Lai uzlabotu iedzīvotāju veselības
aprūpi, apvienību veidos Cēsu
un Madonas slimnīcas

Kūltūra un tūrisms ir stratēģiskas
nozīmes nozares Cēsu novadā.
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Iedegta svētku egle

Ministriju
atzinības
darbiniekiem

Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Svētdien,
29.novembrī
cēsniekiem bija sarūpēts plašs
Pirmās Adventes sarīkojumu
klāsts. Dienā Izstāžu namā
Ziemassvētku gaidās sākās
atmiņu vakars „Stāsti par
šodienas Sibīrijas latviešiem”.
Iecerēts, ka šādi sarīkojumi
ar atmiņu stāstiem, bilžu un
videomateriālu skatīšanos būs
tradicionāli.

17.novembrī Cēsīs un Vaivē
notika svinīgie sarīkojumi
par godu Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienai.
Šajā sarīkojumā Gints Šķenders
Cēsu
kultūras
biedrības
„Harmonija” vadītājai Dzidrai
Olengovičai pasniedza LR
Kultūras ministrijas Atzinības
rakstu un Cēsu 5.bērnudārza
vadītājai
Lienei
Kazakai
– LR Izglītības un Zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu.

Vēl Izstāžu namā notika
vokālās mūzikas koncerts,
bet Sv. Jāņa baznīcā Pirmās
Adventes koncertu „No tumsas
uz gaismu” sniedza Cēsu Pils
koris kopā ar ērģelnieci Leldi
Krastiņu un vijolnieci Lailu
Lakstīgalu.
Pirmās Adventes centrālais
notikums bija svētku egles
iedegšana Rožu laukumā.
Palīdzēt eglītei gaiši iedegties
bija sanākuši ļoti daudzi
cēsnieki. Tā kā laiks bija silts un
lietains, un no sniega ne vēsts,
Ziemassvētku vecītis kamanas
bija nomainījis pret ne mazāk
senu transporta līdzekli, koši
rotātu pīles busiņu. Uzrunājot
sarīkojuma dalībniekus Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders novēlēja visiem
mierīgu un mīļu Ziemassvētku
gaidīšanas laiku. Uz kopīgu
dziedāšanu sanākušos aicināja
rūķi un meža zvēri, sparīgus
dančus veda deju kolektīvi
„Dzirnas”, „Raitais solis” un
„Pipariņš”. Protams, bija arī

Atzinība par
veikumu
17.novembrī
Ministru
kabinets pieņēma Ministru
kabineta
Apbalvošanas
padomes priekšlikumu un
piešķīra Ministru kabineta
Atzinības rakstus.

Attēlā: Iededzot svētku egli Rožu laukumā priekšnesumus sniedza
deju kolektīvs “Dzirnas” un mazie dejotāji “Pipariņš”.
svētku cienasts un Jauniešu
domes sarūpētās piparkūkas

un tēja. Līdz ar svētku egli
Ziemassvētku rotājumi tika

Saņemts finansējums ēku siltināšanai
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Novembrī Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Gints
Šķenders un LR Vides
ministrijas valsts sekretārs
Guntis
Puķītis
parakstīja
līgumu
par
finansējuma
saņemšanu Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI)
finansētā projektu konkursā
“Energoefektivitātes
paaugstināšana
pašvaldību
ēkās”. Līguma parakstīšanas
brīdī Cēsu novada pašvaldībā
klāt bija LR vides ministrs
Raimonds
Vējonis
un
Investīciju
departamenta
direktore Vija Gēme.

Pēc līguma parakstīšanas
vides
ministrs
Raimonds
Vējonis paskaidroja, ka šis
līgums paredz sadarbojoties
Vides
ministrijai
un
Cēsu
pašvaldībai
veikt
energoefektivitātes
paaugstināšanu piecām Cēsu
pašvaldībai piederošām ēkām.
Šim mērķim piešķirti valsts
līdzekļi gandrīz 600 000 latu
apmērā. „Klimata pārmaiņu
finanšu instruments ir jauns
projekts, kas sākās tikai 2009.
gadā un tā realizēšanai tiks
lietoti valsts līdzekļi, kas iegūti
no emisijas vienību pārdošanas
valstīm, kuras nespēj izpildīt
Kioto protokola prasības.
Tādejādi valsts iegūs ap 100
miljoniem latu, kurus drīkstēs
izlietot
tikai
konkrētam

mērķim – klimata izmaiņu
ierobežošanai. Un pašvaldības
ēku siltināšana ir viens no
līdzekļiem, kā šo mērķi
sasniegt,” atzina ministrs.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
atzina, ka līdz šim un arī šajā
projektā ar Vides ministriju ir
bijusi ļoti laba un konstruktīva
sadarbība. „Tik ātri un bez
liekas birokrātijas neesam
saņēmuši neviena līdz šim
plānotā
projekta
līgumu.
Tikai augustā iesniedzām
pieteikumu, un nu jau saņemām
daļu līdzfinansējuma. Tagad
atliek uzsākt darbus un līdz
pavasarim veiksim piecu ēku
siltināšanu. Par pašvaldības
budžeta līdzekļiem šo darbu
mums
neizdotos
izdarīt”

iedegti visā pilsētā.

sadarbību ar Vides ministriju
atzinīgi vērtēja priekšsēdētājs.
Projekta
mērķis
ir
energoefektivitātes uzlabošana
un oglekļa dioksīda izmešu
samazināšana,
samazinot
siltumenerģijas un kurināmā
patēriņu piecās   Cēsu novada
pašvaldības ēkās - pašvaldības
dzīvojamajā
mājā
Saules
23, Bērzaines 16/18 (nakts
patversmē),
2.vidusskolā,
Rāmuļu
pamatskolas
un
internāta ēkās.   Energotaupības
pasākumi
tiks
veikti
pamatojoties uz energoaudita
rezultātiem.
Minētajām
ēkām tiks siltinātas fasādes,
tiks veikta jumta pārsegumu
siltumizolācija, daļēji mainīti
logi un durvis. Projektu
Cēsu novadā realizēs 2010.

Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājam
Gintam
Šķenderam piešķirts Ministru
kabineta Atzinības
raksts
par nozīmīgu ieguldījumu
pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
pieejamības
nodrošināšanā un kvalitātes
uzlabošanā, kā arī par veiksmīgu
darbu investīciju piesaistē un
apguvē pašvaldības teritorijas
attīstībai.

gadā.   Pēc energoefektivitātes
pasākumu veikšanas uzlabosies
ēku tehniskā kvalitāte.
Projekta kopējās izmaksas
plānotas 671 084,34 LVL
apmērā, no kuriem 85%
jeb 570 421,71 apmaksās
valsts no Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta projektu
līdzekļiem, bet 15% jeb
100 662,65 LVL segs Cēsu
novada pašvaldība.
LR
Vides
ministrijā
no 69 pašvaldību projektu
pieteikumiem
tikai
52
pašvaldības saņēma pozitīvu
rezultātu. No bijušā Cēsu
rajona, Cēsu novads ir pagaidām
vienīgais, kas izmantos šādu
iespēju
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PAŠVALDĪBĀ
Pārdomas Adventes laikā
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Cēsīs
Rožu
laukumā
iedegta eglīte ir sācies klusais
Ziemassvētku gaidīšanas laiks.
Taču rāmas pārdomas par šogad
piedzīvoto un paveikto man
diemžēl nesanāks, jo šogad vēl
ir daudz darāms, lai nākošajā
gadā nepatīkamu satricinājumu
būtu pēc iespējas mazāk. Arī
novembris pašvaldībā bija
notikumiem bagāts un šoreiz par
dažām mēneša aktualitātēm.
Emocionālas atsauksmes ir
izraisījuši novada kultūras un
tūrisma iestāžu reorganizācijas
darba grupas pirmie atzinumi
un piedāvājumi. Komisijas
deputāti ir paveikuši svarīgu
darbu un tas, ka sagatavotais
ziņojums izraisījis diskusiju ir
normāli. Vienīgi der atcerēties,
ka nemēdz būt tā, ka taisnība ir
vai nu tikai vienam vai otram,
tā parasti ir pa vidu.

Svarīga ir atziņa, ko
atbalsta gan deputāti, gan
iestāžu vadītāji, ka novada
kultūras un tūrisma iestādēm
nepieciešama vienota pārvalde.
Kompakta,
profesionāla
pārvalde, kas spētu nodrošināt
šīs svarīgās nozares stabilu
darbību un dinamisku attīstību.
Mums jau ir labs piemērs, kad
apvienojot muzeju, izstāžu
namu un tūrisma informācijas
centru izveidojām Vidzemes
Vēstures un tūrisma centru.
Intelektuālo un finansiālo
resursu apvienošana ir devusi
iespēju piesaistīt ievērojamus
Eiropas Savienības līdzekļus
kultūrvēsturiskā
mantojuma
saglabāšanai,
tūrisma
infrastruktūras pilnveidošanai.
Nu varam virzīties tālāk un
lemt par kultūras un tūrisma
iestāžu vienotu pārvaldi. Taču
noteikti gribu uzsvērt, ka par
to, kad un kā tas notiks, būs
atsevišķa diskusija. Tagad ir
svarīgi saprast, kā nodrošināt
pilnvērtīgu nozares darbu
samazināta budžeta apstākļos

un ko vēl varam darīt, lai
palielinātu ieņēmumus šajā
nozarē.

Pagājušajā apkures sezonā
vēl toreizējais Cēsu siltumtīklu
operators SIA „CB” iesniedza
sabiedrisko
pakalpojumu
regulatoram aprēķinus par
siltuma tarifa paaugstināšanu.
Regulators šo paaugstinājumu
apstiprināja, taču pašvaldība
pret šo lēmumu vērsās
Administratīvajā tiesā, jo
siltuma sadārdzināšanās nebija
pamatota. Lieta ir izskatīta
pirmajā tiesu instancē un
pašvaldības prasība noraidīta.
Šo tiesas lēmumu pārsūdzēsim,
jo, iepazīstoties ar sprieduma
konstatējošo
daļu,
nākas
secināt, ka tiesa ir vērtējusi
to, kādi ir bijuši pašvaldības
un
nomnieka
ieguldījumi
siltumtīklu modernizācijā un
uzturēšanā, bet nav vērtējusi
siltuma
tarifu
aprēķinu
pamatotību.
Protams,
var
vērtēt
pašvaldības devumu un uzskatu,

Domes sēdēs novembrī
Inga Sirmā
Administratīvās nodaļas
vadītāja
Cēsu novada dome
5.11.2009. sēdē:
• Piešķirtas jaunas adreses
Cēsīs Mazā Bērzaines ielā un
Meža ielā.
• Uzsākta Cēsu novada Cēsu
pilsētas teritorijas plānojuma
izstrāde Vilku ielai 14, Saules
ielai 13a, Saules ielai 15 un
Ābolu ielai. Izstrādes vadītāja
D.Trapenciere (e-pasts: dita.
trapenciere@dome.cesis.lv ).
• No 01.01.2010. nolemts
mainīt pašvaldības aģentūras
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras”
nosaukumu uz Cēsu novada
pašvaldības
„Sociālais
dienests”.
• Pieņemts lēmums izbeigt
nomas līgumu par zemes
gabalu Cēsu pilsētā un nodot to
apsaimniekošanā.
• Pagarināt būvprojekta
izstrādāšanas
un
apbūves
termiņu
līdz
01.06.2014.
par konkursa rezultātā nomā
nodoto zemes gabalu Edvarda
Treimaņa- Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs.
•
Sabiedriskajai
apspriešanai un atzinuma
saņemšanai līdz 21.12.2009.
nodot detālplānojuma pirmo
redakciju par teritoriju Cēsīs
starp
Dārzniecības
ielu,
Piebalgas ielu, Raiņa ielu un
perspektīvo Raiņa ielas trasi.
Detālplānojuma
izstrādes
vadītāja Z.Jēkabsone (e-pasts
zaiga.jekabsone@dome.cesis.
lv ) .
•

Ierosināt

būvniecības

publisko
apspriešanu
tirdzniecības
kompleksa
„Maxima XX” apbūvei Cēsīs,
Valmieras ielā 17a un Jāņa
Poruka laukumā 3.
• 15.09.2009. Cēsu novada
pašvaldība pārņēma no Cēsu
rajona padomes pašvaldības
aģentūru „Cēsu veselības un
aprūpes centrs”. Pieņemts
lēmums nodot pašvaldības
aģentūru „Cēsu veselības un
aprūpes centrs” valdījumā
nekustamo īpašumu Palasta
ielā 15, Cēsīs.
• Cēsu novada izglītības
iestāžu 12 pedagogi, kuri
2009./2010.mācību
gadā
mācās, lai iegūtu augstāko
pedagoģisko izglītību, saņems
daļēju mācību maksu Ls80
apmērā.
•
Arī
2009.gada
Ziemassvētkos Cēsu pilsētā
tiks
izsniegtas
dāvanu
paciņas 740 iedzīvotājiem,
kuri ir vecāki par 80 gadiem,
52 bērniem invalīdiem, 79
sociālā riska ģimeņu bērniem,
35 1.grupas invalīdiem, 17
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
67 ārpus ģimenes aprūpē
esošiem bērniem, nosūtīti
kliņģeri vecajiem ļaudīm Cēsu
un Gatartas pansionātā.

