
pieauga
nepieciešamība pēc pabalstiem
iedzīvotājiem, kas palikuši bez

Ļoti svarīgi tagad ir
izmantot visas pašvaldības
iespējas,
lai
veicinātu
uzņēmējdarbību, jaunu darba
vietu rašanos. Esam aizsākuši
aktīvu dialogu ar uzņēmējiem,

lai informētu par atbalsta
programmām,
iespējamiem
ārvalstu sadarbības virzieniem.
Praktisks solis ir sagatavotais
lēmums par nekustamā īpašuma
nodokļa atlaidēm 50 – 70 %
apmērā novada uzņēmējiem.
Nozīmīgākais
pašvaldības
devums ekonomikas sildīšanā
ir lielie investīciju projekti
piesaistot Eiropas Savienības
finansējumu – bērnudārzu
renovācija, ielu rekonstrukcija,
kanalizācijas un ūdensvada
tīklu atjaunošana, kas dod
iespēju strādāt un nopelnīt
galvenokārt
tieši
Cēsu
uzņēmumu darbiniekiem. Arī
turpmākajos gados turpināsim
realizēt lielos ES līdzfinansētos
projektus – ielu atjaunošanu,
Kultūras centra un Jaunās
pils
rekonstrukciju,
gada
nogalē parakstījām līgumu
par finansējumu pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
uzlabošanai. Projekta ietvaros
paredzēts siltināt arī divas
mācību iestādes - pilsētas
2.vidusskolu
un
Rāmuļu
pamatskolu. Arī Vaives pagasta
lauksaimniekiem būs iespēja
iesaistīties dažādās atbalsta
programmās.
Izglītībā svarīgi, ka esam
spējuši saglabāt visas novada
skolas gan Cēsīs, gan Vaivē.
Nozīmīgākais notikums noteikti

Domes sēdēs decembrī
Inga Sirmā
Administratīvās nodaļas
vadītāja
Cēsu novada domes
ārkārtas sēdē:
Ar
mērķis
nodrošināt
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību
un
sniegšanu
sekundārajā
veselības
aprūpē, nodrošināt augstāku
kvalitātes standartu - attīstītu
un
optimizētu
sekundāro
daudzprofilu
stacionāro
un
ambulatoro
veselības
aprūpi, Cēsu novada dome
17.12.2009. nolēma dibināt
kapitālsabiedrību SIA „Cēsu
klīnika”, kas savu darbību jau
ir uzsākusi. Slimnīcas valdē
ievēlēts līdzšinējais pašvaldības
aģentūras
„Cēsu
rajona
slimnīca” direktors Guntars
Kniksts, pašvaldības aģentūras
„Cēsu
rajona
slimnīca”
direktora vietniece finanšu
jautājumos
Iveta
Ozoliņa
un
pašvaldības
aģentūras
„Cēsu
rajona
slimnīca”
Traumatoloģijas
nodaļas
vadītāja
Anda
Skrastiņa.
Pašvaldības aģentūra „Cēsu
rajona slimnīca” tiek likvidēta ar
31.12.2009. SIA „Cēsu klīnika”
pamatkapitālā ieguldīta visa
pašvaldības aģentūras „Cēsu
rajona slimnīca” kustamā un
nekustamā manta vairāk nekā
6,4 milj latu vērtībā. Dome
uzdeva SIA „Cēsu klīnika”

valdei
nodrošināt
iespēju
darba attiecības turpināt ar
visiem pašreizējiem Cēsu
rajona slimnīcas darbiniekiem,
atbilstoši šajā brīdī spēkā
esošajiem
darba
līgumu
nosacījumiem.
Cēsu novada domes
17.12.2009. sēdē
pieņemti 99 lēmumi.

apstiprināti grozījumi
Cēsu pilsētas Sporta skolas un
Cēsu Bērnu un jauniešu centra
nolikumā saistībā ar direktoru
pilnvarām patstāvīgi slēgt
līgumus;

likvidētas pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāju un
Cēsu pilsētas vispārizglītojošo
izglītības iestāžu direktoru
padomes;
-

biedrībai „Nenojauc”
pagarināts nekustamā īpašuma
Gaujas ielā 17, Cēsīs daļas
sakārtošanas termiņš;

apstiprināti Saistošie
noteikumi „Par Cēsu pilsētas
dabas un kultūrvēsturiskā parka
aizsardzību un uzturēšanu”.
Pašvaldības darbinieki turpina
darbu pie Saistošo noteikumu
normu
pārskatīšanas,
lai
nodrošinātu to darbību ne tikai
Cēsu pilsētā, bet arī Vaives
pagastā. Šajā sēdē apstiprināti
„Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi” un izdarīti grozījumi
Cēsu novada 03.09.2009.

Saistošajos noteikumos Nr.
7 „Pašvaldības nodeva par
dokumentu un apliecinātu
kopiju saņemšanu”. Saistošie
noteikumi
stāsies
spēkā
pēc to publicēšanas „Cēsu
Vēstīs”, pirms tam saņemot
saskaņojumu no Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu
ministrijas;

nodots atsavināšanai
apbūvēts zemes gabals Ata
Kronvalda ielā 44, Cēsīs;
nekustamajam
īpašumam „Lejas Luksti”,
Vaives pagastā, Cēsu novadā
mainīts
zemes
lietošanas
mērķis. Turpmāk tā būs
sportam un atpūtai aprīkotās
dabas teritorija;
dota
piekrišana
apvienot vienā zemes vienībā
zemes gabalus Vaives pagasta,
Cēsu novada „Gāršas masīvs”,
kas
nodots
Zemkopības
ministrijas tiesiskajā valdījumā
un AS „Latvijas valsts meži”
lietojumā;
-

divās reālās daļās
sadalīta garāža, kas atrodas uz
zemes gabaliem Gaujas ielā 36,
Cēsīs un Gaujas ielā 26, Cēsīs;

IK „Vidus Kunči” dota
atļauja pasažieru pārvadāšanai
ar vieglo taksometru;
ņemot
vērā,
ka
nekustamais
īpašums
Slimnīcas ielā 9, Cēsīs, Palasta
ielā 15, Cēsīs un Uzvaras
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bija jaunā bērnudārza atklāšana
Cēsīs. Arī Vaives pagastā būs
trīs bērnudārza grupiņas, līdz ar
to vietas pirmskolas izglītības
iestādēs mūsu novadā bērniem
ir nodrošinātas. Sporta skolas
un interešu izglītības iestāžu
darbību ar kreņķiem, bet esam
nodrošinājuši. Pieļauju, ka jau
nākošajā gadā varēsim domāt
par jaunām programmām, īpaši
tādām, kur savas praktiskās
un sportiskās iemaņas var
pilnveidot puiši. Šogad esam
veiksmīgi pārņēmuši Meža
skolu, nākošajā gadā nopietni
diskutēsim par profesionālās
vidusskolas un mūzikas skolas
iekļaušanu novada izglītības
sistēmā. Šo mācību iestāžu
nepieciešamība nav apšaubāma
un aicinu šo skolu pedagogus
domāt un piedāvāt attīstības
modeļus.
Veselības aprūpē nozīmīga
bija poliklīnikas un slimnīcas
apvienošana, abām ārstniecības
iestādēm saglabājot gan ierastās
telpas,
gan
pakalpojumu
apjomu. Nākošais solis būs
apvienības izveidošana ar
Madonas slimnīcu, kas dos
iespēju ne vien saglabāt esošo
veselības aprūpes līmeni, bet
arī realizēt nopietnus attīstības
projektus. Protams, medicīnā
galvenā vērtība ir nevis dārga
aparatūra un labas telpas,

bulvārī 24, Cēsīs ieguldīti
Cēsu
novada
pašvaldības
piederošo
kapitālsabiedrību
pamatkapitālā,
atzīti
par
spēku zaudējušiem lēmumi, ar
kuriem šos īpašumus nodeva
valdījumā;

ņemot
vērā,
ka
Limbažu,
Smiltenes
un
Siguldas
novada
domes
pieņēmušas lēmumus par
Limbažu,
Smiltenes
un
Siguldas slimnīcu saglabāšanu
kā patstāvīgas slimnīcas un
lēmumu par nepiedalīšanos
apvienības veidošanā, Cēsu
novada dome pieņēma lēmumu
atcelt iepriekšējo 10.07.2009.
lēmumu
par
slimnīcu
apvienību veidošanu un SIA
„Cēsu klīnika” veidot slimnīcu
apvienību ar SIA „Madonas
slimnīca”;
ņemot
vērā,
ka
iepriekšējā domes sēdē tika
samazināta vecāku maksa
par Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm, tika veikti
pārrēķini, un pieņemts lēmums
samazināt brīvpusdienu un

bet zinoši, prasmīgi ārsti,
medmāsas. Domāju, ka Cēsis
ir un būs pievilcīga darba vieta
labiem mediķiem.
Šogad novada pašvaldība
pārņēma arī pansionātu. Kā
jau daudzkārt esmu minējis
tā ir stabili strādājoša iestāde,
taču kolektīvam ir jādomā,
ka pilnveidot aprūpi, jo
konkurence iezīmējas arī šajā
sfērā.
Kultūras
un
tūrisma
iestādēm līdzekļu būs mazāk,
tāpēc arī ir svarīga diskusija
par optimālu pārvaldi šajā
Cēsīm
būtiskajā
nozarē.
Domāju, ka rodot racionālus
risinājumus,
ir
iespējams
nodrošināt pilnvērtīgu darbību
arī ar samazinātu finansējumu.
Kultūras un tūrisma iestādēm ir
jāizvērtē iespējas kā palielināt
ieņēmumus.
Šis nebija viegls gads, taču
krīze ir labs skolotājs tiem, kas
grib mācīties un iet tālāk uz
priekšu. Var, protams, pamatoti
pārmest valdībai, ka tā tikai
griež un griež, un nedomā par
to kā atdzīvināt ekonomiku.
Taču cik ilgi vaimanāsim un
meklēsim vainīgos? Šis ir
jauns pārmaiņu posms, kurā
nepieciešama
pārdomāta,
racionāla un izlēmīga rīcība.
To arī mums visiem novēlu!