•
Apstiprināti
maksas
pakalpojumi Cēsu pilsētas
sīkdzīvnieku
patversmē
„Lācīši”izbraukums
uz
dzīvnieka atrašanās vietu 4Ls/
h + 0, 25 Ls/km, maksa par
dzīvnieka uzturēšanu patversmē
1Ls/dienā (maksimālais laiks
14 diennaktis), suņu eitanāzija
11 Ls, kaķu eitanāzija 5,50 Ls.
•
Dota
atļauja
no
iedzīvotājiem saņemt Cēsu
Centrālajai
bibliotēkai
ziedojumā 34 grāmatas un Cēsu

1.pamatskolai - 14 grāmatas.

•
Turpmāk
iepirkumu
dokumentācija tiks izsniegta
bez
samaksas.
Saistībā
ar
grozījumiem
Publisko
iepirkumu
likumā,
kas
stājas spēkā no 01.11.2009.
dokumentācijai
jābūt
pieejamai elektroniski. Par
dokumentācijas
saņemšanu
papīra formātā tiks iekasēta
pašvaldības nodeva 1Ls par
pašvaldības dokumenta kopiju
izsniegšanu.
•
Apstiprināts
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvās komisijas un
Administratīvās
komisijas
Bērnu lietu apakškomisijas
nolikums, nosakot komisijas
un amatpersonu uzdevumus
un kompetenci, komisijas
struktūru, darba organizāciju,
pieņemto lēmumu izpildi.
• Samazināta maksa par
lietošanā piešķirto izpērkamo
zemi Vaives pagastā.
• Pieņemts lēmums ieguldīt
SIA„Cēsu tirgus” pamatkapitālā
pašvaldībai piederošu zemes
gabalu Uzvaras bulvārī 24,
Cēsīs, pretī saņemot visas
jaunās
sabiedrības
daļas.
Pamatkapitāla
palielināšana
nepieciešama ar mērķi piesaistīt
papildus līdzekļus sabiedrības
darbības
nodrošināšanai
un
turpmākās
attīstības
veicināšanai.
•
Izveidota
komisija
pedagogu
atlasei
ES
programmas „Cilvēkresursi un
nodarbinātība” finanšu līdzekļu
piešķiršanai
pedagogiem
konkurētspējas
veicināšanai
izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos. Komisijas sastāvā ir
Cēsu novada domes deputāts
O.Bicāns, Latvijas izglītības

Cēsu Vēstis, 2009. gada 30. novembris

ka esam darījuši visu iespējamo,
lai rekonstruētu siltumtīklus un
samazinātu zudumus. Valsts
investīcijas, ko bija iespējams
piesaistīt
modernizācijas
projektiem, mēs piesaistījām
pilnā apjomā. Budžeta līdzekļi
gan nekad šajos projektos
nav ieguldīti, bet tāpēc jau arī
siltumtīkli tika nodoti nomā,
lai par investīcijām rūpētos
uzņēmējs, bet pašvaldības
budžeta naudu varētu ieguldīt
citu pilsētas infrastruktūras
objektu attīstībā.
Novembrī Cēsu novada
pašvaldība pārņēma Cēsu
pansionātu. Iestāde ir labā
stāvoklī un sekmīgi darbojas.
Esmu pārliecināts, ka tas būs arī
turpmāk un bijušā Cēsu rajona
un arī citu novadu iedzīvotāji
nepieciešamības
gadījumā
varēs apmesties pansionātā.
Izmaiņas iestādes pakalpojumu
cenās netiek plānotas. Līdz gada
beigām jāizvērtē jautājums par
Pieaugušo izglītības centra
pārņemšanu. To kopīgi veiks

darbinieku arodbiedrības Cēsu
rajona komitejas priekšsēdētājs
M.Krieviņš, pārstāvji no Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas, pirmsskolas izglītības
un vispārējās izglītības iestādes,
kā arī projekta administrators.
Sīkāka informācija www.
cesis.lv sadaļā Izglītība- ESF
stipendijas.
• Līdz 2009.gada decembrim
noteikta darba algas likme Cēsu
sanatorijas internātpamatskolas
direktoram kā pamatizglītības
skolotājam.
•
Grozīts
domes
lēmums, samazinot apmēru
mērķdotācijai
pašvaldības
interešu izglītības programmu
un sporta pedagogu daļējai
darba samaksai, precizējot pēc
skolēnu skaita novadā.
• Ar 23.11.2009. pārņemta
no Cēsu rajona padomes iestāde
„Cēsu pilsētas pansionāts”
kā patstāvīga institūcija un
nolemts, pēc stāvokļa uz
30.11.2009., pārņemt Eiropas
ekonomiskās zonas un Norvēģu
vadības divpusējā finanšu
instrumenta atbalstīto projektu
„Vidzemes uzņēmējdarbības
un inovāciju centrs”.
• Kapitalizēt Cēsu pilsētas
domes ieguldījumu SIA „Vinda”
pamatkapitālā EUR 148 367
apmērā, kas bija paredzēts
projekta „Ūdenssaimniecības

Izglītības, kultūras un sporta
komitejas deputāti un izglītības
centra darbinieki.
Satraukums bija par bijušās
rajona padomes ēkas Bērzaines
ielā 5 turpmāko likteni. Cēsu
novada dome plāno to izmantot
pašvaldības funkciju veikšanai,
jo mums vēl ir iestādes, kas
izvietotas īrētās telpās, kas nav
racionāli. Vidzemes plānošanas
reģiona darbiniekiem telpas
tiks piedāvātas.
Jauns
pavērsiens
ir
jautājumā
par
slimnīcu
apvienības
veidošanu.
Limbažu un Smiltenes politiķi
izlēmuši neiesaistīties slimnīcu
apvienībā. Mēs uzskatām,
ka ir jāapvienojas, ja tā ir
iespēja nodrošināt vispusīgu
un
kvalitatīvu
palīdzības
sniegšanu un veselības aprūpi
iedzīvotājiem. Esam atraduši
jaunu
partneri
Madonas
slimnīcu un decembrī novada
domes deputāti varēs iepazīties
un vērtēt izstrādāto slimnīcu
apvienības darbības modeli.

attīstība Austrumlatvijas upju
baseinos”
līdzfinansējuma
nodrošināšanai.
• Neizmantotas pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
Cēsu pilsētā.
• Izteikta piekrišana veidot
apvienoto
novada
civilās
aizsardzības komisiju.
Cēsu novada domes
12.11.2009. ārkārtas sēdē:
• Ar 01.11.2009. samazināta
vecāku maksa Cēsu pilsētas
1., 3., 4., 5.pirmsskolas
izglītības iestādēs un Cēsu
2.pamatskolas
pirmsskolas
izglītības programmā. Vecāku
maksa noteikta 1,40 Ls
apmērā par vienu dienu. Ja
bērns neapmeklēs pirmsskolas
izglītības iestādi, par to jābrīdina
iestāde līdz iepriekšējās dienas
pl.10.00.
Samazināta
arī
maksa par vietas saglabāšanu
pirmsskolas izglītības iestādē
- 0,60 Ls apmērā par vienu
dienu. Ja pirmsskolas izglītības
iestāde slēgta, piemēram,
vasarā, un gadījumos, ja bērns
pirmsskolas izglītības iestādi
bērns neapmeklē slimības dēļ
vai vecāku atvaļinājuma laikā,
tad maksa par pirmsskolas
izglītības
iestādi
netiek
aprēķināta.
• Neizmantotas pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
Vaives pagastā.
Turpinājumu lasiet 3.lpp
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Kultūrai, tūrismam optimālu pārvaldi
Juris Žagars
Cēsu novada domes
deputāts, kultūras
un tūrisma iestāžu
reorganizācijas darba grupas vadītājs.
Nav šaubu, ka kultūra
un tūrisms ir Cēsu novada
attīstībai būtiskas nozares un
to ekonomiskā nozīme nākotnē
tikai pieaugs. Taču ekonomiskā
situācija valstī ir tāda, ka
pašvaldības budžets rūk ar katru
gadu un, līdz ar to, samazinās
arī finansējums kultūras un
tūrisma iestādēm. Lai izvērtētu
Centrālās bibliotēkas, Kultūras
centra un Vidzemes vēstures
un tūrisma centra darbību,
iepazītos ar iestāžu vadītāju
izstrādātiem
scenārijiem
budžeta
samazināšanas
gadījumā
un
izstrādātu
priekšlikumus nozares darba

optimizēšanai, tika izveidota
politiska darba grupa. Kopējais
šo kultūras un tūrisma iestāžu
budžets ir ievērojams - ap 850
tūkstoši latu un nozarē ir ap
90 strādājošie. Darba grupas
dalībnieki apmeklēja iestādes,
iepazina situāciju un kopā ar
iestāžu vadītājiem analizēja
iespējas taupīt līdzekļus, būtiski
nesamazinot
pakalpojumu
klāstu un neaizmirstot arī par
nozares attīstību. Tam, ka
kultūras un tūrisma iestādēm
ir
nepieciešams
veidot
vienotu optimālu pārvaldi ar
profesionālu, kompaktu, bet
normāli atalgotu komandu,
piekrita visi. Konstatējām,
ka iespējas strādāt racionālāk
ir, jo iestāžu funkcijas nereti
dublējas. Mūsuprāt, ja 80%
no iestādes budžeta veido
algu fonds, tad šajos taupības
apstākļos neizbēgami nākas
izvērtēt štatus un domāt par
to optimizāciju. Jāatzīmē, ka

vienota un moderna kultūras un
tūrisma stratēģija orientēta ne
tikai uz taupīgāku pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietošanu
sabiedriskajām
vajadzībām,
bet orientēta arī uz lielāku
ieņēmumu gūšanu, izmantojot
esošo infrastruktūru.
Noslēgumā darba grupa
piedāvāja deputātiem četrus
iespējamos novada kultūras
un tūrisma nozares turpmākās
darbības scenārijus:
Pirmais. Viss paliek kā bijis
un Bibliotēka, Kultūras centrs,
Vēstures un tūrisma centrs
strādā atsevišķi ar ievērojami
samazinātiem budžetiem.
Otrais.
Kā
atsevišķas
vienības
izdalīts
muzejs
un profesionāli zinātniskā
bibliotēka, publiskā bibliotēka
un Vēstures un tūrisma centrs
apvienots ar Kultūras centru.
Trešais. Vienu iestādi veido