standartpusdienu cenu arī Cēsu
pilsētas vispārizglītojošo skolu
1. – 12.klašu, Līvu pamatskolas
un Rāmuļu pamatskolas 1.klašu
skolēniem. No 04.01.2010. tā
būs Ls 0.80. Līvu pamatskolas
un
Rāmuļu
pamatskolas
pirmsskolas grupu audzēkņiem
no 04.01.2010. ēdināšanas
izdevumi dienā nepārsniegs
Ls 1,10, bet skolēniem, kuru
deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu
novads un kuri mācās Līvu
pamatskolas
un
Rāmuļu
pamatskolas 2. – 9. klasē vienas
ēdienreizes cena noteikta Ls
0,50;

apstiprinātas Vaives
pagasta
pārvaldes
amata
vienības un to darba algas, kas
būs spēkā no 01.01.2010.;
nolemts
piedzīt
nekustamā īpašuma nodokļa
par ēkām parādu Ls 151,55 un
nokavējuma naudu bezstrīda
kārtībā,
vēršot
piedziņu
uz parādnieka nekustamo
īpašumu;
Turpinājums 3.lpp
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS, AKTUĀLI
Sanākam, lai pateiktos
Slimnīca
paplašina
darbību
Vita Pētersone    
Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste
teksts un foto

Voldemārs Vaivods
Cēsu novada domes
deputāts,
sociālo lietu komitejas
vadītājs
Reformējot
valsts
medicīnas sistēmu Veselības
ministrija skaidri deklarēja,
ka slimnīcu skaits valstī ir
jāsamazina un darbību turpināt
varēs tikai lieli stacionāri.
Lai nodrošinātu to, ka Cēsu
slimnīca turpina darbu un
iedzīvotājiem būtu pieejama
kvalitatīva veselības aprūpe,
jau pavasarī uzsākām sarunas
par
slimnīcu
apvienības
veidošanu ar Limbažu un
Smiltenes veselības aprūpes
iestādēm. Taču pēc pašvaldību
vēlēšanām vasarā šo pilsētu
jaunā sastāva deputāti nolēma
apvienību neveidot.
Rēķinoties ar to, ka jaunie
kritēriji paredz slimnīcām
noteiktu operāciju un dzemdību
skaitu,
apkalpojamās
teritorijas
lielumu,
ambulatoro
pakalpojumu
apjoms, turpinājām meklēt

sadarbības partnerus, lai
pakalpojumu apjoms būtu
prasībām atbils-tošs un mēs
varētu būt droši par slimnīcas
nākotni. Sekmīgas sarunas
bija ar Madonas pašvaldības
vadību un esam uzsākuši
Cēsu – Madonas slimnīcu
apvienības
veidošanu.
To
izveidojot
apvienība
būs viena no lielākajām
veselības aprūpes iestādēm
Vidzemē, kas nodrošinās
vispusīgus pakalpojumus abu
pilsētu un apkārtējo novadu
iedzīvotājiem.
Slimnīcas
savā starpā nekonkurēs, bet
var veiksmīgi sadarboties
uzlabojot veselības aprūpes
kvalitāti. Galvenais ieguvums
iedzīvotājiem ir tas, ka Cēsīs
tiks saglabāta slimnīca un
pakalpojumu klāsts būs lielāks.
Piemēram, darbu Cēsīs uzsāk
divi labi traumatoloģijas
un ķirurģijas speciālisti no
Rīgas 1.slimnīcas. Esam
piemeklējuši
piemērotas
telpas Limbažos un mūsu
speciālisti brauks pieņemt
pacientus arī tur.

Šī gada nogalē Cēsu
pašvaldības aģentūrā „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” pulcējās
visu sociālajā jomā darbojošos
nevalstisko
organizāciju
pārstāvji, lai atskatītos uz
paveikto un nedaudz ieskatītos
nākotnē.

saskaņā ar Cēsu rajona
padomes reorganizācijas plānu,
Cēsu novada pašvaldība pārņem
no Cēsu rajona padomes
iestādes. Uzsākts darbs pie
šo iestāžu nolikumu, maksas
pakalpojumu
pārskatīšanas.
Šajā domes sēdē apstiprinātas
Cēsu
pilsētas
pansionāta,
pašvaldības
aģentūra
„Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrs”, Pieaugušo izglītības
centra direktoru amatalgas,
atstājot tās iepriekšējā apmērā;
-

piešķirtas
tiesības
Vaives
pagasta
pārvaldes
sekretārei veikt dzīvesvietas
deklarēšanu.
Pašvaldību
amatpersonas lēmumu no
01.01.2010. varēs apstrīdēt
nevis Cēsu novada pašvaldībā,
bet pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldē;

dota atļauja Cēsu
pašvaldības
aģentūrai
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
pieņemt ziedojumu no Vācijas
nevalstiskās
organizācijas
Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Müritz (AWO)
– 250 kg bērnu apģērbus,
apavus un rotaļlietas atbalsta
sniegšanai Aģentūras klientiem
–
maznodrošinātām
un
trūcīgām ģimenēm ar bērniem
un, sniedzot palīdzību sociāli

mazaizsargāto
iedzīvotāju
grupām. Atļauts Cēsu pilsētas
1.pirmsskolas izglītības iestādei
pieņemt ziedojumā mēbeles.
Vaives pagasta pārvaldei atļauts
pieņemt ziedojumu 29 skolēnu
brīvpusdienu nodrošināšanai
Rāmuļu
pamatskolā
no
Klīvlendas apvienotās draudzes
Ohaijo štatā ASV;

nolemts
pieņemt
no
biedrības
„Latvijas
Pašvaldību savienība” 400
gb „Elektrības norēķinu karte
– 500 kWh” (dāvanu kartes
nominālvērtība Ls 37,15) ar
mērķi celt īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu
grupu sociālo labklājību, veicot
sociālā atbalsta kampaņu 2009.
- 2010. gada apkures sezonas
laikā un nododot dāvanu kartes
trūcīgajām mājsaimniecībām,
kas lieto AS „Latvenergo”
piegādāto
elektroenerģiju,
šādā
secībā:
1)garantētā
minimālā ienākuma pabalsta
saņēmēju mājsaimniecībām;
2)trūcīgo ģimeņu ar bērniem
mājsaimniecībām;
ņemot
vērā
ekonomisko situāciju valstī,
Cēsu
novada
pašvaldības
darba optimizāciju un radušos
nepieciešamību
pastiprināti
nodrošināt sabiedrisko kārtību,
pieņemts likvidēt pašvaldības
policijas
Administratīvās

Cēsu
pilsētā
sociālajā
jomā aktīvi darbojas 13
nevalstiskās
organizācijas,
kuras ikdienā palīdz dažādām
sociāli
mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām. Kopš
2008.gada organizācijas ir
piedalījušās vairākos Aģentūras
izsludinātajos
projektu
konkursos un iegūstot atbalstu
realizējušas daudzus projektus.
Pēdējo gadu laikā organizācijas
biedrības biedriem sniegušas
humanitāro
palīdzību,
organizējušas
apmācības,
veicinājušas
veselības
un
dzīves kvalitātes uzlabošanu,
devušās pieredzes apmaiņas
braucienos.

Attēlā: Nevalstisko organizāciju ziemassvētku pasākuma dalībnieki.

Domes sēdēs decembrī
Turpinājums no 2.lpp

„Esam ļoti gandarīti par
to, ka pirmssvētku laikā
esam satikušies, lai viens
otram pateiktu mīļus vārdus
un
pasniegtu
dāvaniņas.
Pateicībā
par
sniegto
atbalstu mūsu organizācijas
veiksmīgai darbībai 2009.
gadā vēlam, svecīšu mirdzumā,
Ziemassvētku
baltajās
minūtēs, dvēselē spēku krāt,
ar
veiksmīgiem
darbiem
un cerīgām domām dzīvot
jaunajā gadā”, savā uzrunā
teica Latvijas kaulu, locītavu
un saistaudu slimnieku Cēsu
nodaļas
biedrības
valdes
priekšsēdētāja Raita Randere.
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uzraudzības nodaļas priekšnieka
un inspektora amata vienības, to
vietā izveidojot divas papildus
patruļnieku amata vienības.
Lai veicinātu noziedzības
apkarošanu,
sekmētu
likumpārkāpumu novēršanu un
uzlabotu sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu Cēsu novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā, pieņemts lēmums
piešķirt materiālo atbalstu
Valsts policijas Vidzemes
reģiona
pārvaldes
Cēsu
iecirknim;

pamatojoties
uz
izmaiņām normatīvajos aktos,
kas nosaka zemes nomas
maksas apmēru (1,5% apmērā
no zemes kadastrālās vērtības
gadā), veikti grozījumi 37
domes lēmumos par pašvaldībai
piederošo zemes gabalu nomu;
noteikta maksa par
ūdensapgādi un kanalizāciju
Vaives pagastā: par ūdens
apgādi 0.38 Ls/m3 (bez PVN),
par kanalizāciju- 0.56 Ls/m3
(bez PVN). Klientiem, kuriem
nav uzstādīti ūdensskaitītāji,
ūdens patēriņu aprēķina pēc
normas, ka vienam iedzīvotājam
labiekārtotā
dzīvoklī
ar
ūdensvadu un kanalizāciju2.7m3 /mēn;
nodot Cēsu novada
pašvaldības
nekustamo
īpašumu – ceļu „Pūtēji –

Glāznieki – Vaives pagasta
robeža”, Cēsu novada Vaives
pagastā, kopgarumā 5.64 km
un zemi zem ceļa 5,6 ha platībā
bez atlīdzības īpašumā Latvijas
valstij Zemkopības ministrijas
personā, ar nosacījumu, ka
Latvijas valsts Zemkopības
ministrijas personā nodrošina
ceļa servitūtu par labu
nekustamajiem
īpašumiem
ar
sekojošiem
kadastra
apzīmējumiem;

ņemot vērā, ka Cēsu
novada dome 05.11.2009.
pieņēmusi lēmumu Cēsu rajona
padomes
reorganizācijas
rezultātā pārņemt no Cēsu
rajona padomes EEZ un
NOFI projektu „Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs”, pieņemts lēmums
lūgt Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei atļaut
Cēsu novada pašvaldībai
ņemt aizņēmumu no Valsts
kases EUR 400 000,00 (LVL
281 121,60) apmērā, ar Valsts
kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu
ik pēc viena gada, projekta
realizācijai 2010.gadā;
pieņemts
lēmums
laika periodā līdz Cēsu novada
pašvaldībai piederošo dzīvokļu
īpašumu nodošanai valdījumā
Cēsu novada pašvaldības

aģentūrai
„Sociālais
dienests”
(lēmums
par
nodošanu valdījumā pieņemts
26.11.2009.),
neizīrēto
dzīvokļu
apsaimniekošanas
izdevumus segt no Cēsu
pašvaldības aģentūras „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” budžeta
līdzekļiem.
Šajā sēdē vēl pieņemti
lēmumi:
neizmantot
pirmpirkuma
tiesības
uz
nekustamo īpašumu Cēsu
pilsētā;
nodot
dzīvokļu
īpašniekiem
nekustamos
īpašumus Jāņa Poruka ielā,
Cēsīs un Zaķu ielā Cēsīs;
piešķirtas adreses apbūvei
paredzētiem zemes gabaliem
Dzirnavu
ielā,
Cēsīs;
atjaunot sociālo dzīvokļu
īres līgumus un noslēgt
jaunus dzīvokļu īres līgumus;
piešķirts atvaļinājums Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
vietniekam;
dota
atļauja
valsts amatpersonas amata
pienākumu savienošanai ar citu
darbu, saskaņota pirotehnikas
un šaujamieroču, medību un
makšķerēšanas
piederumu
tirdzniecība
veikalā
„Krauta” „Piebalgas 85”, Vaives
pagastā, Cēsu novadā.
Vairāk informācija www.
cesis.lv
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2009. GADA NOTIKUMU ATSKATS
2009. gada notikumi Cēsīs
Janvāris

Svinīgos janvāra barikāžu
piemiņas pasākumos Cēsīs un
Raiskuma pagastā 178 Latvijas
neatkarības
aizstāvjiem
pasniedza
1991.gada
barikāžu dalībnieka piemiņas
zīmi. Kopumā Cēsu rajonā
apbalvojumus saņēma 651
valsts neatkarības aizstāvis.
Cēsu pilsētas domē uz
pirmo
kopsapulci
sanāca
jaunizveidojamā Cēsu novada
- Cēsu pilsētas domes un Cēsu
rajona Vaives pagasta padomes
deputāti. Kopsapulce rīkota ar
mērķi vienoties par vēlēšanu
komisijas
izveidošanas
kārtību.

Februāris
Pieņemts lēmums, ka Cēsu
un Vaives pagasta pašvaldības
būs vienā Cēsu novadā.
Pašvaldību vadība, deputāti un
speciālisti tikās Vaives pagasta
padomē, lai spriestu par to, kā
veidosies turpmākā kopdzīve.
Atziņa, kas tika gūta vairāk nekā
divas stundas ilgušajā darba
sarunā, bija Valentīna dienas
priekšvakaram atbilstoša – abu
pašvaldību laulība ir izdevīga,
gan no finansiālā, gan teritoriju
attīstības viedokļa.
Februārī domes deputāti
apstiprināja
ievērojami
samazināto
pašvaldības
budžetu. Domes priekšsēdētājs
Gints Sķenders atzina, ka tas
ir izdzīvošanas budžets, jo
valdība pašu radīto ekonomisko
un sociālo problēmu risināšanu
kārtēju reizi
pārlika uz
pašvaldību un iedzīvotāju
pleciem. Deputāti noteica trīs
prioritāros virzienus, kur krass
finansējuma
samazinājums
netika pieļauts – izglītība,
sociālie pakalpojumi un pilsētas
iedzīvotāju drošība.
Sakarā ar ekonomiskās
situācijas pasliktināšanos un
strauji pieaugošo bezdarbu,
aizvien lielākam cēsnieku
skaitam nepieciešama sociālā
palīdzība. Trūcīgas ģimenes
statuss piešķirts jau vairāk
nekā 50 ģimenēm, kas ir četras
reizes vairāk nekā iepriekšējā
gada rudenī.
Uzsākta projekta „Roku rokā
bērnu atbalstam” otrās kārtas
realizācija. Tam paredzētais
finansējums Ls 7630 pilnā
apmērā tiek saņemts no LR
Bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ministrijas.
Projekta ietvaros izstrādās
arī datorprogrammu skolēnu
uzvedības vērtēšanai, kas
atvieglos objektīvu skolēnu
uzvedības vērtēšanu.

Marts
Kopš marta sākuma Cēsu
siltumtīklus apsaimnieko jauns
operators “Dalkia Latvia”
piederošs uzņēmums “Jaunā
Fabrika”. Jaunais operators
sola siltuma apgādes sistēmu

atjaunošanā un modernizācijā
investēs 2,5 miljonus latu.
Parakstīti pirmie divi Cēsu
pilsētas SIA „Vinda” līgumi
Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta
ietvaros, kas paredz nodrošināt
kvalitatīvus ūdenssaimniecības
pakalpojumus
95%
Cēsu
pilsētas iedzīvotājiem.

Projektēšanas
un
būvdarbu
līgumu
„Cēsu
ūdenssaimniecības attīstības III
kārta. Krasta ielas kanalizācijas
sūkņu stacijas rekonstrukcija”
tika noslēgts ar pilnsabiedrību
„BKT”. Līguma kopējā summa
ir 1 070 148,20 LVL.

Uzsāk apmācības grupu
nodarbības
Cēsu
pilsētas
audžuģimenēm un aizbildņiem.
Kopā
noorganizēti
divi
apmācību
cikli,
kurus
apmeklēja ap 20 ģimenēm, no
tām divas audžuģimenes un 18
aizbildņi.
Nopietns darbs uzsākts, lai
nostiprinātu Cēsu slimnīcas
reģionālo
nozīmi,
tāpēc

teritorijas, savācot ap 100m3
atkritumu.

Pēc ziemošanas speciāli
iekārtotā ziemas mājā Maija
parka dīķī jau piekto sezonu
atgriezās melno gulbju pāris
Zigfrīds un Odīlija. Savukārt
baltie gulbji Pēteris un Maija
atgriezās Pils parka dīķī.

pastaigā pa Latvijā pirmo
bērnu tiesību taku, piedaloties
dažādās Sociālo pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūras, bērnu un jauniešu
izglītības un veselības centra,
pilsētas mākslas skolas, bērnu
un jauniešu centra “Spārni”,
Sarkanā
Krusta
Jauniešu
domes, pilsētas domes Izglītības
nodaļas, pašvaldības policijas

Pakalpojumu
līgumu
„Cēsu
ūdenssaimniecības
attīstības
projekta
III
kārtas
inženiertehniskā
būvuzraudzība” noslēdza ar
SIA „Lakalme” par kopējo
summu 163 374,20 LVL.
Cēsīs
Aldaru
laukumā
nodotas
ekspluatācijā
rūpniecisko
ūdeņu
priekšattīrīšanas iekārtas.
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālas
palīdzības
aģentūras sociālās palīdzības
organizatori gada pirmajos trīs
mēnešos pieņēmuši gandrīz
1000 apmeklētājus, pabalstu
izmaksai piešķirti aptuveni 26
tūkstoši latu.
Uzsākti
Labdarības
virtuves pakalpojumi Cēsu
pilsētas
iedzīvotājiem,
kuriem piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas
personas/
ģimenes statuss, kā arī Cēsu
pilsētas iedzīvotājiem, kuriem
Sociālā aģentūra ir izsniegusi
norīkojumu labdarības virtuves
pakalpojuma
saņemšanai.
Regulāri tiek izdalītas 45 zupas
porcijas.
Pēc plašām un emocionālām
debatēm tika nolemts, ka Cēsu
pilsētas pašvaldība apmaksās
14 amatiermākslas kolektīvu
vadītāju štata vietas, kuru
kopējais atalgojums mēnesī
būs 1440 latu. Šo lēmumu
atzinīgi novērtēja pašdarbības
kolektīvu vadītāji un dalībnieki
un Cēsīs beidzās koru kari.

Aprīlis
Sākoties tūrisma sezonai
Vidzemes
Vēstures
un
Tūrisma centrs sagatavojusi
jaunu ekskursiju „Padomju
pietura”, kas interesentus
pilsoņa pirmrindnieka vadībā
ar restaurētu padomju laiku
autobusiņu, tautā sauktu par
„pīli” aizved ceļojumā pa
padomju laikiem.
Sociālā situācija pilsētā
kļūst aizvien dramatiskāka.
Garantēto minimālo pabalstu
ģimenēm, kur ienākumi vienam
ģimenes loceklim ir mazāki par
37 latiem, 2008.gadā kopumā
izmaksāja 2400 latu apjomā.
2009.gada trīs mēnešos jau ir
izmaksāti 4922 lati.

Attēlā: Aprīļa Lielajā talkā vairāk nekā 1000 cēsnieki sakopa 16 publiskas vietas, savācot ap 100
m3 atkritumu. Talku organizēja Inta Ādamsone (no kreisās). Foto: Ieva Karlsberga.
uzsāktas sarunas par Limbažu
un
varbūtēju
Smiltenes
dziednīcu apvienošanos.
Cēsu
dome
iesniegusi
prasību tiesā, kurā apšaubīta
Sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora (SPR) apstiprināto
paaugstinātos siltuma tarifu
pamatotība pilsētā. Ziemā SIA
„CB” iesniedza SPR aprēķinus
par nepieciešamību paaugstināt
siltuma tarifus Cēsīs un
regulators to apstiprināja.
Bibliotēku nakts Cēsīs –
pirmoreiz Cēsīs un Latvijā tādā
mērogā organizēts pasākums,
kad bibliotēka bija atvērta
līdz pusnaktij, lasītājiem bija
iespēja apmeklēt visdažādākos
pasākumus – no tikšanās ar
rakstniekiem līdz galda spēļu
spēlēšanai, tēju degustācijai,
spoku stāstu stāstīšanai, dalībai
dažādos konkursos.
Noslēdzies konkurss par
četru pilsētas pirmsskolas
izglītības iestāžu renovāciju.
Interesi par iespēju veikt šos
darbus izrādīja vairāk nekā simts
būvfirmas no visas Latvijas.
Konkursa komisija atzina, ka
uzvarēja Cēsu celtnieki un
bērnudārzu
labiekārtošanu
veiks uzņēmumi „Cel Tik” un
„Būve Wood Line”.
Lielajā
Talkā
18.aprīlī
Cēsīs strādāja vairāk nekā
1000 cēsnieku, kuri uzkopa
16 publiskas vietas, kā
arī
daudzdzīvokļu
namu,
uzņēmumu
un
iestāžu

Maijs
Maija
nogalē,
klātesot
vairāk kā 150 cēsniekiem,
Rožu laukumā atklāja jauno
strūklaku, kas ir lielākā šāda
veida strūklaka Latvijā.Cēsu
pilsētas domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders
atzīmēja,
ka strūklakas atklāšana ir
skaists akcents Rožu laukuma
rekonstrukcijas noslēgumam,
taču vēl ir daudz darāmā, lai
vecpilsētu padarītu par patiesi
dzīvu un rosīgu pilsētas centru.
Cēsu pilsētas pašvaldība ir
viena no nedaudzajām valstī,
kas turpina radīt iespējas
pilsētas skolu audzēkņiem
vasarās strādāt un izmēģināt
praksē
mācību
iestādēs
gūtās zināšanas. Pašvaldības
finansētais
projekts
tiek
realizēts sadarbībā ar Cēsu
uzņēmējiem. Vasaras darbiem
pieteicās 131 skolu audzēknis.
Deputāti apstiprināja Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta
pašvaldību
apvienošanās
projektu. No 11.maija līdz
25.maijam notika projekta
sabiedriskā apspriešana. Uz
sabiedriskās
apspriešanas
sanāksmēm
bija
atnākuši
10 interesenti (1 Cēsīs un 9
Vaivē).
15. maijā noritēja pirmie
Cēsu pilsētas Ģimenes dienas
svētki. Tajos piedalījās 52 Cēsu
pilsētas ģimenes. Visas ģimenes
devās kopīgā pēcpusdienas

un
Evanģeliski luteriskās
draudzes rīkotās aktivitātēs.
Cēsu Kultūras centrā norit
pirmā
publiskā
diskusija
par sabiedrības iniciatīvas
veicināšanu.