Domes sēdēs novembrī
Turpinājums no 2.lpp

• Pieņemts lēmums lūgt
aizņēmumu EUR 28 457 apmērā
ERAF projekta „Satiksmes
drošības un transporta sistēmas
organizācijas
uzlabošana
Vāveres
ielā,
Cēsīs”
realizācijai- papildus radušos
būvdarbu izmaksu segšanai.
Cēsu novada domes
26.11.2009. sēdē:
• Nolemts uz Cēsu novada
pašvaldības vārda reģistrēt
zemesgrāmatā 206 ielas Cēsu
pilsētā.
• Apstiprināti saistošie
noteikumi
Nr.
20
„Par
palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā”, Nr. 22 „Noteikumi
par Cēsu novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem”
un Nr. 23 „Par Cēsu novada
pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību”. Noteikta
samaksa
par
pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
sniegtajiem
pakalpojumiem
un no samaksas atbrīvotās
personas. Sociālā dienesta
maksas
pakalpojumi
un
saistošie noteikumi stājas spēkā
ar 01.01.2010.
• Apstiprināti saistošie
noteikumi
Nr.21
par
grozījumiem Cēsu novada
pašvaldības 2009.gada budžetā
saistībā ar Cēsu pilsētas
pansionāta
pārņemšanu,
līdzekļu pārdali starp vienas
iestādes
programmām
un
starp atsevišķiem izdevumu
ekonomiskās
klasifikācijas
kodiem aktuālu pasākumu
finansēšanai, kā arī jaunu
pasākumu
uzsākšanai,
precizējot ārvalstu finanšu
palīdzības
līdzekļus
atbilstoši projektu ieviešanai,
precizēti ieņēmumi atbilstoši
sagaidāmajām
prognozēm

par
sniegtajiem
pakalpojumiem, u.c.

maksas

• Apstiprināti Saistošie
noteikumi
Nr.24
par
grozījumiem Cēsu novada
pašvaldības nolikumā saistībā
ar
iestāžu
pārņemšanu
no Cēsu rajona padomes,
institūciju nosaukumu maiņu
un Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas
ieteikumiem.
• Apstiprināts pašvaldības
aģentūras
„Cēsu
rajona
slimnīcas”
nolikums
un
struktūra, nosakot, ka veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšana
tiks nodrošināta gan Cēsīs,
Slimnīcas ielā 9, gan Cēsīs,
Palasta ielā 15.
• Nolemts uzsākt zemes
ierīcības projekta izstrādi zemes
gabalam Saules ielā 4, Cēsīs.
Izstrādes projekta vadītāja
R.Klāva (rudite.klava@dome.
cesis.lv).
Piešķirtas
nomas
•
tiesības Rožu laukumā Cēsīs
slidotavas ierīkošanai, slidu
nomai, karsto dzērienu un
uzkodu tirdzniecībai.
• Izbeigts nomas līgums
par zemes gabalu Cēsu pilsētā,
nododot to apsaimniekošanā.
• Noteikti apgrūtinājumi
zemes gabalam Cēsu pilsētā.
• Apstiprināti grozījumi
izglītības iestāžu nolikumos
saistībā ar iestāžu tiesībām
patstāvīgi slēgt līgumus.
• Apstiprināts Cēsu novada
pašvaldības Sporta padomes
nolikumu, nosakot, ka Sporta
padome ir Cēsu novada
pašvaldības
izveidota
un
padotībā esoša sabiedriska
sporta speciālistu konsultatīva
padome, kas koordinē un
risina ar sporta attīstību
saistītus jautājumus Cēsu

ienākumus
neģenerējošās
vienības
–
muzejs,
kā
profesionāla
pētnieciska
iestāde, zinātniskā bibliotēka,
publiskā
bibliotēka,
jeb
iestādes, kurām grūti gūt
ienākumus. Otru, ienākumus
ģenerējošās
vienības
Pils komplekss ar muzeja
ekspozīciju, koncertzāle, dārzi
un parki, kultūras pasākumu
producēšana,
tūrisma
organizēšana.
Ceturtais. Visām kultūras
un tūrisma iestādēm ir vienota,
kompakta
administratīvā
pārvalde.
Vēl viens darba grupas
priekšlikums
paredz,
ka Kultūras centra ēkas
rekonstrukcijas laikā, iestādes
funkcijas varētu pildīt Vēstures
un tūrisma centrā izveidota
kultūras
projektu
nodaļa,
kurā strādātu 2-3 labi kultūras
pasākumu
producenti
un

novadā, pārstāv Cēsu novada
sporta
organizāciju
un
individuālo sportistu intereses,
demokrātiskā veidā nodrošinot
sporta darba organizāciju Cēsu
novadā.

pašvaldībai piederošus un
piekrītošus dzīvokļu īpašumus
Cēsu pilsētas un Vaives pagasta
teritorijā,
lai
nodrošinātu
palīdzību
iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājuma risināšanā.

• Nolemts, ka sadzīves
atkritumu
savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu Cēsu novadā no
01.01.2010. uz trīs gadiem
veic SIA „Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”
(ZAAO).
Apstiprināta maksa 6,71 Ls
/m3 par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu,
izņemot
sadzīves atkritumu pārstrādi.

• Pagarināts nekustamā
īpašuma nodokļa nomaksas
termiņš par 2009.gada IV
ceturksni komersantiem Cēsu
pilsētā.

• Dota atļauja no Sorosa
fonds Latvija izglītības iestādēm
saņemt ziedojumā A.Gora
grāmatu „Neērtā patiesība”
un no apdrošināšanas akciju
sabiedrības „BTA” pirmsskolas
izglītības iestādēm- īpašuma
apdrošināšanas polises, Cēsu
valsts ģimnāzijai- mēbeles.
Dota atļauja Vaives pagasta
pārvaldei pieņemt ziedojumu no
Klīvlendas apvienotās draudzes
Ohaijo štatā (ASV) 29 skolēnu
brīvpusdienu nodrošināšanai
Rāmuļu pamatskolā.
• Dota atļauja pašvaldības
aģentūrai „Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības aģentūrai”
no Ahimas - Cēsu sadraudzības
biedrības Ahimā (Vācija)
pieņemt ziedojumu EUR 5 000
apmērā mikroautobusa iegādei
invalīdu pārvadāšanai.
• Ņemot vērā, ka 2010.
gadā plānota vērienīga Cēsu
Kultūras centra rekonstrukcija,
dota atļauju SIA „Rīgas Rēvija”
turpināt darbību Cēsu Kultūras
centra telpās līdz 31.12.2009.
• Pieņemts lēmums ar
01.01.2010. nodot valdījumā
pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” 200 Cēsu novada

• Nolemts ar 01.01.2010.
reorganizēt Vaives pagasta
pārvaldi,
nododot
Līvu
un
Rāmuļu
pamatskolas
Cēsu
novada
pašvaldības
padotībā, Rāmuļu un Rīdzenes
bibliotēkas Cēsu Centrālās
bibliotēkas pakļautībā, Vaives
sociālo dienestu pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
pakļautībā, izveidot Cēsu
novada Dzimtsarakstu nodaļu.
Vaives
pagasta
pārvaldes
pakļautībā turpina darboties
tās administrācija, komunālā
nodaļa, Tautas nams un
Rīdzenes vecmāšu - feldšeru
punkts. Vaives pagasta pārvalde
ar 01.01.2010. tiek pārveidota
par Cēsu novada pašvaldības
struktūrvienību un tiek iekļauta
centralizētajā grāmatvedības
sistēmā.
Reorganizācijas
procesa izpildes nodrošināšanai
apstiprināts Vaives pagasta
pārvaldes
nolikums
un
struktūra, Cēsu Centrālās
bibliotēkas
nolikums
un
izmaiņas struktūrā, pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
nolikums, izdarīti attiecīgi
grozījumi
Cēsu
novada
pašvaldības amata vienību
sarakstā.
Lai
nodrošinātu
vienotu kārtību Cēsu novadā,
apstiprināti Līvu un Rāmuļu
pamatskolas
saimniecisko
darbinieku un no pašvaldības
budžeta finansēto pedagoģisko
darbinieku amata vienību
saraksti.

amatiermākslas koordinatori.
Skaidrs, ka šis ir nepopulārs
lēmums, kaut vai tādēļ, ka
vismaz uz laiku samazināsies
darba vietas kultūras un
tūrisma nozares pārvaldes
iestādēs, tāpēc deputāti vēl
nav spējuši izšķirties, kuram
attīstības scenārijam dodama
priekšroka.Turklāt, ļoti rūpīgi
jāargumentē ekonomiskos un
organizatoriskos
ieguvumus
pirms
pieņemt
lēmumu
Gribu uzsvērt, ka darba
grupā nevērtējām personāliju
jautājumus, bet meklējām
un izstrādājām optimālākos
kultūras un tūrisma nozares
pārvaldes
un
struktūras
modeļus. Taču, manuprāt, tieši
personāliju jautājums rada
to pastiprināto emocionālo
fonu, kā dēļ varam pazaudēt
racionālos graudus, kas ir
gan darba grupas, gan iestāžu
vadītāju priekšlikumos.

• Apstiprinātas Cēsu novada
pašvaldības vispārējo izglītības
iestāžu direktoru darba algas
likmes kā skolotājiem.
• Neizmantotas pirmpirkuma
tiesības uz nekustamo īpašumu
Vaives pagastā un Cēsu
pilsētā.
• Apstiprinātas izmaiņas
telpu nomas līgumā starp
Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA
„Biznesa augstskolu Turība”.
• Ierobežots Cēsu novada
domes deputātu pienākumu
pildīšanas
laiks
mēnesī,
nosakot,
ka
deputātu
pienākumu pildīšana mēnesī,
par ko tiek aprēķināta samaksa,
nepārsniedz 27 stundas Cēsu
novada domes deputātiem un
papildus 3 stundas noteiktas
Cēsu novada domes komiteju
priekšsēdētājiem.
• Dota piekrišana termiņa
pagarinājumam nojaukt ēku
Raiņa ielā 3, Cēsīs- līdz
30.03.2010.
• 2009.gada Ziemassvētku
pasākumu ietvaros, atļauta
tirdzniecība Rožu laukumā,
Cēsīs 29.11., 05.12. un 23.12.
• Saskaņota pirotehnikas
tirdzniecība Piebalgas ielā
85 (t/c K-rauta) un Raiņa ielā
26/28 Cēsīs (t/c Globuss).
• Uzdots no Cēsu novada
pašvaldības finanšu līdzekļiem
apmaksāt
Labklājības
ministrijas projekta „Roku rokā
bērnu atbalstam” pēcapmaksas
finansējuma daļu.
Ar domes lēmumiem var
iepazīties www.cesis.lv vai
darba dienās darba laikā
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā (Raunas ielā 4, Cēsīs),
vai Vaives pagasta pārvaldē
(„Kaķukrogs” Vaives pagasts).
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AKTUĀLI
Vērtē kultūras un tūrisma iestādes
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Pamatojoties uz to, ka tūrisms
un kultūrtūrisms Cēsu novadā
ir definējamas kā stratēģiskas
nozīmes ekonomikas nozares,
ņemot vērā esošo situāciju un
pašvaldības budžeta plānošanu
nākošajam gadam, Cēsu novadā
septembrī darbu sāka politiska
darba grupa, kuras mērķis ir
izvērtēt Cēsu Kultūras centra,
Cēsu Centrālās bibliotēkas un
Cēsu pašvaldības aģentūras
„Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrs” darbību, struktūras,
funkcijas un resursus. Ar Cēsu
novada domes lēmumu tika
apstiprināta darba grupa, kurā
iekļāva deputātus, kas aktīvi
darbojas vai ir saistīti ar kultūras
un
tūrisma
jautājumiem:
Ēro Rass - profesionāls
mākslinieks, Cēsu mākslas
skolas pasniedzējs; Imants
Timermanis – profesionāls
arhitekts, Kultūras centra
renovācijas projekta darba
grupas dalībnieks, aktīvs Cēsu
amatiermākslas
kolektīva
dalībnieks, Mārtiņš Malcenieks
– Vidzemes Vēstures un
Tūrisma
centra
(VVTC)
dibinātājs un bijušais direktors,
tūrisma nozares uzņēmuma
vadītājs; Inese Suija-Markova
- bijusī pašvaldības attīstības
nodaļas vadītāja vietniece,
Eiropas kultūras galvaspilsētas
projekta darba grupas locekle,
Vidzemes augstskolas un RTU
pasniedzēja; Artis Rasmanis
uzņēmējs,
masveidīgu
sporta un atpūtas pasākumu
profesionāls
organizators,
domes deputāts otro sasaukumu;
Jānis Rozenbergs – domes
priekšsēdētāja
vietnieks
ar
ilggadēju
pašvaldības
darba pieredzi, Vidzemes
augstskolas
pasniedzējs
biznesa
vadības
nozarē;
Sandra Ratnika - pašvaldības
juriste, bijusī VVTC juriste.
Darba grupu vada Juris Žagars
- mākslas profesionālis un
kultūras projektu producents,
uzņēmuma direktors tūrisma
un atpūtas nozarē ar 20 gadu