Jūnijs
Notiek pirmās Cēsu novada
domes
vēlēšanas,
kurās
ievēlēti 15 jaunā sasaukuma
deputāti – Gunta Bērziņa,
Ojārs Bicāns, Ēro Rass, Māris
Niklass, Mārtiņš Malcenieks,
Artis Rasmanis, Inese SuijaMarkova, Daumants Vasmanis,
Gints Šķenders, Māris Cīrulis,
Jānis Rozenbergs, Aleksandrs
Raubiško,
Juris
Žagars,
Voldemārs Vaivods, Imants
Timermanis.
Cēsīs plašā sadarbībā ar
Vidzemes pilsētām, Latvijas un
Eiropas kultūras un izglītības
organizācijām ir sagatavota
Eiropas kultūras galvaspilsētas
2014.gada koncepcija. To kā
pieteikumu konkursa 2. kārtai,
šī gada 30.jūnijā Cēsu pilsētas
pašvaldība
iesniedza
LR
Kultūras ministrijā.
Pilsētā un rajona pagastos
plaši
norit
Cēsu
kauju
90.gadadienas
atceres
pasākumi.
Aktivizējies Cēsu dzīvnieku
patversmes darbs. Pateicoties
ziedotājiem uzlaboti iemītnieku
uzturēšanās apstākļi.
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2009. GADA NOTIKUMU ATSKATS
2009. gada notikumi Cēsīs
Jūlijs

1.jūlijā
notiek
pirmā
novada domes sēde. Par
domes priekšsēdētāju deputāti
vienbalsīgi ievēlēja
Gintu
Šķenderu.
Par
domes
priekšsēdētāja
vietnieku
ievēlēja Jāni Rozenbergu,
bet domes izpilddirektoru
- Andri Mihaļovu. Domes
priekšsēdētājs pēc ievēlēšanas
atzina, ka ir stingri apņēmies
attaisnot vēlētāju uzticību,
taču jārēķinās ar valdības
dāvanu, par kuru tika paziņots
dažas dienas pēc vēlēšanām
– pašvaldībām ir vēl vairāk
jāsamazina savi budžeti.
Cēsu novada dome un
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra noslēdza līgumu
par abu iestāžu sadarbību
uzņēmējdarbības
attīstības
veicināšanai Cēsu novadā. Šis
ir pirmais tāda veida līgums
valstī, kas noslēgts starp valsts
iestādi un pašvaldību.
Vaives pagastā viesojas
ilggadējais sadarbības partneris
no Norvēģijas Emīls Bjerke,
kurš jau divpadsmito gadu,
piesaistot finansējumu, atbalsta
Vaives pagasta skolas un
bērnus.
Jau trešo reizi norit Cēsu
Mākslas festivāls, kas piedāvā
plašu mūzikas, mākslas un kīno
programmu.
Cēsu
pilsētas
svētku
ietvaros jau vienpadsmito
gadu tika pasniegta AS „Cēsu
alus” balva Cēsnieks. Par
titula Cēsnieks 2009 ieguvēju
atzīts Cēsu 15.skautu vienības
vadītājs, Tālavas novada skautu
priekšnieks Gunards Bērziņš.

Augusts
Par godu Baltijas ceļa
20.gadskārtai 22. augustā Cēsīs
notika svinīgs pasākums, kurā
tika iedegta vienotības uguns.
Uz svinīgo ceremoniju Vienības
laukumā
ieradās
Baltijas
asamblejas prezidents Mantas
Adomenas,
viceprezidents
Jānis Reirs, kā arī Baltijas
valstu parlamentu deputāti. Ar
Baltijas Asamblejas medaļu
tika apbalvots cēsnieks Ivars
Prauliņš. Atzinības rakstus
saņēma vēl 18 novadnieki.
Vaivē
akcijas
„Skolas
soma”
laikā
saziedoti
līdzekļi
un
piederumi
skolēniem.
Starptautiskā
organizācija Kiwanis novada
pirmklasniekiem dāvāja skolas
somas.
Valsts prezidents Valdis
Zatlers Draudzīgā aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
bioloģijas skolotājai Laumai
Micānei pasniedza A.Kronvalda balvu.
Vizītē Cēsīs bija ieradušies
konkursa „Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014” pieci žūrijas
pārstāvji - žūrijas komisijas
priekšsēdētāja Sera Roberts
Skota vadībā. Viņi atzinīgi

novērtēja cēsnieku ieceri un
izstrādāto kultūras programmu,
bet izteica šaubas vai plānotais
budžets būs pietiekošs tik
nozīmīgam pasākumam.

nodrošinājuši pilsētai plašu
publicitāti, tādējādi nostiprinot
un attīstot Cēsīm pievilcīga
kultūrtūrisma
galamērķa
tēlu.”

Sociālās aģentūras bērnu un
jauniešu dienas centrs „Saules
taka” rīko divu dienu ekspedīciju jauniešiem likumpārkāpējiem ar mērķi iesaistīt jauniešus
radošās aktivitātēs, attīstīt
saskarsmes spējas un sociālās
prasmes. Ekspedīcijā piedalījās
13 jaunieši.

Sākušās
nopietnas
diskusijas
ar
Kultūras
ministrijas pārstāvjiem par
Cēsu mūzikas vidusskolas
pārņemšanu novada domes
pārziņā. Savukārt Izglītības
ministrija piedāvā pašvaldībai
pārņemt pilsētas profesionālo
vidusskolu.

Tā kā Izglītības ministrija
pārtrauca finansēt interešu
izglītību,
pašvaldības
deputātiem bija jālemj kā
nodrošināt līdzekļus Bērnu
un jauniešu interešu centra
darbībai. Aktuāls kļuvis arī
mākslas, sporta un mūzikas
skolu darbības nodrošināšanas
jautājums. Izglītības, kultūras
un sporta komitejas vadītāja
Gunta Bērziņa atzīst, ka
interešu izglītībai novadā jābūt,
pretējā gadījumā būs jārisina
ielu bērnu problēma.

Septembrī noslēgti līgumi
ar SIA „Krāčupe” un SIA
„Skonto Būve” par projekta
uzraudzību un celtniecības
darbu veikšanu Cēsu Jaunajā
pilī. Līdz ar to sākusies pils
rekonstrukcijas otrā kārta. Tajā
paredzēts veikt 3. un 4.stāvu
rekonstrukciju, 2.stāva telpu
interjera apdares restaurāciju,
Vēstures un mākslas muzeja
pastāvīgās
ekspozīcijas
izveidi. Tāpat tiks izveidota
konferenču zāle, un muzeja
būs pielāgots cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām.

Sociālo pakalpojumu un
sociālas palīdzības aģentūras
darbinieki pirmajā pusgadā
pieņēmuši
aptuveni
3000
apmeklētājus,
pabalstu
izmaksai piešķirti vairāk nekā
78 tūkstoši latu.
Krīze
nav
aizkavējusi
pilsētas ielu rekonstrukciju.
Augustā, kā plānots, tika
pabeigta seguma atjaunošana
Uzvaras bulvārim. Šo darbu
veica uzņēmums, Ceļinieks 01.

Septembris
Jau piekto reizi notika
Draudzīgā Aicinājuma balvas
„Cēsu skolotājs” pasniegšanas
ceremonija.
Maijā parkā mītošajam
Melno gulbju pārim izšķiļas
pieci mazuļi, no kuriem
diemžēl izdzīvo tikai trīs.
Speciālisti atzīst, ka iemesls
varētu būt pārāk tuvā gulbju
radniecība.
Cēsu novada pašvaldība
sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru
uzsākusi
Eiropas
Sociālā
fonda
līdzfinansētā projekta „Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai ” īstenošanu, lai
atbalstītu bezdarbniekus, kuri
vairs nesaņem bezdarbnieka
pabalstu un palikuši bez
iztikas
līdzekļiem.
Cēsu
novada pašvaldība projekta
1.posmā nodrošina darbu 86
bezdarbniekiem.
Starptautiska žūrija par
piemērotāko
2014.gada
Eiropas kultūras galvaspilsētas
pretendenti
tomēr
atzina
Rīgu. Domes priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs
atzīst, ka piedalīšanās konkursā
bija lietderīga, “jo vairāk
nekā gadu ilgā laika posmā
gatavojoties konkursam, esam

Arvien pieaug Dzejas dienu
pasākamu apmeklētāju skaits.
Nozīmīgi, ka šogad Cēsīs
apstājās Starptautiskā Dzejas
brauciena autobuss un pie
mums viesojās un savus darbus
oriģinālvalodā lasīja dzejnieki
no Somijas, Igaunijas un,
protams, Latvijas.

Oktobris
Sakarā ar Cēsu Kultūras
centra
rekonstrukciju
un
pārcelšanos amatiermākslas
kolektīvu nodarbības notiek
Cēsu
pilsētas
izglītības
iestādēs, ņemot vērā katra
kolektīva darbības specifiku.
Novada domē izveidotas
deputātu un speciālistu darba
grupas. Viena apzina stāvokli
novada kultūras, vēstures un
tūrisma iestādēs, lai izsvērtu
iespējas veidot efektīvāku
pārvaldi šajā jomā. Otra darba
grupa izstrādās papildinājumus
izglītības attīstības modelim
ņemtos vērā finansu situāciju
novadā. Galvenais uzdevums
darba grupām ir, izvērtējot
visus par un pret, piedāvāt
idejas, priekšlikumus, kā
lietderīgāk izmantot ierobežotos pašvaldības līdzekļus.

ieceri apvienot Cēsu slimnīcu
un Cēsu veselības aprūpes
centru,
jeb
poliklīniku.
Lēmums paredz, ka turpmāk
pašvaldības aģentūra “Cēsu
veselības aprūpes centrs”
būs Cēsu rajona slimnīcas
struktūrvienība, kas saglabās
gan iepriekšējo nosaukumu,
gan atrašanās vietu, kā arī
sniegtos pakalpojumus.