darba stāžu profesionālā teātrī
un kino, Cēsu Mākslas festivāla
direktors, bijušais Cēsu tautas
teātra
dalībnieks,
domes
deputāts otro sasaukumu.
Darba grupas aktivitātes
tika plānots divos etapos:
balstoties uz iestāžu vadītāju
un pašvaldības finanšu nodaļas
sniegto informāciju apzināt
situāciju, izdarīt secinājumus
un
dot
provizoriskos
priekšlikumus tālākam darba
virzienam un saņemt politisko
atbalstu vienam no tiem un,
iesaistot
nozares
vadošos
darbiniekus, amatiermākslas
kolektīvu vadību, finansistus
un juristus, izstrādāt konkrētu
un detalizētu priekšlikumu, ko
prezentēt un tālāk akceptēt vai
noraidīt domes sēdē.
Darba
grupai
līdz
priekšlikumu
prezentēšanai
domes sēdē bija četras kopīgas
sanāksmes. Uz
tām tika
aicinātas bibliotēkas, Kultūras
centra (KC) un VVTC vadītājas,
kuras sniedza informāciju par
esošo situāciju un prezentēja
savus priekšlikumus iestāžu
restrukturizācijai.
Pirms
prezentācijas domes sēdē darba
grupa savus secinājumus un
priekšlikumus saskaņoja ar
iestāžu vadītājām.
Par Kultūras centru
Darba
grupa
pirmajā
tikšanās
reizē
uzklausīja
Kultūras centra direktores
Ijas Grozas priekšlikumus par
centra darbību un funkciju
veikšanu samazinātos finanšu
un kultūras centra ēkas
rekonstrukcijas apstākļos. Tā
kā direktore bija veikusi rūpīgu
analīzi un sniedza konkrētus
priekšlikumus, deputāti viņu
vairāk neiesaistīja analīzes
procesā, bet gan ieguva
papildus
informāciju
no
pašvaldības finanšu nodaļas.
Darba grupa secināja, ka,
lai
nodrošinātu
pilsētas
pasākumus, atalgotu Vidzemes
kamerorķestri,
apmaksātu
honorārus, autoratlīdzības un
pakalpojumus, kā arī atalgotu
35 centra darbiniekus un
amatiermākslas
kolektīvu

Par ielu tīrīšanu ziemā
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Ņemot vērā, ka šogad
būtiski samazināti valsts
piešķirtie līdzekļi pašvaldības
ceļu uzturēšanai, ielu tīrīšana
ziemas periodā Cēsīs nebūs
tik aktīva kā citus gadus.
Lai noteiktu prioritātes
un nodrošinātu pēc iespējas
drošu iedzīvotāju nokļūšanu
darbā un atgriešanos mājās,
pašvaldības komunālās nodaļas
speciālisti izanalizējuši un
izstrādājuši četrus maršrutus,
kuru tīrīšanu atkarībā no
sniega daudzuma nodrošinās

prioritārā secībā. Atkarībā no
finansiālajām iespējām ielas
tiks tīrītas un kaisītas regulāri,
īpaši nodrošinot maģistrālo
ielu, centra, krustojumu un
sabiedriskā transporta maršrutu
ielu, kā arī izglītības iestādēm
pieguļošo ielu uzturēšanu
kārtībā. Ar pretslīdes materiālu
tiks
kaisīti
nozīmīgākie
un bīstamākie krustojumi,
ņemot vērā ielu reljefu un
noslogojumu. Savukārt sniegs
tiks izvests tikai tad, kad tas
traucēs drošu automašīnu
pārvietošanos.
Komunālās
nodaļas
speciālisti strādā dežūrrežīmā
un katru rītu par ielu tīrīšanas
nepieciešamību dod uzdevumus

vadītājus,
šim
nolūkam
tiek lietoti 80% no iestādes
budžeta. Savukārt paša KC
gūtie ienākumi ir 29 550 Ls,
bet pārējais ir valsts dotācija
amatiermākslas
kolektīvu
vadītājiem - 17 032 Ls un
Valsts mērķdotācija Vidzemes
kamerorķestrim - 46 206 Ls.
Novembra domes sēdē,
kurā darba grupa atkārtoti
prezentēja darba rezultātus,
tika
atspoguļots
Kultūras
centra direktores Ijas Grozas
scenārijs iestādes darbībai, kas
paredz darbu veikt ar deviņiem
darbiniekiem
un
būtisku
budžeta samazinājumu. Kā
amatiermākslas finansēšanas
modeli direktore piedāvāja
funkciju
deleģēšanu
nevalstiskajām un privātajām
organizācijām,
iedzīvotāju
pašu organizētām vienībām un
izmantojot pašvaldības grantu
sistēmu. Bez tam direktore
rosināja radīt vienotu kultūras
un tūrisma nozaru pārvaldi un
koordināciju jebkurā juridiskā
formā. Darba grupa atzina
par racionālu, loģisku un
apspriešanas vērtu Ijas Grozas
jau iepriekš iesniegto kultūras
un tūrisma iestāžu funkciju
veikšanas struktūru, kas paredz
iestāžu apvienošanu. Tāpat
arī darba grupa atbalstīja
amatiermākslas finansēšanas
modeli, bet nolēma par
jebkādu
finansējuma
apjomu amtiermākslai vai
pasākumiem.
Darba grupa nav detalizēti
iepazinusies ar amatiermākslas
darba rezultātiem, jo konkrētiem kolektīvu rezultātiem
skatēs šajā darba posmā nav
saistība ar restrukturizācijas
projektu.
Nevienā
no
projektiem netiek plānoti kādi
ierobežojumi, samazinājumi vai
traucējumus amatiermākslas
attīstībai.
Par bibliotēku
Lai
izpētītu
bibliotēku
darbības principus Latvijā,
darba grupa ieguva informāciju
par bibliotēku darbu, budžetu
un struktūru Cēsīm līdzīgās
pilsētās – Tukumā, Madonā,

uzturētāju
firmai
„KOM
AUTO”. Laika apstākļi tiek
kontrolēti gan vēlu naktī, gan
agri no rīta un speciālisti laicīgi
dod ziņu firmai, lai iedzīvotāji
uz darbā varētu nokļūt pēc
iespējas drošāk. Finansiālu
apsvērumu dēļ vairāk netiek
nodrošinātas nakts dežūras.
„Jāsaprot, ka šajā un arī
nākošajā gadā pilsētas ielas
nebūs tik tīras kā iepriekš, jo
autofonda finansējums šim
nolūkam no valsts salīdzinot
ar 2008.gadu ir samazināts
par 60 procentiem. Un 2010.
gadā tas samazināsies par
vēl 25 – 30 procentiem,”
skaidro Komunālās nodaļas
vadītājs Igors Mercs un

Preiļos, Talsos un Gulbenē.
Deputāti
konsultējās
ar
Nacionālās
bibliotēkas
speciālistiem un analizēja
direktores vietnieces Guntas
Romanovskas
atkārtoti
sniegto
informāciju
un
priekšlikumus. Salīdzinājumā
ar minētajām pilsētām, Cēsu
bibliotēkai 2008.gadā bija
otrs lielākais budžets un otrs
lielākais apmeklētāju skaits.
Salīdzinājumā ar minētajām
bibliotēkām, Cēsīs līdz šī gada
martam strādāja visvairāk
bibliotēkas darbinieku – 31, bet
kopš 23.marta – 26, un nākotnē
plānots vēl mazāks. Kā pamatoja
vadītājas vietniece, minimālais
darbinieku skaits nevar būt
mazāks par 21, bibliotēkas
telpu plānojuma dēļ. Vadītājas
vietniece sniedza priekšlikumu
samazināt darbinieku algu
līdz pat 130 latiem, samazināt
bibliotēkas darba laiku, kā arī
atteikties no novadpētniecības
funkcijas. Savukārt deputāti
uzskatīja, ka ar tik mazu
atalgojumu nav iespējama
bibliotēkas attīstība, bet lai
taupītu resursus, nepieciešams
ieviest tehnoloģijas, piemēram,
novērošanas ierīces.
Par Vidzemes Vēstures un
Tūrisma centru
Iepazīstoties ar situāciju
Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrā, darba grupa secināja,
ka tajā šī gada laikā no 44 līdz
32 ir samazināts darbinieku
skaits. Pie tam 32 darbinieki
strādā tikai pašā aktīvākajā
tūrisma sezonā. Pirms domes
sēdes centra direktore Jolanta
Sausiņa darba grupai iesniedza
savus priekšlikumus iestādes
darbībai nākotnē un piedāvāja
samazināt budžetu gandrīz uz
pusi, neatteikties no funkciju
veikšanas, bet samazināt to
apjomu. Tāpat arī direktore
piedāvāja piecus kultūras un
tūrisma nozares pārvaldes
modeļus. Darba grupa secināja,
ka iestāde 2009.gadā veikusi
būtisku funkciju optimizēšanu
un
līdzekļu
ekonomijas
pasākumus, kā arī direktores
piedāvātais kultūras un tūrisma
iestāžu apvienošanas modelis

aicina autovadītājiem būt
uzmanīgiem,
iecietīgiem,
aprīkot automašīnas ar ziemas
riepām un izvēlēties braukšanas
ātrumu
atbilstoši
ceļa
segumam. „Lai neiznāk tā, ka
braucot ar pavisam nodilušām
vasaras riepām izraisa avāriju,
sabojā gan savu, gan citu
automašīnu un vēl notriec ceļa
zīmi, radot sev un citiem lielus
zaudējumus, bet notikušajā
vaino ielas segumu,” aicina
I.Mercs.
Par ietvju tīrīšanu
Pašvaldības
saistošie
noteikumi
nosaka,
ka
namīpašniekam ir jānodrošina
īpašumam pieguļošās ietves

ir racionāls un oriģināls.
Darba grupas secinājumi
Apkopjot iegūto informāciju,
darba grupa secināja, ka trīs
kultūras un tūrisma iestāžu
kopējais gada budžets un
darbinieku skaits ir nesamērīgi
liels, ka ir vērā ņemama funkciju
pārklāšanās starp iestādēm,
ka nepieciešama detalizēta
štatu revīzija un nepieciešams
veidot kultūras un tūrisma
iestāžu optimālu pārvaldi ar
profesionālu, kompaktu, bet
normāli atalgotu komandu.
Tā
kā
iestāžu
restrukturizācijai
piekrita
arī visu iestāžu vadītājas,
bet modelis nebija attīstīts
līdz strukturālām detaļām un
diskusijas dalībnieku viedokļi
dalījās, darba grupa uzdeva
iestāžu vadītājām izstrādāt
kopējus priekšlikumus kultūras
un tūrisma funkciju turpmākai
veikšanai.
Iespējamais modelis
Tādejādi tapa Kultūras
centra direktores Ijas Grozas un
Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centra direktores Jolantas
Sausiņas kopējs priekšlikums,
kas paredz apvienot visas trīs
iestādes un veikt funkcijas ar
vienotu pārvaldi, mārketingu
un
nekustamā
īpašuma
apsaimniekošanu. Atšķīrās tikai
vadītāju viedokļi par iestādes
juridisko statusu – Ija Groza
izteica priekšlikumu izveidot
kultūras pārvaldi pašvaldības
struktūrā, bet Jolanta Sausiņa
ieteica veidot pašvaldības
aģentūru. Gunta Romanovska
atbalstīja ideju par vienas
iestādes
kā
pašvaldības
struktūrvienības izveidi.
Kādu apvienoto iestādi būtu
jādibina, ar kādu juridisko
formu, budžetu, struktūru un
funkcijām, ir jautājumi un
uzdevumi tam darba posmam,
kad jau būs pieņemts politisks
lēmums, pie kura no modeļiem
strādāt tālāk. Darba grupa
turpina darbu un analizē iegūto
informāciju un priekšlikumus.

tīrīšana līdz ielas braucamajai
daļai.
Pašvaldības namīpašumiem
pieguļošās
ietves
uztur
pašvaldība, bet šim nolūkam
kopš 1.oktobra vairāk netiek
algoti sētnieki. Ietvju tīrīšanu
veic tā saucamie stipendiāti,
kas strādā projekta „Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” ietvaros. Projekta
realizēšanu pilsētā koordinē
Komunālā nodaļa, sadalot un
vadot darbus un nosakot to
prioritātes.