Novembris
Mēneša sākumā tika svinīgi
atklāts jaunais bērnudārzs 250
mazuļu vietām. Bērnudārzs
ir plašs un gaišs. Pārdomāti
plānotas grupiņu telpas, kurās
ērti dzīvoties mazajiem un
strādāt personālam. Ir drošības
sistēma, kas nodrošina, lai
telpās neiekļūtu nepiederošas
personas. Ir mūzikas un
sarīkojumu
zāle,
sporta
zāles, baseins, kurā peldēt
prasmi var apgūt arī citu
bērnudārzu audzēkņi. Līdz ar
jaunā bērnudārza atvēršanu
Cēsīs vairs nav rindu uz
vietām pirmsskolas izglītības
iestādēs.
Novembra nogalē cēsniekiem bija sarūpēts plašs Pirmās
Adventes sarīkojumu klāsts.
Izstāžu namā Ziemassvētku
gaidās sākās atmiņu vakars
„Stāsti par šodienas Sibīrijas
latviešiem”. Tur arī notika
vokālās mūzikas koncerts,
bet Sv.Jāņa baznīcā Pirmās
Adventes koncerts „No tumsas
uz gaismu”. Pirmās Adventes
centrālais
notikums
bija
svētku egles iedegšana Rožu
laukumā.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un LR Vides ministrijas
valsts
sekretārs
Guntis
Puķītis parakstīja līgumu
par finansējuma saņemšanu
Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansētā projektu
konkursā “ E n e r g o e f e k
t i v i t ā t e s paaugstināšana
pašvaldību ēkās”. Šis līgums
paredz sadarbojoties Vides
ministrijai un Cēsu pašvaldībai
veikt e n e r g o e f e k t i v i t
ā t e s paaugstināšanu piecām
Cēsu pašvaldībai piederošām
ēkām. Šim mērķim piešķirti
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valsts līdzekļi gandrīz 600 000
latu apmērā.
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļā gada
nogalē četrās Ziemassvētku
gaidīšanas
pēcpusdienās
bibliotēkas darbinieki kopā
ar jaunāko klašu bērniem
lasīja grāmatu „Ziemassvētki
Mēnesciemā”,
klausījās
dziesmas,
pārrunāja
Ziemassvētku
tradīcijas,
gatavoja
apsveikumus,
rotājumus – telpām un eglītei.

Decembris
Uzsākta Cēsu un Madonas
slimnīcu apvienības veidošana.
Tā
nepieciešama,
lai
nodrošinātu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību un
slimnīcu turpmāko pastāvēšanu
un attīstību.
Decembrī
pēc
rekonstrukcijas nodota ekspluatācijā
Līvu pamatsskolas pirmsskolas
izglītības iestāde.
Novada
pašvaldības
policijā veiktas izmaiņas štatu
sarakstā. Par divām vienībām
papildināts
patruļdienesta
policistu skaits.
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Bērnu
literatūras
nodaļā
uzsākta sadarbība ar klubu
„Saules Zootropi”, kur reizi
nedēļā bērni piedalās sarunās
par fantastikas literatūras
tēliem.
Jau trešo gadu Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra sadarbībā ar
nevalstiskajām organizācijām
Starptautisko invalīdu dienas
ietvaros organizē pasākumu,
uz kuru tika aicināti ikviens
iedzīvotājs. Šī gada pasākuma
devīze „Nesēdi, negaidi darbojies!”.
2009.gadā
līdz
23.decembrim
Cēsu
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
184 dzimušie un 270 mirušie.
Reģistrētas 116 laulības.
Vaives pagasta dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 13 dzimušie
un 25 mirušie. Reģistrēta viena
laulība.

Darbu uzsāk jaunievēlētā
Cēsu novada bāriņtiesa, kuras
darbības teritorija ir Cēsu
novada pašvaldība.
Oktobrī Cēsīs veselu dienu
strādāja Saeimas Sociālo un
darba lietu komisijas deputāti
un speciālisti. Viņi iepazinās
ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras,
slimnīcas
un
pansionāta
darba pieredzi. Daudzkas no
Cēsīs uzzinātā tika izmantots
izstrādājot
papildinājumus
likumdošanā sociālo pabalstu
jomā.
Novada
domes
sēdē
deputāti vienbalsīgi atbalstīja

Attēlā: Novembrī svinīgi atklāja jauno Cēsu bērnudārzu ar 250
vietām. Foto: Ieva Karlsberga.
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REFORMA, PROJEKTI
Nozīmīgākie projekti 2009.gadā
Dita Trapenciere
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Administratīvi teritoriālā
reforma
2009.gadā tika pabeigta
administratīvi
teritoriālā
reforma. Cēsu pilsētas dome
sadarbībā ar Vaives pagasta
padomi
izstrādāja
„Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta
apvienošanās projektu”, kurā
noteikta Cēsu novada attīstības
stratēģija, novada plānotā
pašvaldības
administratīvā
struktūra un abu pašvaldību
apvienošanās īstenošanas plāns.
Pirms apvienošanās projekta
apstiprināšanas tika organizēta
sabiedriskā apspriešana un
sabiedriskās sanāksmes Cēsīs
un Vaivē.
Administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros notika Cēsu
rajona padomes reorganizācija,
kas tiek īstenota pamatojoties
uz apstiprinātu Cēsu rajona
pašvaldības
reorganizācijas
plānu.
Plāna
ietvaros
Cēsu
novada
pašvaldībai
tika nodotas Cēsu rajona
pašvaldības iestādes (Cēsu
veselības aprūpes centrs, Cēsu
rajona pašvaldības aģentūra
„Cēsu rajona slimnīca”, Cēsu
rajona pašvaldības Pieaugušo
izglītības centrs, Reģionālais
izglītības
centrs,
Cēsu
sanatorijas internātpamatskola,
Cēsu pilsētas pansionāts, daļa
A/S CATA akcijas), nekustamie
īpašumi (Bērzaines ielā 5,
Palasta ielā 15, Slimnīcas ielā
9, Dzirnavu ielā 45, Kovārņu
ielā 20, „Lejas Luksti”), Cēsu
rajona
padomes
īstenoto
projektu dokumentācija.
Investīciju projektu
sagatavošana un īstenošana
2009.gadā
parakstīti
sadarbības līgumi un īstenoti
šādi investīciju projekti:
1.

Satiksmes
drošības
un
transporta
sistēmas
organizācijas
uzlabošana
Vāveres ielā, Cēsīs.
Projekta mērķis ir uzlabot
satiksmes
un
satiksmes
dalībnieku drošību, paaugstinot
transporta sistēmas efektivitāti
potenciāli
bīstamā
vietā,
kā arī optimizēt satiksmes
kustības
organizāciju,
izveidojot atbilstošu transporta
infrastruktūru. Projekta ietvaros
rekonstruēta ielas braucamās
daļas segums, mainot grants
segumu
uz
asfaltbetona
segumu,
izveidota
lietus
ūdens kanalizācija, izveidots
apgaismojums, izbūvēta gājēju
ietve, krustojumā izbūvēts
ātrumu ierobežojošais ātruma
valnis, uzstādītas ceļa zīmes.
Projekts 2009.gadā pilnībā
īstenots.
2.
Daudzdzīvokļu mājas
renovācija
siltumnoturības
uzlabošana Caunas ielā 8,
Cēsīs.

Projekta mērķis ir uzlabot
siltumnoturību
sociālajā
dzīvojamā
mājā
Cēsīs,
Caunas ielā 8, tādejādi
palielinot
pašvaldības
sociālā
dzīvojamā
fonda
energoefektivitāti, kvalitāti un
ilgtspēju un nodrošinot sociāli
mazaizsargātas personu grupas
ar adekvātu mājokli.

• Gājēju celiņu tīkla
rekonstrukcija;
• Vēzīšu kāpņu restaurācija;
• Gājēju tiltiņa uz pils dīķa
salu izbūve;
• Tūrisma brošūru
izgatavošana;
• Piedalīšanās tūrisma
izstādēs.

Projekts 2009.gadā pilnībā
īstenots.

Projekts 2009.gadā uzsākts
un darbi tiks turpināti 2010.
gadā.

3.
Kvalitatīvai
dabaszinātņu apguvei atbilstošas
materiālās bāzes nodrošināšana
Cēsu 2. vidusskolā, Valsts
ģimnāzijā un Cēsu pilsētas
vakara vidusskolā
Projekta mērķis ir vispārējās
vidējās izglītības kvalitātes
paaugstināšana Cēsu Valsts
ģimnāzijā, Cēsu 2. vidusskolā
un Cēsu pilsētas vakara
vidusskolā, modernizējot un
pilnveidojot skolu materiāli
tehnisko bāzi, nodrošinot
kvalitatīvu vidējās izglītības
programmu dabaszinātnēs un
matemātikā īstenošanu.
4.
Cēsu
pirmsskolas
izglītības iestāžu renovācija.
Projekta mērķis ir izglītības
kvalitātes un pieejamības
uzlabošana četrās Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs,
renovējot izglītības iestāžu
telpas, labiekārtojot teritoriju
un izveidojot 12 jaunas
vietas. Projekta ietvaros tiek
renovētas Cēsu pilsētas četras
pirmsskolas izglītības iestādes
(Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas
izglītības
iestāde,
Cēsu
pilsētas
4. pirmsskolas
izglītības
iestāde,
Cēsu
speciālā pirmsskolas izglītības
iestāde,
Cēsu
pilsētas
3. pirmsskolas
izglītības
iestāde).
Projekts 2009.gadā uzsākts
un darbi tiks turpināti 2010.
gadā.
5.
Cēsu pilsmuižas parka
atjaunošana tūrisma attīstībai.
Projekta
mērķis
ir
atjaunot
valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa
daļas - Cēsu Pilsmuižas parks
- infrastruktūru, nodrošinot
objekta
autentiskuma
saglabāšanu tūrisma attīstībai;
jauna tūrisma objekta –
Riekstu kalna Veccēsu pils
mūris - izveidi vēsturiskajā
vidē; ērtu publisko pieejamību;
apmeklētājiem nepieciešamo
servisu.
Projekta ietvaros tiek veiktas
šādas aktivitātes:
• Lietusūdens kanalizācijas
sistēmas sakārtošana
pilsmuižas parkā;
• Riekstu kalna Veccēsu pils
mūra atsegšana;
• Estrādes skatītāju laukuma
atjaunošana;
• „Minadoras kalna” un „Kārļa
kalna” lapeņu uzstādīšana;
• K. Gustava fon Zīversa
pieminekļa uzstādīšana;