Cēsu Vēstis, 2009. gada 30. novembris

APBALVOJUMI, ATVIEGLOJUMI
Apbalvoti pašvaldības darbinieki
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Sagaidot Latvijas valsts
gadadienu, tradicionāli Cēsīs
norisinājās konkurss „Gada
darbinieks”, bet Vaives pagastā
tika novērtēti kustības „Labo
darbu krātuvīte” veikums.
Abu konkursu laureāti tika
godināti 17.novembrī Cēsīs
un Vaivē notikušajos Latvijas
Republikas
proklamēšanas
gadadienai veltītajos svinīgajos
sarīkojumos.
Lai
pašvaldību
iestāžu
vidū stiprinātu piederības
sajūtu
savai
pašvaldībai,
veicinātu darbinieku lojalitāti
un profesionalitāti, atzinīgi
novērtētu
darbinieku
ieguldījumu vai nopelnus
Cēsu
novada
attīstībā,
saimnieciskajā vai sabiedriskajā
darbībā vai citā pašvaldībai
nozīmīgā jomā, katru gadu
Cēsu
novada
pašvaldība
piešķir nomināciju „Gada
darbinieks”.
Apbalvošanai
savus darbiniekus izvirza Cēsu
novada pašvaldības iestādes.
Šogad pašvaldības Atzinības
rakstus
par
godprātīgi
veiktu darbu un dažādiem
sasniegumiem
saņēma:
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas lietvede
INGA PĒTERSONE; Cēsu
Valsts ģimnāzijas skolotāja
INGRĪDA TILAKA; Cēsu
2.vidusskolas skolotāja ZINTA
MEDNE; Cēsu pilsētas Vakara
vidusskolas latviešu valodas
skolotāja ANITA JANELSIŅA;

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs sveic „Vidzemes
Vēstures un Tūrisma centrs” galveno speciālistu Viduslaiku
pils jautājumos Gundaru Kalniņu par godprātīgi veiktu darbu.
Foto: Aivars Akmentiņš.
Cēsu
2.pamatskolas pilsētas 5.pirmsskolas izglītības
pamatizglītības
skolotāja iestādes pirmsskolas skolotāja
ANNA
SOROČINSKA; AIJA BĀLIŅA; Cēsu pilsētas
Cēsu
1.pamatskolas speciālā pirmsskolas izglītības
sākumskolas skolotāja LELDE iestādes
remontstrādnieks
BALTIŅA; Cēsu sanatorijas JĀNIS
MESLIS;
Bērnu
internātpamatskolas direktors un jauniešu interešu centra
ZIGMUNDS OZOLS; Cēsu lietvede VINETA VINTERE;
pilsētas Pastariņa pamatskolas Cēsu pilsētas pašvaldības
vizuālās mākslas skolotāja aģentūras „Sociālās palīdzības
INĀRA
BRENCE;
Cēsu un
sociālo
pakalpojumu
pilsētas pamatskolas skolotāja aģentūra”
administratīvās
SANDRA KRASTIŅA; Cēsu nodaļas vadītāja – juriste
pilsētas 1.pirmsskolas izglītības SKAIDRĪTE GRĪNBERGA;
iestādes pirmsskolas metodiķe Cēsu pašvaldības aģentūras
ILZE JAUNZEME; Cēsu „Vidzemes vēstures un tūrisma
pilsētas 3.pirmsskolas izglītības centrs” galvenais speciālists
iestādes
skolotāja
palīgs Viduslaiku pils jautājumos
MODRĪTE PUPURE; Cēsu GUNDARS KALNIŅŠ; Cēsu
pilsētas 4.pirmsskolas izglītības kultūras centra elektromontieris
iestādes
remontstrādnieks OJĀRS VEISS; Cēsu Centrālā
ILGVARS OZOLS; Cēsu bibliotēkas galvenā speciāliste

– māksliniece, noformētāja
MĀRA GRĪNVALDE; Cēsu
pilsētas sporta skolas sporta
kompleksa
saimniecības
pārzinis VIKTORS KRILOVS;
Cēsu pilsētas mākslas skolas
skolotāja DACE CĒDERE
pašvaldības aģentūras „Cēsu
rajona slimnīca” ārste DACE
NĪTIŅA, pašvaldības aģentūras
„Cēsu veselības aprūpes centrs”
acu ārste INTA BERGA; Vaives
pagasta pārvaldes galvenā
grāmatvede LĪGA BĪBERE;
Līvu pamatskolas skolotājs,
direktora
vietnieks
UĢIS
BARONS; Rāmuļu pamatskolas
direktores vietniece izglītības
jomā IJA BRAMMANE; Cēsu
novada pašvaldības finanšu
nodaļas algu grāmatvede INA
KUDRJAVCEVA;
galerijas
„Dūja”
vadītāja
INESE
CIEKURE,
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas skolotājs IVARS
ZEMĪTIS.
1998. gadā Vaives pagastā
ir iedibināta kustība “Labo
darbu krātuvīte”. Tās mērķis
ir stiprināt Vaives pagastā
strādājošo
un
dzīvojošo
piederību pašvaldībai, veicināt
savstarpējo lojalitāti, rosināt
sociālo aktivitāti pašvaldībai
nozīmīgās sabiedriskajās un
sociālajās jomās. Kustībai
nominēto personu vārdus
ieraksta
“Labo
darbu
krātuvītes” Goda grāmatā un
sveic ar Atzinības rakstu.
Šogad Atzinības rakstus
saņēma: MAIJA OZOLIŅA
- par radošu muzikālās
audzināšanas darbu pirmsskolas
grupā; LIENE MARTINSONE
- par ieguldījumu Rāmuļu
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pamatskolas apkārtnes ainā;
IEVIŅA
ĀBOLIŅA
un
KĀRLS AIZUPĪTIS - par
Rāmuļu pamatskolas skolēniem
radīto
iespēju
atpūsties
sakoptā vidē un par atbildīgu
attieksmi audzinot mazbērnus;
SANDRA JURIKSONE - par
prasmi saliedēt skolniekus
komandas
darbam,
par
aktīvu Vaives pagasta vārda
nešanu valsts mērogā; INGA
ANDERSNE - par ieguldījumu
mācību līdzekļu izstrādē un
humānās pedagoģijas ideju
popularizēšanu un ieviešanu
praksē; AIJA DĀBOLIŅA
- par sirds dāsnumu, palīdzot
risināt
skolas
pārtikas
programmu,
par
aktīvu
sadarbību ar Līvu pamatskolu;
DACE ČERKESOVA - par
iniciatīvu,
neatlaidību
un
ieguldīto darbu, organizējot
lauku sieviešu atbalsta grupu
“Vaive”,; KASPARS GOBA
- par Vaives pagasta vārda
popularizēšanu pasaulē un
pagasta iedzīvotājiem sniegto
iespēju iepazīties ar viņa radošo
darbību; ATIS MAIZĪTIS
- par atsaucību un nesavtīgu
palīdzību Veismaņu kapsētas
teritorijas
labiekārtošanā;
AUSTRA BAĻĶĪTE - par
sirds siltumu un nesavtīgu
palīdzību rūpējoties par Vaives
pagasta bērnu veselību; GUNA
MUCENECE - par ieguldīto
darbu Vaives pagasta teritorijas
attīstībā, apzinīgi un kvalitatīvi
organizējot
iepirkumu
procedūras un “Putnu vērotāju
grupai” (vadītājs MĀRTIŅŠ
PLATACIS) - par vērīgumu un
palīdzības sniegšanu nelaimē
nokļuvušajam Ivaram Irbem.

Ārstniecības atvieglojumi trūcīgajiem
Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
aģentūras”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste
No 2009.gada 1.oktobra, lai
saglabātu veselības aprūpes
pieejamību
un
ārstēšanās
iespējas
pacientiem
ar
ierobežotiem ienākumiem –
trūcīgajiem pacientiem - valstī
uzsākti Sociālā drošības tīkla
pasākumi arī veselības aprūpes
jomā.
Atbalsta
trūcīgajiem
šādi:

pasākumi
pacientiem ir

• No 1.oktobra trūcīgajiem
pacientiem nekādas pacientu
iemaksas nav jāmaksā (ne pie
ģimenes ārsta, ne pie speciālista,
ne uz izmeklējumiem, ne
slimnīcās). Bez tam, trūcīgās
personas ir atbrīvotas arī no
pacienta līdzmaksājuma 15 latu
apmērā par vienā ārstēšanās
reizē
slimnīcā
veiktajām
ķirurģiskajām operācijām.

• Trūcīgie pacienti atbrīvoti
no maksas par uzturēšanos
„slimnīcu viesnīcās’’. Veselības
aprūpes sistēma šobrīd tiek
pārorientēta
no
slimnīcu
aprūpes uz ambulatoro un
aprūpi dienas stacionāros.
Daudzās slimnīcās tiek vairāk
attīstīta ārstēšanās dienas
stacionāros. Tomēr daudziem
pacientiem no lauku reģioniem
rodas problēmas izbraukāt uz
ārstēšanos katru dienu. Lai šo
problēmu risinātu, slimnīcas
sāk veidot tā sauktās „slimnīcu
viesnīcas”, kurās pacientiem
tiks piedāvāta iespēja nakšņot.
Tādējādi pacienti, kuri ārstēsies
dienas stacionāros, ietaupīs
uz transporta izdevumu un
uzturēšanās izdevumu rēķina.
•
Valsts
trūcīgām
personām
izdevumus
par
kompensējamajiem
medikamentiem apmaksā pilnā
apmērā, ja izdevumi par valsts
nekompensēto daļu kalendārā
gada laikā sasniedz 50 latus.
Pacientiem, kuriem piešķirts
trūcīgas personas statuss,
varēs
saņemt
bezmaksas
kompensējamās zāles arī to

slimību ārstēšanai, kuriem
šobrīd ir noteikta 75% vai
50% kompensācija no valsts,
bet atlikusī starpība 25% un
50% bija jāpiemaksā aptiekai
pašiem.

Kas
jādara,
lai
saņemtu
šādu
atlaidi?
Iegādājoties kompensējamos
medikamentus, ir jāsaglabā
medikamentu receptes kopijas
un maksājuma dokumenti
(kases čeks vai kvīts EKA
čekam), kurā papildus norādīts
pacienta personas kods un zāļu
nosaukums. Šos dokumentus
pacients saņems no aptiekas,
ja, pērkot kompensējamos
medikamentus,
uzrādīs
aptiekas darbiniekam trūcīgās
personas statusu apliecinošu
izziņu. Čeku summai par
kompensējamo medikamentu
valsts nekompensēto daļu
kalendārā gada laikā jāsasniedz
50 latus, vai no šā gada oktobra
līdz 31.decembrim 12,5 latus.
Pacientiem, lai saņemtu
atlaides ir jāsaglabā šādi
dokumenti:
• „Izziņas par atbilstību

trūcīgas ģimenes (personas)
statusam” kopija;
• kases čeki, kvītis EKA
čekam
(oriģināli),
kas
apliecina
maksājumu
par
kompensējamām zālēm;
• recepšu kopijas par
kompensējamām zālēm, kuras
izsniedza aptieka.
Cēsu novada iedzīvotājiem
ar
iepriekšminētiem
dokumentiem jādodas uz
veselības norēķinu centra
Vidzemes nodaļu Smiltenē,
Pils ielā 6 pēc izziņas. Izziņa
pacientam tiks nosūtīta piecu
darba dienu laikā. Dokumentus
iespējams nosūtīt un speciālo
izziņu var saņemt arī pa pastu.
Ar izziņu pacients varēs doties
uz aptieku saņem zāles bez
maksas.
Turpmāk, kad pacientam
atkal
būs
nepieciešamas
kompensējamās zāles, aptiekā
kopā ar īpašo recepti būs
jāuzrāda arī Veselības norēķinu
centra izdotā izziņu un jāsaņem
zāles bez maksas.
Ja
izdevumi
par
kompensējamo medikamentu

valsts nekompensēto daļu
pārsniegs noteikto limitu, tad
pārmaksāto naudas summu
atmaksās pacientam pārskaitot
naudu uz pacienta bankas
kontu.
Svarīgi ievērot! Atlaide un
šie noteikumi attiecas tikai uz
lētākajām zālēm līdzvērtīgu
zāļu grupā! Ja pacients izvēlas
cita ražotāja zāles, kuras ir ar
tādu pašu zāļu aktīvo vielu,
bet dārgākas, tad starpība
jāpiemaksā pacientam pašam.