6.
Cēsu
pilsmuižas
kompleksa
revitalizācija
tūrisma attīstībai pašvaldībās.
Projekta
mērķis
ir
veicināt Vidzemes reģiona
tūrisma un kultūras nozaru
konkurētspējīgu
attīstību,
saglabājot un attīstot Valsts
nozīmes kultūras pieminekļa
– Cēsu pils kompleksa
vēsturisko un ekonomisko
vērtību, sasniedzot pilnvērtīgu
pieejamību un sasniedzamību
dažādām sociālā iedzīvotāju
grupām. Projekta ietvaros tiek
veiktas šādi darbi:
• Cēsu Jaunās pils 3.-4. stāva
restaurācija- rekonstrukcija;
• otrā stāva telpu interjera
apdares restaurācija;
• Cēsu vēstures un
mākslas muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas izveide;
• Izstāžu un konferenču zāles
izveide;
• Kultūras tūrisma objekta
pieejamības nodrošināšana
personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Projekts 2009.gadā uzsākts
un darbi tiks turpināti 2010.
gadā.
7.
Cēsu
pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija.
Mērķis
ir
rekonstruēt
pilsētas maģistrālās ielas,
lai veicinātu pilsētas un
rajona ekonomisko progresu,
iedzīvotāju dzīves līmeņa
celšanos un sekmētu pilsētas
autoceļu atbilstību vispārējām
prasībām,
paaugstinot
transporta sistēmas efektivitāti,
kā arī optimizējot satiksmes
kustības
organizāciju
un
izveidojot atbilstošu transporta
infrastruktūru.
Projekta ietvaros 2009.
gadā ir uzsākta Cīrulīšu ielas
(posmā no Gaujas ielas līdz
Pētera ielai) 646 m un Vaives
ielas (posmā no Ata Kronvalda
ielas līdz Veidenbauma ielai)
655 m rekonstrukcija. Darbi
tiks turpināti 2010. un 2011.
gadā.
8.
Daudzfunkcionālā
centra „Vidzemes mūzikas un
kultūras centra” izveide.
Projekta mērķis ir izveidot
Vidzemes daudzfunkcionālo
centru,
dažādojot
un
paplašinot kultūras produktu
un
pakalpojumu
klāstu,
veicinot
to
teritoriālo
pieejamību visiem Vidzemes
reģiona iedzīvotājiem, attīstot

kultūru kā būtisku Vidzemes
reģiona
tautsaimniecības
sastāvdaļu un sekmējot reģiona
konkurētspēju un pievilcību
darba un dzīves apstākļiem.
2009.gadā
sagatavota
daudzfunkcionālā
centra
darbības stratēģija no 2012.
līdz 2020.gadam, iesniegta
projekta
dokumentācija
(Tehniski
ekonomiskais
pamatojums
un
projekta
pieteikuma veidlapa) Kultūras
ministrijā un noslēgts līgums
par projekta īstenošanu.
2009.gadā noslēgts līgums
par projekta īstenošanu, darbi
tiks uzsākti 2010.gadā un ilgs
līdz 2012.gadam.

9.
Energoefektivitātes
paaugstināšana Cēsu novada
pašvaldības ēkās.
Projekta
mērķis
ir
energoefektivitātes uzlabošana
un oglekļa dioksīda izmešu
samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas patēriņu Cēsu
novada pašvaldības ēkās,
kuras nepieciešamas novada
pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai, tādejādi veicinot
Kioto
protokola
prasību
izpildi. Projekta ietvaros tiks
veiktas šādas aktivitātes:
• Dzīvojamās mājas
rekonstrukcija Saules ielā 23;
• Deratizācijas un
dezinfekcijas nodaļas
– veikala ēkas rekonstrukcija
par nakts patversmi Bērzaines
ielā 16/18;
• Ēkas fasāžu savietotā jumta
daļas renovācija 2.vidusskolas
ēkai;
• Ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi
Rāmuļu skolā;
• Ēkas energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumi
Rāmuļu skolas internāta ēkai.
2009.gadā noslēgts līgums
par projekta īstenošanu un
darbi tiks uzsākti 2010.gadā.
10. Cēsu
novada
pašvaldības vispārizglītojošo
izglītības
iestāžu
informatizācija.
Projekta
mērķis
ir
paaugstināt informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju
infrastruktūras līmeni izglītības
iestādēs
un
paaugstināt
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju
izmantošanas
līmeni mācību procesā.
Projekta ietvaros tiks veiktas
šādas galvenās aktivitātes:
Cēsu pilsētas pamatskola,
Cēsu 1.pamatskola, Draudzīgā
aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzija, Cēsu 2.pamatskola,
Cēsu Pastariņa pamatskola un
Cēsu pilsētas vakara vidusskola
tiks nodrošināta ar atbilstošu
infrastruktūru (stacionāriem
un portatīvajiem datoriem,
multimediju
tehnikas
komplektiem,
interaktīvām
tāfelēm un projektoriem), kā
arī attīstīti lokālie datortīkli,
kas veicinās plašāku un

efektīvāku informācijas un
komunikāciju
tehnoloģiju
izmantošanu izglītības iestādēs,
tādējādi uzlabojot izglītības
kvalitāti un efektivitāti.
2009.gadā noslēgts līgums
par projekta ieviešanu, darbi
tiks uzsākti 2010.gadā.
11. Vidzemes inovāciju
un uzņēmējdarbības centrs.
Projekta mērķis ir izveidot
reģionālu, aktīvi darbojošos
centru uzņēmējdarbības un
inovāciju attīstībai Vidzemē;
stiprināt
sadarbību
starp
izglītības iestādēm; izveidot
starptautisku un reģionālu
sadarbības tīklu. Projekta
ietvaros tiek veiktas šādas
aktivitātes:
• Stratēģisko dokumentu
izstrāde;
• Uzņēmējdarbības un
inovāciju apmācības
programmu izstrāde un
pilotapmācības;
• Starptautiskā sadarbības
tīkla ar citiem ārvalstu
inovāciju centriem un
partneriem (mācību
vizītes, pieredzes apmaiņa)
veidošana;
• Reģionālā un vietējā
sadarbības tīkla izveide;
• Ēku rekonstrukcija Cēsīs un
Rīgā;
• Reģionālā informācijas
centra izveide;
• Publicitātes pasākumi.
Projekta īstenošana pārņemta no Cēsu rajona padomes
saskaņā ar Cēsu rajona
pašvaldības
reorganizācijas
plānu. Projekta ieviešana
turpinās līdz 2011.gadam.
12. No
Igaunijas
līdz
Horvātijai:
saprātīgi
enerģijas taupības pasākumi
pašvaldību ēkām Centrālās
un Austrumeiropas valstīs
(INTENSE).
Projekta
mērķis
ir
ietekmēt būvniecības attīstību
likumdošanas,
tehniskās
izpildes,
plānošanas
un
patērētāju paradumu līmenī
Centrālajā un Austrumeiropā.
Projekta ietvaros tiek veiktas
šādas aktivitātes: pārskats
par likumdošanas prasībām
un to ieviešanas shēmas
ēku
energoefektivitātes
un enerģijas gala patēriņa
efektivitātes paaugstināšanai;
labākās
prakses
iespējas
ēku
energoefektivitātes
paaugstināšanai pašvaldībās;
pilotprojektu
īstenošana
stratēģiskai
enerģijas
taupības metožu plānošanai
pašvaldībās;
kvalifikācijas
paaugstināšanas programma
iesaistītajām pusēm Centrālas
un Austrumeiropas valstīs:
energoefektivitātes pasākumi,
tehnoloģiskie un būvniecības
risinājumi; sabiedrības apziņas
veidošana
par
enerģijas
taupības pasākumiem.
Turpinājums 7.lpp
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Cēsu Vēstis, 2009. gada 29. decembris

PASĀKUMI JANVĀRĪ, JAUNUMI
Pasākumi decembrī - kultūra, sports
30.12. Skolēnu Ziemas
brīvdienas Muzejā!
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs

31.12. no 23.00 Jaunā
gada sagaidīšana Vienības

Datums
2.01.10
3.01.10
8.01.10
9.01.10
10.01.10
12.01.10
15.01.10
16.01.10
17.01.10
23.01.10
24.01.10
29.01.10
30.01.10

Laiks

10.00-19.00
10.00-18.00
19.30-21.30
11.00-19.00
11.00-19.00
18.30-20.30
10.00-21.00
9.00-21.00
9.00-18.00
17.00-19.00
13.30-15.30
18.00-20.00
17.30-19.00
19.30-21.30
18.00-20.00

laukumā.

21.01. Plkst. 17.30
Fotoizstādes “(Ne)krīzē!”
atklāšana.
Cēsu Tūrisma informācijas
centrs

09.12. - 7.01. Edītes
Pauls-Vīgneres jubilejas
personālizstādes 2.daļa
Cēsu Izstāžu nams
09.12. - 7.01.
Ērika Zvirbuļa Ziemas

Pasākums

Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Latvijas Amatieru basketbola līga vīriešiem
LR individuālais čempionāts galda tenisā C grupā
LR individuālais čempionāts galda tenisā C grupā
Lietuvas sieviešu basketbola līga
Cēsu kauss basketbolā
Cēsu kauss basketbolā
Cēsu kauss basketbolā
LČ florbolā 1.līga vīrieši
LČ florbolā 1.līga vīrieši
LČ florbolā vīriešiem virslīga
SJBL basketbols zēni 2.div.
Latvijas Amatieru basketbola līga vīriešiem
LČ florbolā vīriešiem virslīga

Nozīmīgākie projekti 2009.gadā
Turpinājums no 6.lpp
Projekta vadošais partneris
ir Baltijas vides forums un
Cēsu novada pašvaldība ir
sadarbības partneris projekta
ietvaros.
13. Pašvaldību teritorijas
plānošanas, infrastruktūras un
nekustamo īpašumu pārvaldības
un uzraudzības informācijas
sistēmas -1.kārta.
Projekta mērķis ir izstrādāt
modernu teritorijas plānošanas,
infrastruktūras un nekustamo
īpašumu
pārvaldības
informācijas sistēmu, kas
nodrošinās efektīvu teritorijas
plānošanas un nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas iespējas
ilgtspējīgai un līdzsvarotai
valsts
attīstībai.
Projekta
ietvaros tiks veiktas šādas
aktivitātes:
• Projekta sagatavošana darbi
- TIS izvērtējums, apraksts un
vīzija.
• TIS 1.kārtas izveidošana un
ieviešana.
• Informācijas resursu
digitalizācija.
• Datortehnikas iegāde gala
lietotājiem.
• E-pakalpojuma – „Uzziņa
par nekustamā īpašuma
atļauto izmantošanu saskaņā
ar vietējās pašvaldības
teritorijas plānojumu izstrāde
un ieviešanas” izveide.
• Apmācību veikšana.
• Sabiedrības informēšana un
publicitāte.
Uzņēmējdarbības atbalsts
2009.gada janvārī Cēsu
novada pašvaldība trupināja
sadarbību ar biedrību Cēsu
biznesa inkubators ar mērķi
veicināt
Cēsu
pilsētas
ekonomisko un komercdarbības
attīstību,
organizēt
komercdarbību
veicinošus
pasākumus,
nodrošinot
operatīvu
un
koordinētu
sadarbību. Sadarbības ietvaros
tika
sagatavots
projekta

pieteikums Eiropas Savienības
struktūrfondu
darbības
programmai „Uzņēmējdarbība
un investīcijas” aktivitātei
„Biznesa inkubatori”.
Teritorijas plānošana
Saskaņā ar Administratīvi
teritoriālo reformu un Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta
apvienošanu, ir apstiprināts
Cēsu
novada
teritorijas
plānojums, kas sastāv no divām
daļām: Cēsu pilsētas teritorijas
plānojuma un tā grozījumiem
un Vaives pagasta teritorijas
plānojuma.
2009.gadā izstrādāti un kā
saistošie noteikumi apstiprināti
Cēsu
pilsētas
teritorijas
plānojuma grozījumi Nr. 10,
kas ietver šādas sadaļas:
• Daļai zemes gabalu
Rūpniecības ielā 18,
Rūpniecības ielā 18B, Cēsīs,
mainīts atļautās izmantošanas
veids no „dabas pamatne, kurā
pieļaujama sabiedrisko objektu
apbūve” uz izmantošanas
veidu „ražošanas un
komerciāla rakstura apbūve”.
• Zemes gabalam Bumbieru
iela, Cēsīs, un daļai zemes
gabala Aldaru laukums, Cēsīs,
mainīts atļautās izmantošanas
veids no „satiksmes
infrastruktūra” uz „ražošanas
un komerciāla rakstura
apbūve”.
• Aktualizēta teritorijas
plānojuma sadaļa „Pašvaldību
funkciju realizēšanai
nepieciešamās teritorijas”
• Veikti grozījumi teritorijas
plānojuma sadaļai „Apbūves
noteikumi”.
Šajā gadā uzsākti Cēsu
novada pašvaldības teritorijas
plānojuma sadaļas Cēsu pilsētas
teritorijas plānojums grozījumi
ar mērķi mainīt atļauto
teritorijas izmantošanas veidu
no „daudzstāvu dzīvojamā
apbūve”
uz
„daudzstāvu
dzīvojamā
apbūve,
kurā
pieļaujama komercdarbība un
sabiedriskā darbība” un daļai

zemes gabala Ābolu iela mainīt
teritorijas izmantošanas veidu
no „satiksmes infrastruktūra”
uz „dārzniecība”.
Šajā gadā turpināts darbs
pie detālplānojuma teritorijai
starp Piebalgas ielu, Raiņa
ielu un Dārzniecības ielu.
Ir panākta vienošanās ar
detālplānojuma
teritorijā
esošo nekustamo īpašumu
īpašniekiem par teritorijas
attīstības priekšnosacījumiem
un ir izstrādāta detālplānojuma
1.redakcija
un
veikta
1.redakcijas
sabiedriskā
apspriešana.
2009.gada ietvaros Cēsu
novada pašvaldība pieņēmusi
lēmumus par astoņu Zemes
ierīcības projektu izstrādes
uzsākšanu
un
par
sešu
Zemes
ierīcības
projektu
apstiprināšanu.
Turpinās darbs pie Cēsu
pašvaldības
teritorijas
digitālās kartes izveides un
digitalizācijas.
Šajā
gadā
pamatojoties uz atjaunotu ortofoto materiālu tiek aktualizēta
pilsētas tehniskā karte. Tāpat
ar mērķi līdzdarboties Latvijas
telpiskās informācijas sistēmas
izstrādes procesā, Cēsu novada
pašvaldība ir iesaistījusies
kā pilotpašvaldība projektā
„Pašvaldību
teritorijas
plānošanas,
infrastruktūras
un
nekustamo
īpašumu
pārvaldības un uzraudzības
informācijas
sistēmas
1.kārta”. Projekta ietvaros Cēsu
novada pašvaldībā būs viena
no pirmajām pašvaldībām,
kurā tiks ieviesta telpiskā
informācijas sistēma.
Sadarbībā
ar
Latvijas
Universitātes
Ģeogrāfijas
un zemes zinātņu fakultāti,
šajā
gadā
maģistrantūras
programmas „Telpiskā attīstība
un plānošana” studentu grupa
kursa darba ietvaros izstrādāja
telpiskās attīstības perspektīvu
Cēsu
pilsētas
stadiona
teritorijai.

fotogrāfiju izstāde
Cēsu Izstāžu nams

14.12. - 10.01.
Cēsu mākslas studijas gleznu
izstāde “Ar eņģeli”
Cēsu stacijas ēka

Vieta

Lapsu 17
Lapsu 17
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Sporta bāzēs
Sporta bāzēs
Sporta bāzēs
Pūces 2a
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18

26.12.
Sliktās mūzikas vakars
Fonoklubs
31.12.
Jaungada ballīte
Fonoklubs

Anotācija
Cēsis - Pārgauja
Cēsis - LAMMKK

Cēsis – Rīgas Lauvas
Cēsis- Madona
Lekrings – Lielvārde
Cēsu PSS - Jēkabpils
Cēsis - Salacgrīva
Lekrings – Lielvārde

Atbalsts vardarbībā
cietušām sievietēm
Iveta Jermolājeva
Sociālo pakalpojumuun
sociālās palīdzības
aģentūras
Sociālā pedagoģe
Lai sieviete tiktu mīlēta,
viņai nav jābūt ideālai!
Jebkas, kas tiek lietots,
lai otru cilvēku kontrolētu,
pakļautu un pazemotu, ir
vardarbība. Ir vajadzīgs liels
spēks un apņemšanās, lai spertu
soli un izšķirtos par to, ka varu
un gribu runāt par savu sāpi, ka
gribu kaut ko mainīt.
Tiek organizēta maksas
atbalsta grupa sievietēm, kas
cietušas no vardarbības. Tā ir
domāta gan tām sievietēm, kuras
pašreiz cieš no vardarbības, gan
tām, kuras fiziski ir pārtraukušas
vardarbīgas attiecības, ir aiziets
no varmākas, bet sieviete nav
pārvarējusi vardarbības sekas.
Sekas nav pārvarētas, kamēr

sieviete nav pārtraukusi vainot
sevi par vardarbību, kamēr
neatsakās uzņemties atbildību
par varmākas uzvedību, kamēr
viņa neatzīst, ka viņai ir tiesības
uz savām jūtām un domām.
Grupai
ir
paredzētas
10 tikšanās reizes Cēsu
pašvaldības aģentūras „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” telpās
trešdienās plkst.17:00. Maksa
par grupu ir 3 lati par katru
tikšanās reizi.
Grupai var pieteikties zvanot
pa telefonu 29432459 vai
28858141,bet ja kādai ir ērtāk
elektroniski:
wildwinder@
inbox.lv. Vai arī variet zvanīt, ja
šaubāties - vai esmu piemērots
grupai, vai mana situācija
tiešām ir tik nopietna, kā tas
īsti notiks utt.
Grupu vadīs psihoterapeite
Ivita Puķīte un mākslas
terapeite Iveta Jermolājeva.

Sakoptas pilsdrupas
Ieva Malceniece
VVTC Sabiedrisko attiecību
un mārketinga speciāliste
Kopš šā gada aprīļa Cēsu
pilsdrupu un tām piegulošās
teritorijas
sakopšanas
un
labiekārtošanas darbos bijuši
nodarbināti vairāki desmiti bez
darba palikušie Cēsu novada
iedzīvotāji.
Darbu vadītājs, Vidzemes
Vēstures un tūrisma centra
galvenais speciālists viduslaiku
pils
jautājumos
Gundars
Kalniņš atzīt, ka „ar cēsnieku
pašaizliedzīgu darbu pilsētas
galvenais tūrisma apskates
objekts – pilsdrupas – šā
gada laikā ir sakoptas kā vēl
nekad”.

Bez
tam
gada
laikā
pilsdrupu konservācijai no
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas un
Valsts Kultūrkapitāla fonda
piesaistīti
12000.00
latu.
Piesaistītais
finansējums
galvenokārt izlietots šobrīd
viskritiskākajā
tehniskajā
stāvoklī esošās pils daļas
– pirmās priekšpils rietumu
torņa – konservācijas darbos.
Neliela apjoma saglabāšanas
darbi veikti arī pils austrumu
korpusā, kur nostiprinātas
atsevišķas, avārijas stāvoklī
esošās mūra konstrukcijas.
Darbus veicis restaurācijas
uzņēmums „AQUA Latvia”
restauratora V.J.Platā vadībā.
Uzsāktos konservācijas darbus
paredzēts turpināt arī nākamajā
gadā.
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AKTUĀLI
2009.gads Vēstures
un Tūrisma centrā
Jolanta Sausiņa
Vidzemes Vēstures un
tūrisma centra vadītāja
2009.gads Cēsu pašvaldības
aģentūrai „Vidzemes Vēstures
un Tūrisma centrs” ir pagājis
sadarbības un attīstības zīmē.
Lai arī ekonomiskā krīze valstī
ir nesusi līdzi ļoti daudzas
neērtības, mēs esam labāk
iepazinuši viens otru, gan kā
kolēģi, gan
kā sadarbības
partneri. Šajā gadā esam
vairāk pievērsuši uzmanību
tām vērtībām un iniciatīvām,
kuru attīstībai vairāk ir bijis
nepieciešams ieguldīt tieši savu
darbu un idejas.
Sadarbībā ar Nacionālo
bruņoto spēku Instruktoru
skolu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūru,
kā arī Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā
pasākuma
“Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai”
ietvaros bez darba palikušie
iedzīvotāji (vairāki desmiti)
piedalījušies Cēsu pilsdrupu
un tām piegulošās teritorijas
sakopšanas un labiekārtošanas
darbos. Cēsnieku ieguldījumu
atzinīgi
novērtējuši
arī
pilsētas viesi, kas Tūrisma
informācijas centra veiktajā
apmeklētāju aptaujā kā vienu
no galvenajiem pozitīvajiem
iespaidiem minējuši sakopto
vidi pils kompleksā.
2009.gadā kopumā ir uzsākti
ļoti daudzi jauni projekti, kuru
rezultātus iedzīvotāji varēs
baudīt pēc gada vai diviem