Pirts darba
laiks svētkos
Cēsu pašvaldības aģentūra
„Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūra” informē, ka Cēsu
Sabiedriskā pirts 24., 25., 26.
un 31.decembrī būs slēgta.
Svētdien, 27.decembrī pirts
atvērta sievietēm. Pirmdien,
28. decembrī no plkst.11.00
līdz 19.00 uz pirti aicināti
vīrieši.

6

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Sociālā dienesta sniegtie publiskie pakalpojumi un to izcenojumi
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.

5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
8.

Pakalpojuma veids

Cena
Mērvienība ar PVN
21% Ls

Psihologa konsultācijas
Pirmreizējā konsultācija
reize
Katra nākamā konsultācija
reize
Medicīniskie pakalpojumi:
Intramuskulārās injekcijas
Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām
reize
jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,05
Intravenozās injekcijas
Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces, izmaksām
reize
jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,10
Intravenozās sistēmas pievienošana
reize
Cukura līmeņa noteikšana asinīs
reize
Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs
reize
Asinsspiediena mērīšana
Slimnieku kopšanas inventāra – pretizgulējumu
mēnesis
matrača – izīrēšana
Veļas mazgāšana trūcīgiem iedzīvotājiem un
mazgāšanas
Aprūpes mājās biroja klientiem
cikls
Sabiedriskās pirts pakalpojumi (Vaļņu ielā 29/31,
Cēsīs; pakalpojuma ilgums 1 personai – 1,5
stundas):
Cēsu novada pensionāriem, trūcīgiem un
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, invalīdiem un
apmeklētājs
bērniem no 7 gadu vecuma
pārējiem apmeklētājiem
apmeklētājs
Aprūpes mājās pakalpojums
Aprūpes mājās pakalpojums līdz 2 stundām nedēļā
stunda
Aprūpes mājās pakalpojums 3 līdz 5 stundas nedēļā
stunda
Aprūpes mājās pakalpojums 6 līdz 7 stundas nedēļā
stunda
Aprūpes mājās pakalpojums 8 līdz 10 stundas nedēļā
stunda
Naktspatversmes pakalpojums
Naktspatversmes pakalpojums Cēsu novada
1 nakts
iedzīvotājiem
Naktspatversmes pakalpojums personām, kurām
pēdējā deklarētā (reģistrētā) dzīves vieta ir ārpus
1 nakts
Cēsu novada
Dienas centra pensijas vecuma personām
vienreiz
pakalpojums

9.

Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās
attīstības traucējumiem

vienreiz

10.

Dienas centrs bērniem „Saules taka”

vienreiz

11. Mākslas terapeita konsultācija:
11.1. bērnam
11.2. pieaugušajam
Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, izīrēšana un
12.
iznomāšana

45 minūtes
1,5 stundas

12.1.

darba dienās un darba laikā bez informācijas
tehnoloģiju izmantošanas

darba dienās un darba laikā ar informācijas
tehnoloģiju izmantošanu
darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās bez
12.3.
informācijas tehnoloģiju izmantošanas
13. Kabineta iznomāšana
Specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi
14.
(pakalpojumi tiek sniegti darbdienās darba laikā)
12.2.

8,00
6,00

15.
16.
17.

6,00

Vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi
tiek sniegti darbdienās darba laikā)
Bērnu gultiņas iznomāšana (uz laiku līdz 3
mēnešiem)
Kopēšana un izdruka

17.1. Melnbaltu dokumentu kopēšana

0,50

17.2. Melnbaltu dokumentu kopēšana
17.3. Melnbaltu dokumentu kopēšana
0,75

17.4. Melnbaltu dokumentu kopēšana

2,50

17.5. Melnbaltu dokumentu izdruka

1,41
1,19
0,97
0,76

17.6. Melnbaltu dokumentu izdruka
17.7. Melnbaltu dokumentu izdruka
17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

8,00
12,00

Krāsainu dokumentu izdruka
(attēls % no A4 lappuses)
Krāsainu dokumentu izdruka
(attēls % no A4 lappuses)
Krāsainu dokumentu izdruka
(attēls % no A4 lappuses)
Krāsainu dokumentu izdruka
(attēls % no A4 lappuses)
Nosūtīšana pa faksu
Latvijas teritorijā
uz Eiropas valstīm
uz ASV, Āzijas, Āfrikas valstīm, Austrāliju

stunda

7,00

stunda

9,00

stunda

15,00

stunda

2,00

stunda

6,50

km

0,15

stunda

6,50

km

0,15

mēnesī

3,50

A4
vienpusēja

0,05

A4 divpusēja 0,10
A3
vienpusēja

0,10

A3 divpusēja 0,20
A4
vienpusēja
(teksts)
A4 divpusēja
(teksts)
A4
vienpusēja
(teksts un
attēls)
A4 1lapa
25%
A4 1lapa
50%
A4 1 lapa
75%
A4 1 lapa
100%
1 lapa
1 lapa
1 lapa

0,10
0,15
0,20
0,20
0,40
0,60
0,80
0,20
0,40
0,65

Izcenojumi stājas spēkā 2010.gada 1. janvārī.

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par bērnu reģistrāciju”
„Bērnu
reģistrācijas,
uzņemšanas un dokumentu
izsniegšanas kārtība par
pirmsskolas
izglītības
programmas apguvi Cēsu
novada izglītības iestādēs un
grupās , kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas”
Izdoti
saskaņā
ar
likuma „Pa pašvaldībām”
43.panta un 15. panta un
Izglītības likuma 17.panta
pirmo daļu un 3.panta 12.daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka
izglītojamo, turpmāk tekstā
– Bērns, uzņemšanas un
dokumentu izsniegšanas kārtību
par pirmsskolas izglītības
programmas apguvi Cēsu
novada vispārējās izglītības
iestādēs un grupās , kas
īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, turpmāk tekstā
– Iestādes.
1.2. Pirmsskolas izglītības
programmu Bērns apgūst no 1,5
(1 gada un sešu mēnešu) līdz 7
(septiņu) gadu vecumam.
1.3. Bērnam tiek nodrošināta

pirmsskolas
izglītības
programmas apguve tikai vienā
Iestādē. Bērna vecākiem vai
personām, kas realizē vecāku
varu, turpmāk tekstā – Vecāki,
ir tiesības mainīt Iestādi saskaņā
ar šo noteikumu 6.1. punktu..
1.4. Lēmumu par vietas
iedalīšanu Iestādē pieņem ar
Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināta Komisija bērnu
uzņemšanai Iestādē, turpmāk
tekstā – Komisija.
1.5. Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļai (turpmāk
tekstā – Izglītības nodaļa)
un Komisijai, komplektējot
pirmsskolas grupas, jāievēro
Izglītības likums, šie saistošie
noteikumi un citi spēkā esošie
normatīvie akti.
1.6.
Pamatojoties
uz
Pedagoģiski
medicīniskās
komisijas atzinumu Bērnus ar
speciālām vajadzībām uzņem
Cēsu speciālā pirmsskolas
izglītības iestādē atbilstoši tās
nolikumā noteiktajā kārtībā .
2.
Bērnu
reģistrācija
uzņemšanai Iestādēs

2.1. Izglītības nodaļa veido
pieprasījuma uzskaiti par Bērnu
uzņemšanu Iestādēs, kā arī
veic nepieciešamo dokumentu
noformēšanu.

3.
Bērnu
Iestādēs

2.2. Vecāki, reģistrējot rindā
Bērnu uzņemšanai Iestādē, Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā iesniedz:

3.2.
Komisija
pieņem
lēmumu par vietas piešķiršanu
pirmsskolas izglītības iestādē
ar atklātu balsošanu pēc balsu
vairākuma principa. Komisijas
sēdes tiek protokolētas un
protokolu paraksta Komisijas
priekšsēdētājs un sekretāre.

2.2.1. iesniegumu – uzskaites
kartīti (turpmāk tekstā – Vecāku
iesniegums);
2.2.2. bērna
apliecības kopiju.

dzimšanas

2.3. Vecāku iesniegumu par
pieprasījumu uzņemt Bērnu
Iestādē kārto hronoloģiskā
secībā
pēc
iesnieguma
reģistrēšanas datuma bērnu
dzimšanas gadu secībā un
uzglabā Izglītības nodaļā 7
(septiņus) gadus.
2.4.
Cēsu
novada
pašvaldības nosūta Vecākiem
rakstisku informāciju par Bērna
uzņemšanu rindā 10 (desmit)
darba dienu laikā pēc Vecāku
iesnieguma
reģistrēšanas,
norādot bērna reģistrācijas
numuru rindā.

uzņemšana

Komisija ir tiesīga ārpus kārtas
piešķirt vietu Iestādē bērniem,

3.1.  	 Komisija
darbojas
patstāvīgi, izskatot iesniegumus
uz vakantām vietām Iestādēs.

3.6.1. kuru dzīvesvieta
deklarēta
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā
un kuriem tajā kalendārajā
gadā, kad aprit pieci gadi,
jāuzsāk apgūt piecgadīgo un
sešgadīgo Bērnu sagatavošana
pamatizglītības apguvei;

3.3. Komplektējot grupas,
Komisija piešķir vietu Iestādē
rindas kārtībā (bērnu dzimšanas
gadu secībā), ņemot vērā
vakanto vietu skaitu attiecīgajā
vecuma grupā Iestādēs.
3.4. Rindas kārtībā piešķirot
vietu Bērnam, Komisija iespēju
robežās piešķir vietu Bērnam
tajā Iestādē, kuru līdz vietas
piešķiršanai jau apmeklē Bērna
brālis vai māsa.
3.5. Ārpus rindas Iestādē
uzņem Bērnus, ja tas noteikts
Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos.
3.6. Komplektējot grupas,

3.6.2. kuru vecāki ir
profesionālā dienesta karavīri;
3.6.3. kuru Vecāki ir
pedagoģiskie
darbinieki
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā esošās izglītības
iestādēs;
3.6.4. kuru Vecāki ir Cēsu
novada pašvaldības policijas
vai Valsts policijas Vidzemes
reģionālās pārvaldes Cēsu
iecirkņa atestētie darbinieki
ar speciālu dienesta vai amata
pakāpi un kuri strādā Cēsu
novada pašvaldības teritorijā ;
3.6.5
kuri ir nodoti
ārpusģimenes
aprūpē
(aizbildnībā vai audžuģimenē);
Turpinājumu lasiet 7.lpp
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PASĀKUMI DECEMBRĪ
Pasākumi decembrī - kultūra, sports
1.-4.decembris plkst.17.00
dokumentāla skaņu filma
BERMONTIĀDA. Režisors
Askolds Saulītis. Cēsu Vēstures
un mākslas muzejs

04.12. Plkst. 18.00 tikšanās
ar Ēriku Delperu. CATA
Kultūras Nams
04.12.
Plkst.19.00
COSMOS
ar
pasakām
teatrālā uzvedumā. Cēsu 2.
pamatskola (Gaujas iela 45)
04.12. Plkst. 20.00 - 23.00
Danču klubs aicina. Cēsu
profesionālā vidusskola
05.12.
Plkst. 18.00
muzikāla izrāde EDUARDS.
Stāsts par E.Veidenbauma ceļu
Datums
5.12.09
6.12.09
10.12.09
11.12.09
12.12.09
13.12.09
18.12.09
19.12.09

Laiks
11.00-18.00
15.00-17.00
13.30-15.00
15.00-17.00
18.00-20.00
13.30-15.00
19.00-21.00
19.30-21.30
18.30-20.00
12.00-14.00
11.00-18.00
11.00-16.00
10.00-20.30
19.30-21.00
18.00-20.00