– būs sakopts Pils parks un
estrāde, tāpat Pils laukums un
Cēsu Jaunā pils.
Ar ko lepojas mūsu kolēģi:
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
• Priecīgākais notikums
– saņemts finansējums Cēsu
Jaunās pils restaurācijas un
revitalizācijas darbiem, un
jaunas pastāvīgās ekspozīcijas
izveidošanai;
• Nozīmīgākais notikums
– sadarbības līguma
parakstīšana ar Latvijas
Nacionālo vēstures muzeju
(draudzības un lojalitātes saišu
nostiprināšana);
• Profesionāli nozīmīgākais
pagodinājums – izstādes
„Sarkanbaltsarkanā Latvijas
karoga stāsti” izveidošana
Latvijas Ārlietu ministrijā;
• Visilgāk gaidītā notikuma
piepildījums – restaurācijas
darbnīcas iekārtošana
un krājuma priekšmetu
restaurācijas uzsākšana;
• Dārgākais ieguvums
– Cēsu pils ģildes dāvinātā
19.gs lustra Cēsu Jaunās pils
interjera atjaunošanai;
• Spilgtākais filantropijas
izpausmes fakts – Priekuļu
novada Eduarda Veidenbauma
memoriālā muzeja „Kalāči”
sagatavošana veiksmīgai
akreditācijai.
Cēsu Tūrisma informācijas
centrs
• Aizvadīta pirmā tūrisma
sezona jaunajās telpās - varētu
teikt - izmēģinājuma sezona,
kas pierādīja, ka ir iespējams

strādāt citādi kā pierasts
līdz šim. Veiksmīgi pārdalot
funkcijas un pienākumus
darbinieku starpā, vairāk
uzmanības esam pievērsuši
tieši apmeklētāju apkalpošanas
kvalitātes uzlabošanā.
• Kopumā Tūrisma
informācijas centram sezona
bija ļoti veiksmīga, jo pils
kompleksa apmeklētāju
ir vairāk nekā tikai TIC
apmeklētāji. Šobrīd viņi,
uzturoties apmeklētāju
centrā, apskatās arī novada
un apkārtnes tūrisma
piedāvājumus, līdz ar to
pieaudzis TIC apmeklētāju
skaits.
• Uzsāktā aktīvā sadarbība
ar tūrisma uzņēmējiem
- ir lielākais TIC
sasniegums. Novembrī ir tapis
pirmais pilsētas uzņēmēju un
TIC kopīgais piedāvājums
– Ziema Cēsīs.
• Cēsīs ir atgriezušās
viduslaiku festivāla tradīcijas
jaunā veidolā Livonijas svētki
„Wendene 1378”, tāpat ir
veiksmīgi uzsākta sadarbība
ar daudziem kultūras norišu
organizatoriem Latvijā.
Mēs novēlam ikvienam
cēsniekam
apzināties
un
lepoties ar savu pilsētu, ar
to, kas pieder mums visiem,
ikvienam no pilsētas un novada
iedzīvotājiem – bagāto vēsturi,
skaistajām pilsdrupām un seno
vecpilsētu. Tas, kādi mēs būsim
nākotnē, ir atkarīgs no visiem
mums kopā. Lai cēsniekiem
veiksmīgs un radošs nākamais
gads!

Pašvaldības turnīrs florbolā
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Ziemassvētku priekšvakarā
jau otro reizi notika tradicionālās
sacensības florbolā novada
pašvaldības
iestāžu
darbiniekiem un sadarbības
partneriem. Atklāšanas parādē

izsoļoja deviņas komandas SIA “Vinda,” SIA “Cel Tik”,
Pašvaldība,
Sporta
skola,
Nacionālo
bruņoto
spēku
Instruktoru skola, a/s “Cēsu
alus”, Valsts policija,
SIA
“Ceļinieks 01” un “CDzP”
.
komandu
dalībniekus
uzrunāja un veiksmi visiem
novēlēja Cēsu novada domes

priekšsēdētāja vietnieks Jānis
Rozenbergs, kurš arī pats
devās laukumā pašvaldības
komandas sastāvā. Pēc spraigās
cīņās aizvadītas dienas, notika
uzvarētāju apbalvošana. Pirmo
vietu izcīnīja SIA “Vinda”
komanda, otro - Sporta skolas,
bet trešo - a/s “Cēsu alus”
florbolisti.

Cēsu Vēstis, 2009. gada 29. decembris

Koleģiāli
Valda Zaļaiskalna
Vaives pagasta pārvaldes
vadītāja
Pagājis
pusgads
kopš
Vaives pagasts ir Cēsu novada
sastāvā.
Domāju,
mūsu
iedzīvotāji krasas pārmaiņas
vai sarežģījumus nav izjutuši,
jo visi pašvaldības pakalpojumi
tāpat kā iepriekš ir pieejami
ierastajā vietā pagasta pārvaldē
„Kaķukrogā”. Daļa vaivēniešu,
kas ikdienā regulāri brauc uz
Cēsīm, jau ir apguvuši to, ka
visu nepieciešamo viņi var
uzzināt un saņemt arī pilsētā.
Darbiniekiem
šis
bija
mācību laiks. Apguvām Cēsu
kolēģu pieredzi, darba metodes
un iepazinām viens otru. Kolēģi
ir atsaucīgi, saprotamies labi
un nav bijis tā, ka par kādu

Lielākas un pie tam
pozitīvas pārmaiņas izjutīsim
nākošajā gadā. Cēsu novada
realizētā
pašvaldības
ēku
energoefektivitātes uzlabošanas projekta ietvaros tiks
siltināta arī Rāmuļu skolas
ēka. Sākot ar nākošo gadu būs
vienota novada sociālās aprūpes
sistēma. Vaives iedzīvotāji būs
ieguvēji, jo sociālās aprūpes
pakalpojumu klāsts un arī
pabalstu apjoms palielināsies.
Pilnveidosim arī komunālā
dienesta darbu.
Kaut arī novada domē nav
neviens deputāts no Vaives,
piedaloties
domes
sēdēs,
pārliecinos, ka pabērnu lomā
neesam. Pagasta iedzīvotāji
intereses
vienmēr
tiek
respektētas.

Stipendiāti strādā kārtīgi
Anita Bukeja
Komunālās nodaļas
komunālinženiere
Šogad 15.septembrī Cēsu
novada pašvaldība sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru
uzsāka Eiropas Sociālā fonda
līdzfinansētā projekta „Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai ” īstenošanu, lai
atbalstītu bezdarbniekus, kuri
vairs nesaņem bezdarbnieka
pabalstu un palikuši bez
iztikas līdzekļiem. Cilvēki,
kas iesaistījās šajā programmā,
par savu darbu mēnesī saņem
100 latus un šī summa netiek
aplikta ar nodokļiem.
Sākumā
nodrošinājām
darbu
86
strādājošajiem,
bet no 2.novembra to skaits
palielinājās līdz 124. Lielākā
daļa
stipendiātu
strādā
pašvaldības
Komunālās
nodaļas vadībā, daļa veic
Izglītības nodaļas, Vidzemes
Vēstures un tūrisma aģentūras,
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības aģentūras

uzticētos pienākums. Darbs
stipendiātiem rasts arī Cēsu
slimnīcā, pieci cilvēki strādā
Vaives pagastā. Pamatā viņi
strādā par sētniekiem un veic
dažādus palīgdarbus. Interesi
par iespēju iesaistīties šajā simts
latu stipendiātu programmā
izrādīja 180 cilvēki, diemžēl
visiem nevaram piedāvāt strādāt
un kaut nedaudz, bet nopelnīt.
Stipendiātiem,
kā
visiem
darbiniekiem ir jāstrādā astoņas
stundas dienā un kopumā jāteic,
ka cilvēki ir apzinīgi, strādā
kārtīgi jo arī 100 lati mēnesī ir
atspaids ģimenēm, kur darba
spējīgie ir ilgstoši bez darba.
Sākumā dažiem stipendiātiem
bija nedaudz vieglprātīga
attieksme, arī darba kavējumi.
Bet pēc tam, kad trīs cilvēkus
atbrīvojām, problēmu ar darba
disciplīnas
neievērošanu
praktiski nav. Iestāžu vadītāji
atzinīgi vērtē gan stipendiātu
paveikto, gan viņu attieksmi
pret darbu.
Paredzēts, ka projekts ilgs
sešus mēnešus, pēc tam sekos tā
otrā kārta, kur iespēja strādāt un
nopelnīt būs citiem bez darba un
iztikas līdzekļiem palikušajiem.

Pastiprinām patruļdienestu
Valdis Sviķis
Cēsu pašvaldības policijas
priekšnieks

Attēlā: Novada pašvaldības komanda cīnās ar Sporta skolas florbolistiem.

jautājumu nespētu vienoties.

Novada
domes
sēdē
17.decembrī
deputāti
apstiprināja
izmaiņas
pašvaldības policijas amata
vienību sarakstā. Nolemts
atteikties no Administratīvās
uzraudzības
nodaļas
priekšnieka un inspektora
par
pašvaldības
saistošo
noteikumu izpildi amatiem.
Savukārt patruļdienests tiek
papildināts. Ja līdz šim par
kārtību ielās rūpējās astoņi
policisti, tad tagad to darīs
desmit patruļnieki.

Pārmaiņām
pašvaldības
policijas štatu sarakstā ir
viens mērķis – lielākos spēkus
koncentrēt drošības un kārtības
uzturēšanai ielās. Tagad nedēļas
nogalēs un svētku brīvdienās
varēsim
nodrošināt
divu
pašvaldības policijas ekipāžu
dežūrēšanu novadā. Lai nav tā,
ka patruļa aizbrauc uz Vaives
pagastu, bet pilsētā vairs
nepaliek neviens policists, kas
operatīvi novērst pārkāpumus.
Šīs pārmaiņas akcentē to,
galvenais pašvaldības policijas
uzdevums ir gādāt par drošību
ielās, taču pildīsim arī pārējās
mums uzticētās funkcijas,
tostarp sekosim lai tiek pildīti
saistošie noteikumi.