Latvijā, Igaunijā un laikā. Cēsu
Izstāžu nams

Jāņa baznīca

05.12.
Plkst. 20.00-2.00
balle ar dzīvo mūziku.
Krodziņš Glendeloka

11.12. Plkst. 20.00 Ilonas
Bageles Preiļu Rozā kora
koncerts. CATA Kultūras
Nams

10.12. Plkst. 16.00 Rīgas
Kinostudijas dokumentālā
filma
“PADOTIES
AIZLIEGTS”. CATA Kultūras
Nams

13.12. Plkst.16.00 Baroka
orķestra
“Collegium
Musicum” koncerts “Gloria
in excelsis Deo”. Cēsu Sv. Jāņa
baznīca

10.12. Plkst. 18.00 Cēsu
1.
pamatskolas
audzēkņu
Ziemassvētku koncerts. Cēsu
Izstāžu nams

14.12.
Plkst.15.30
gleznu
izstāde
“Eņģeļi”
un Ziemassvētku noskaņu
koncerts. Cēsu stacijas ēka

11.12. Plkst. 17.00 Alfrēda
Kalniņa
Cēsu
mūzikas
vidusskolas audzēkņu un
pedagogu koncerts. Cēsu Sv.

20.12. Plkst. 19.00 Gunāra
Kalniņa
“GG
CHOIR”
Ziemassvētku
koncerts.
CATA Kultūras Nams

Pasākums
SJBL basketbols zēni 1.div.
LČ basketbolā seniorēm
SJBL basketbols zēni 2.div.
LČ volejbolā Nacionālā līga
LČ florbolā vīriešiem virslīga
SJBL basketbols zēni 2.div.
LSBL basketbols dāmas
LČ volejbolā Nacionālā līga
Lietuvas sieviešu basketbola līga
LČ basketbolā seniorēm 35+
SJBL basketbols zēni 1.div.
SJBL basketbols meitenes 1.div.
Cēsu kauss florbolā ‘97.gadā dzimušajiem zēniem
Latvijas Amatieru basketbola līga vīriešiem
LČ florbolā vīriešiem virslīga

27.12. Plkst. 15.00 Muzikāla
izrāde bērniem “Un atkal
Pifs”. CATA Kultūras Nams
1.-30.12. Izstāde “Skolas
Cēsīs - Cēsu Profesionālā
vidusskola”. Cēsu Centrālā
bibliotēka

1.-30.12. Literatūras izstāde
veltīta Ziemassvētkiem. Cēsu
Centrālā bibliotēka

bibliotēkas Novadpētniecības
literatūras lasītava
7.-28.12.
Izstāde
“Kā
Ziemassvētkus svin citās
Eiropas
valstīs”.
Cēsu
Centrālās bibliotēkas Vispārīgā
lasītava

1.-30.12. Cēsu pilsētas
Mākslas
vidusskolas
audzēkņu darbu izstāde.
Cēsu Centrālās bibliotēkas
2.stāva vestibils

14.-30.12.
Izstāde
“Bibliotekārei,
kultūras
darbiniecei
Lūcijai
Mazarevičai
–
100”.
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava.

1.-14.12.
“Rakstniece no
dzimtas”. Cēsu

5.12;23.12. Ziemassvētku
un amatnieku preču tirgus
Rožu laukumā.

Vieta
Pūces 2a
Lapsu 17
Piebalgas 18
Gaujas 45
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Gaujas 45
Piebalgas 18
Pūces 2a
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Piebalgas 18

Izstāde
Vērmaņu
Centrālās

Anotācija
Cēsu PSS – Ogre
Cēsis – Liepāja
Cēsu PSS – Rēzekne 2
SK Cēsis - AVK
Lekrings – Pārgauja
Cēsu PSS- Madona
Cēsis – LU
SK Cēsis – MSĢ/Sēja
Cēsis - MRU
Cēsis – BK Tukums
Cēsu PSS – DSN
Cēsu PSS- Smiltene/Alūksne
Cēsis – Rugāji/Juniors
Lekrings – Ķekava

Cēsu novada Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par bērnu reģistrāciju”
Turpinājums no 6.lpp
3.6.6.
kuru
dzīvesvieta
ir deklarēta Vaives pagasta
teritorijā
,
ja
viņiem
nepieciešama vieta pirmsskolas
izglītības grupās Līvu vai
Rāmuļu pamatskolā.
3.7. Vecākiem, kuru bērniem
ir tiesības ārpus kārtas tikt
uzņemtiem Iestādē, pamatojoties
uz
šiem
saistošajiem
noteikumiem, jāiesniedz:
3.7.1. Cēsu
novada
pašvaldībai adresēts iesniegums
ar pamatojumu par vietas
piešķiršanu Iestādē;
3.7.2. darba
devēja
apliecinājuma vēstule par
darba tiesisko attiecību faktu
uz grupas komplektācijas brīdi
– saistošo noteikumu 3.6.2.,
3.6.3. un 3.6.4. minētajos
gadījumos;
3.7.3. lēmuma kopija par
aizbildniecības nodibināšanu un
aizbildņa iecelšanu vai lēmuma
kopija par bērna ievietošanu
audžuģimenē, vai lēmuma
kopija par bērna ievietošanu
aprūpes iestādē - saistošo
noteikumu 3.6.5. minētajos
gadījumos.
3.8. Pieņemot
lēmumu
par vietas piešķiršanu Iestādē,
Komisija Vecāku iesniegumus
un tam pievienotos dokumentus
izskata sekojošā secībā:
3.8.1.  	
V e c ā k u
iesniegumi, kuru bērniem ir

tiesības tikt uzņemtiem Iestādē
ārpus kārtas atbilstoši Latvijas
Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem;
3.8.2. Vecāku
iesniegumi,
kuri attiecas uz šo noteikumu
3.6.
punktā
minētajiem
gadījumiem;
3.8.3. Vecāku
iesniegumi,
kuri reģistrēti hronoloģiskā
secībā
un
kuros
Bērnu
dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā;
3.8.4. pārējie
Vecāku
iesniegumi
reģistrācijas
hronoloģiskā secībā.
3.9.
Uzņemot
Bērnus
Iestādēs, nav atļauts rīkot
iestājpārbaudījumus.
3.10. Informāciju par Bērnu
rindu Iestādē uztur Izglītības
nodaļa.
4. Bērnu reģistrēšana un
uzņemšana Iestādēs
4.1. Cēsu novada pašvaldība
15 (piecpadsmit) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas
par vietas piešķiršanu Iestādē
informē Vecākus.
4.2. Lai Bērnu uzņemtu
Iestādē, vecākiem Iestādē,
kurā
ir
piešķirta
vieta,
jāiesniedz šādi dokumenti:
4.2.1. Cēsu novada domes
priekšsēdētāja
parakstīts
norīkojums
par
vietas
piešķiršanu
Iestādē;
4.2.2. iesniegums par Bērna

uzņemšanu Iestādē;
4.2.3. Bērna datu bāzes
uzskaites
kartiņa
(forma
pielikumā);
4.2.4. medicīniskā karte
026/u vai ģimenes ārsta izziņa
par Bērna veselības stāvokli;
4.2.5.
Bērna dzimšanas
apliecības kopija vai noraksts,
uzrādot oriģinālu.
4.2.6. Vecākiem ir tiesības
iesniegt arī citus dokumentus,
kas saitīti ar Bērnu.
4.3. 	 Iestādes
vadītājs
vai viņa pilnvarotā persona,
pieņemot iesniegumu par Bērna
uzņemšanu Iestādē, iepazīstina
Vecākus ar šādiem dokumentiem:
4.3.1.
Iestādes
reģistrācijas
apliecību;
4.3.2.
Iestādes nolikumu;
4.3.3. Iestādes
iekšējās
kārtības
noteikumiem;
4.3.4.
Iestādes
licencētu
izglītības
programmu;
4.3.5. Iestādes licenci;
4.3.6. Cēsu novada
domes lēmumu par vecāku
maksas apmēru.
4.4. 	 Bērna
uzņemšanu
Iestādē, pamatojoties uz šo
saistošo noteikumu 4.2. punktā
minētajiem
dokumentiem,
noformē ar šīs Iestādes vadītāja
rīkojumu, norādot programmu,
kuru bērns apgūs.
4.5. Iestāde ar Vecākiem,
reģistrējot Bērnu Iestādē, slēdz
vienošanos Par bērna izglītošanu

un aprūpi pirmsskolas izglītības
iestādē.
6.Citi noteikumi
6.1. Ja Bērns, kurš apmeklē
Iestādi uz laiku izbrauc uz citu
valsti ilgstošai prombūtnei,
Vecāki
iesniedz
Iestādes,
kuru Bērns apmeklē, vadītājai
iesniegumu, kurā norāda, uz
cik ilgu laiku bērns izbrauc no
valsts. Ja Bērns izbraucis uz
citu valsti uz laiku līdz vienam
gadam, viņu nedrīkst atskaitīt
no Bērnu saraksta. Aizbraukušā
Bērna vietā jāuzņem cits
Bērns,
nepārsniedzot
noteiktos normatīvus grupu
piepildījumam.
6.2. Bērnam tiek saglabāta
vieta pirmsskolas iestādē:
6.2.1. Bērna slimības /
karantīnas/ gadījumā, ja to
apliecina ģimenes ārsta izziņa;
6.2.2. Vecāku slimības laikā,
ja nav neviena, kas Bērnu var
atvest un aizvest no Iestādes, un
ja tiek iesniegts vecāku slimību
apstiprinošs dokuments;
6.2.3. Vecāku atvaļinājuma
laikā, bet ne ilgāk kā 84
kalendārās
dienas
gadā,
t.sk., pirmsskolas iestādes
atvaļinājuma 56 kalendārās
dienas;
6.2.4. uz laiku, kamēr Bērns
tiek nosūtīts uz apmācību
specializētajā
pirmsskolas
iestādē vai izstājās no Iestādes
uz laiku veselības uzlabošanas

nolūkā, iesniedzot pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
slēdzienu.
6.3. Ja Vecāki atsakās
no piešķirtās vietas Iestādē
kalendārajā gadā, tad bērns
paliek rindā un vecāku
iesniegumu atkārtoti izskata
nākamajā Komisijas sēdē, kad
notiek vietu sadale uz nākošā
gada 1.septembri, ņemot vērā
šajos
noteikumos
minēto
kārtību.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Komisijas pieņemtos
lēmumus var apstrīdēt Cēsu
novada domes Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijā,
Raunas ielā 4, Cēsīs, LV – 4101
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā un termiņosmēneša laikā no paziņojuma par
pieņemto lēmumu saņemšanas
dienas.
7.2. Atzīt
par
spēku
zaudējušiem
saistošos
noteikumus Nr. 1 „Bērnu
reģistrācijas,
uzņemšanas
un dokumentu izsniegšanas
kārtība par pirmsskolas
izglītības programmas apguvi
Cēsu
pilsētas
vispārējās
izglītības
iestādēs,
kas
īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” kas apstiprināti
Cēsu pilsētas domes sēdē
24.01.2008. lēmums Nr.78
(prot. Nr. 2,21.p.)
Noteikumi stājas spēkā 2009.
gada 1.decembrī.
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JAUNUMI
Ahimas viesu dāvana Būve laureāti
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
teksts un foto
Tradicionāli, lai sveiktu Cēsu
pašvaldību Valsts svētkos, Cēsīs
ieradās sadraudzības pilsētas
Ahimas (Vācija) pārstāvji
– Ahimas mērs Uve Kelners
(Uwe Kelner) Ahimas – Cēsu
biedrības vadītājs Klaus Kellers
(Klaus Keller) un Ahimas
goda mērs Kristofs Ripihs

svinīgo
sarīkojumu
par
godu Latvijas Republikas
proklamēšanas
gadadienai.
Ahimas mērs Uve Kelners
apsveica cēsniekus svētkos
un atzīmēja, ka šajās dienās
arī Vācijā ir bijis nozīmīgs
notikums, kad tika atzīmēta
Berlīnes
mūra
krišanas
20.gadadiena. Ahimas mērs
atzinīgi izteicās par Cēsu
straujo attīstību un minēja, ka
ar skaudību vēro, kā Cēsīs tapis
jauns sporta komplekss, jauna
skola un jauns bērnudārzs.

Attēlā: Cēsu pārstāvji un Ahimas viesi Kristofs Ripihs (no
labās), Uve Kelners, Gints Šķenders, Klaus Kellers un Ivars
Zemītis nolika ziedus pie Uzvaras pieminekļa.
(Christoph Rippich). Viesi
pasniedza finansiālu dāvanu
Cēsu pašvaldības aģentūrai
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
5000 Eiro apmērā specializētā
mikroautobusa iegādei.
Vērtīgā naudas dāvana būs
papildinājums ahimiešu jau
iepriekš dāvātajiem 20 000 Eiro,
kas domāti jauna specializētā
mikroautobusa iegādei, lai
nodrošinātu Cēsu novada
bērnu un personu ar kustību
traucējumiem pārvadāšanu.
Viesi
no
Ahimas
17.novembrī Cēsīs apmeklēja

Tāpat Kelnera kungs minēja
Cēsu un Ahimas iedzīvotāju
un skolēnu labo sadarbību
un novērtēja, ka arī šogad jau
tradicionāli Cēsīm un Ahimai
izdevās noorganizēt ģimnāziju
skolēnu apmaiņas programmu.
„Šāda veida sadarbība mūsu
pašvaldību starpā ir ļoti
nozīmīga, un veiksmīga tā ir
tikai tad, ja abas pilsētas var ko
mācīties viena no otras,” teica
Ahimas mērs un uzsvēra, ka
Cēsīs, tāpat kā Ahimā ir labi
sakārtota infrastruktūra.
Ahimas
ar Cēsu

delegācija tikās
novada domes

deputātiem,
18.novembrī
nolika ziedus Cēsīs pie Uzvaras
pieminekļa, kā arī apmeklēja
jaunuzcelto bērnudārzu. Par
redzēto bērnudārzā Ahimas
delegācija bija pārsteigta par
bērniem radītajām ērtībām un
plašajām telpām un atzina, ka
viņiem Ahimā nav neviena tik
laba bērnudārza. Novērtējot
Cēsu sasniegumus bērnu un
skolēnu izglītošanā, Ahimas
– Cēsu biedrības vadītājs Klaus
Kellers rosināja jau nākošgad
rīkot
Ahimas
bērnudārzu
audzinātāju
pieredzes
apmaiņas vizīti Cēsīs, kad
vācu kolēģes ilgstošākā laika
periodā gūtu pieredzi no Cēsu
kolēģēm. Turpinot šo ieceri, uz
Ahimu varētu doties arī Cēsu
bērnudārzu darbinieces.
Tāpat vizītes noslēgumā
abas puses vienojās, ka jāattīsta
sadarbība tieši izglītības, sporta
un kultūras jomās, piemēram,
rīkojot basketbola vai citu
sporta veidu turnīrus. Kellera
kungs izteica priekšlikumu
dibināt kontaktus un sadarboties
Ahimas un Cēsu ratiņbasketbola
komandām. Tāpat arī Ahimas
puse sagaida priekšlikumus par
sadarbību starp amatiermākslas
kolektīviem. Abu pašvaldību
vadītāji vienojās, ka turpinās
skolēnu apmaiņas programmu.

Cēsu
pilsētas
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
pilsētas vārdā pateicās viesiem
par atbalstu un uzsvēra, ka
viņu
dāvātais
finansiālais
atbalsts būs papildinājums jau
iepriekšējo gadu dāvinājumiem
un izteica cerību, ka tādejādi
drīz vien tiks nopirkts jauns,
ērts un speciāli aprīkots
mikroautobuss cilvēkiem ar
īpašajām vajadzībām.
Cēsu pilsētas un Ahimas
pilsētu sadarbība aizsākta 1991.
gadā un līdz šim veiksmīga
bijusi
sadarbība
kultūrā,
izglītībā un sociālajā jomā.

Cēsu NVO sarosījušās

Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Šoruden jau divas reizes
Cēsu novada domes zālē
uz kopēju tikšanos pulcējās
pārstāvji no vairāk nekā 20
nevalstiskajām organizācijām
(NVO) un domubiedru drupām.
„Cēsu Foruma” dalībnieki ir
apkopojuši 28 dažādu jomu
nevalstisko organizāciju un
biedrību kontaktinformāciju,
un rosinājuši ar pašvaldības
atbalstu nodrošināt informācijas apriti.
Otrajā
sanāksmē,
13.novembrī tika nolemts
Cēsu pašvaldības mājas lapā
izveidot sadaļu ar informāciju
par organizācijām.
Šajās tikšanās reizēs klāt bija
arī Cēsu novada pašvaldības

darbinieki
un
uzklausīja
sabiedriski aktīvo cēsnieku
viedokļus. Pašvaldības pārstāvji
vairākkārt ir uzsvēruši, ka
nevalstisko
organizāciju
aktivitātes un iesaistīšanās
ir veids, kā komunicēt ar
sabiedrību un otrādi. Abpusēja
pašvaldības un aktīvo cēsnieku
sadarbība veicina informācijas
apriti, izpratni par pašvaldības
darbību,
pašu
cēsnieku
iesaistīšanos gan lēmumu
pieņemšanas procesā, gan
pilsētas sabiedriskās dzīves
norisēs.
Tikšanās reizēs noskaidrojās,
ka NVO un domubiedru
apvienības ir gatavas nākt kopā
un sadarboties, pat atjaunot
NVO atbalsta punktu, kāds
jau Cēsīs ir bijis. Kā atzīst
NVO pārstāvji, apvienojoties
ir vairāk materiālo un cilvēku
resursu, tā ir vieglāk piesaistīt

finanses.
Pagaidām kopā apvienojušās
28 dažādu jomu grupas, taču
ikviens, kurš gatavs darboties
sabiedrības
labā,
aicināts
pievienoties rakstot uz e-pastu:
cesuforums@cesis.lv
NVO sapulces ierosināja
domubiedru
grupa
„Cēsu
Forums”, kuras dalībnieku
mērķis ir aktivizēt sabiedrību un
iesaistīt to apkārt notiekošajos
procesos.
Cēsīs jau vairākus gadus
aktīvi darbojas 14 sociālās
jomas NVO, kuras regulāri
sanāk kopā, piesaista līdzekļus
un realizē projektus, rīko talkas
un kopējus pasākumus.
Informācija par Cēsu novada
sociālās jomas NVO jau tagad
ir
pieejama
www.cesis.lv
sadaļā Sociālā palīdzība.

Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tradicionāli jau 16.gadu
Cēsīs norisinājās konkurss
„Būve 2009”.
Šogad vairāk kā citus gadus
tika pabeigti individuālo māju
būvniecības darbi un konkursa
komisija pavisam novērtēja
vairāk kā 20 ģimenes mājas.
Šogad šajā ēku grupā nebija
neviena ekstravaganta vai
pārmērīgi dārga projekta, mājas
tika būvētas ekonomiskas un
atbilstošas konkrētai videi.
Sevišķi labi attīstījusies Egļu
ielas apkaime, kurā ēkas
harmoniski iekļaujas dabā un
veido vēl vienu labi sakoptu
pilsētas rajonu.
Individuālo
dzīvojamo
māju grupā 1.vieta piešķirta
dzīvojamai ēkai Egļu ielā 18A
(īpašniece Ingrīda Kvanta);
2.vieta - dzīvojamai ēkai
Viestura ielā 6A (īpašniece
Ilze Žagare); 3.vietu sadalīja
dzīvojamās ēkas Dzirnavu
ielā 13 (īpašniece Iluta
Čudorāne) un Cīrulīšu ielā 2
(īpašnieks Raivo Freibergs).
Atzinības raksti tika piešķirti
dzīvojamām ēkām Aldaru ielā
3 (īpašnieks Aldis Mītnieks);
Egļu ielā 11 (īpašnieks
Maris Juris Andersons) un
Egļu ielā 15(īpašnieks Ivars
Markovskis).
Sabiedrisko ēku grupā:
1.vieta piešķirta sabiedriskajai
ēkai Jāņa Poruka ielā 52

(īpašnieks SIA „Sinhro C
Auto”); 2.vieta - sabiedriskajai
ēkai Bērzaines ielā 33 (īpašnieks
SIA ‘’Šmitiņš un partneri’’,
valdes locekle Inga Šmitiņa),
bet 3.vietu sadalīja sabiedriskās
ēkas Līgatnes ielā 1 (īpašnieks
Septītās Dienas Adventistu
Cēsu draudze, mācītājs Agris
Bērziņš) un Rūpniecības ielā
8A (īpašnieks SIA Ažiņa
komercfirma „MARKETS’’,
komercdirektore Juta Ažiņa).
Atzinības raksti tika piešķirti
sabiedriskajām ēkām L.Katrīnas ielā 2 (īpašnieks Latvijas
valsts Izglītības un zinātnes
ministrija, valdītājs RPIVA
Cēsu filiāle, vadītāja Mārīte
Raudziņa); Dzirnavu ielā 52/54
(īpašnieks LR Aizsardzības
ministrija,
apsaimniekotājs
Aizsardzības īpašumu valsts
aģentūra, direktors Dzintars
Arbidāns); Jāņa Poruka ielā
22 (īpašnieks Valsts a/s „Ceļu
satiksmes drošības direkcija’’,
CSDD Cēsu nodaļas vadītājs
Andris
Millers);
Robežu
ielā 8 (īpašnieks SIA firma
‘’MIKOŠ’’, īpašnieks Oļegs
Šibalovs);
Slimnīcas
ielā
9 (īpašnieks Cēsu novada
pašvaldība,
valdītājs
pašvaldības aģentūra ‘’Cēsu
rajona slimnīca’’, direktors
Guntars Kniksts).
Ražošanas ēku grupā tika
vērtēta tikai viena būve un
1.vieta piešķirta ražošanas ēkai
Aldaru laukumā 1 (īpašnieks
AS ‘’Cēsu Alus’’, valdes
priekšsēdētāja Eva Sietiņsone
-Zatlere).

Sadarbība ar uzņēmējiem
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Novembra sākumā Cēsu
novada pašvaldībā notika
Cēsu
novada
uzņēmēju
un domes deputātu un
pašvaldības
darbinieku
tikšanās.
Uz tikšanos, ko rosināja
Cēsu uzņēmēju klubs, Latvijas
Darba Devēju konfederācijas
pārstāvji Cēsīs un Cēsu
rotarieši, bija ieradušies vairāk
nekā 50 novada un tuvējo
pagastu uzņēmēji.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
aicināja vienoties par turpmāko
sadarbības
formu
starp
pašvaldību un uzņēmējiem,
lai pēc iespējas veiksmīgāk
kopīgi risinātu nodarbinātības
problēmu novadā.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētāja
vietnieks
Jānis Rozenbergs klātesošos
iepazīstināja ar pašvaldības
funkcijām, budžetu, prioritātēm,
esošajiem un plānotajiem
projektiem un izaicinājumiem
nākošajiem gadiem.
Lai skaidrotu atbalsta iespējas dibinot jaunu uzņēmumu,

klātesošos uz sadarbību aicināja
biznesa inkubatora „Magnus”
vadītājs
Dairis
Cālītis.
Klātesošie izrādīja interesi un
uzdeva daudz jautājumus par
jaunu uzņēmumu dibināšanas
iespējām, tādejādi izraisot
plašu diskusiju, kuru nolēma
turpināt „Magnus” speciāli
rīkotos semināros.
Diskusiju laikā uzņēmēji
aktīvi
piedāvāja
vairākas
iespējas turpmākai sadarbības
veidošanai ar pašvaldību,
norādot, ka vēlas piedalīties
diskusijās par dažādu nozaru
uzņēmējdarbības
attīstību
un problēmām Cēsu novadā,
un uzsvēra, ka labprāt viens
otram sniegtu priekšlikumus
par biznesa attīstību. Kā
viena no aktuālākajām tēmām
tika minēta tūrisma nozares
uzņēmumu sadarbība novadā.
Vairāki uzņēmēji izmantoja
iespēju aicināt viens otru uz
sadarbību un sniegt atbalstu
maznodrošinātajiem
novada
iedzīvotājiem un bērniem.
Nākošā
uzņēmēju
un
pašvaldības vadības tikšanās
paredzēta decembra vidū, kad
uzņēmēji tiks iepazīstināti ar
pašvaldības 2010.gada budžeta
veidošanu.

