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Bērnudārzs uzsāk darbu
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Jaunā bērnudārza atklāšana
paredzēta 12.novembrī, bet
pirmās grupiņas jau šonedēļ
sākušas apgūt jaunās telpas
un rotaļlietas. Kā pastāstīja
bērnudārza vadītāja Liene
Kazaka,
pārcelšanos
ar
nepacietību gaidīja gan bērni,
gan audzinātājas un auklītes,
taču viss notiek pakāpeniski.
Vispirms uz jauno pirmsskolas
izglītības
iestādi
pārnāca
„Akmens ligzdas” audzēkņi,
pēc tam viņiem piepulcēsies
pārējo grupiņu audzēkņi. Tā
kā jaunpienācēji ir tikai 2
– 3 gadiņus veci, grupiņas
tiek komplektētas pamazām,
lai mazie savas bērnudārza
gaitas uzsāktu bez lieliem
pārdzīvojumiem.
Tāpēc
pirmajās dienās māmiņas var
palikt pie mazuļiem.
Bērnudārzs ir plašs un gaišs.
Pārdomāti plānotas grupiņu
telpas, kurās būs ērti dzīvoties
mazajiem un strādāt personālam.
Ir drošības sistēma, kas
nodrošina, lai telpās neiekļūtu
nepiederošas personas. Ir
mūzikas un sarīkojumu zāle,
sporta zāles, protams, baseins,
kurā peldēt prasmi varēs apgūt
arī citu bērnudārzu audzēkņi.
Baseinā ir arī krēsliņš, ar ko
nolaist ūdenī bērnus ar kustību
traucējumiem.
Mūsdienīgi
aprīkots ēdināšanas bloks,
spēļu laukumi ar lapenēm
katrai grupiņai. Katrā ziņā,
paies krietns laiks, kamēr

Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
11.novembrī, Lāčplēša dienā
ikviens Cēsu iedzīvotājs un
viesis aicināts vienoties lāpu
gājienā un aizdegt sveci par
Latviju.
Plkst.17.30 Cēsu rajona
un pilsētas pašvaldību, valsts
iestāžu,
skolu
pārstāvji,
Nacionālo
bruņoto
spēku
vienības, zemessargi, jaunsargi,
cēsnieki, bērni un jaunieši
pulcēsies pie Cēsu Skolnieku
rotai
veltītā
pieminekļa
(Palasta un L.Katrīnas ielas
krustojumā), kur plkst. 17.40
sāksies piemiņas brīdis.
Pulksten 17.50 sāksies lāpu
gājiens pa pilsētu uz Lejas
kapiem, kur plkst.18:00 notiks
piemiņas brīdis.

Attēlā: Jaunā bērnudārza 5. grupiņas audzēkņi ar audzinātāju Baibu Tēraudu (no labās) un
praktikanti Dagniju Bērziņu pirmajā dienā bija priecīgi satraukti.
mazie pilnībā apgūs savu jauno
bērnudārzu.
Kā atzīst L.Kazaka, iestādes
personāls ir nokomplektēts.
Konkurss uz darba vietām bija
liels un atlase veikta rūpīgi.
Jau noticis jaunā personāla
sadarbības
veicināšanas
seminārs un nu audzinātājas
un auklītes jau likušas lietā

savas mākslinieciskās dotības,
iekārtojot un noformējot grupiņu
telpas. Gana piņķerīgs process
bija nepieciešamā aprīkojuma
sagāde.
Laba
sadarbība
bijusi ar mēbeļu ražotājiem
un montētājiem, uzņēmumu
„Zunda M”. Savukārt ar trauku
piegādātājiem nācās pacīnīties,
lai pieprasījums tiktu izpildīts

precīzi.
„Pamatā
telpu
iekārtošanas darbi ir pabeigti
un esam gatavi sākt darbu
jaunajā bērnudārzā,” rezumē
L.Kazaka.

konsultatīvo padomi sadarbībai
ar pašvaldību, bet sadarbība
būs aktīva, jo tikai apvienojot
pūliņus
varam
aktivizēt
biznesu novadā, radīt jaunas
darba vietas, mazināt sociālo
spriedzi.

vajag nākt uz tikšanos, runāt
ar deputātiem, pašvaldības
speciālistiem un, ja vien būs
iespējams, pašvaldība noteikti
palīdzēs ar informāciju, varbūt
telpām, zemes nomu utt.

Līdz ar jaunā bērnudārza
darba uzsākšanu, Cēsu pilsētā
atrisināts bērnudārzu rindas
jautājums.

Dialogs ar uzņēmējiem
Deputāta viedoklis

Svētki Cēsīs

uzsākšanu.

Māris Cīrulis
Cēsu novada domes
deputāts, Reģionālās
attīstības un sociālā dialoga
koordinators Vidzemē
LDDK īstenotā ES
struktūrfonda projekta
“LDDK administratīvās
kapacitātes stiprināšana
reģionos”

Šajā tikšanās reizē deputāti
un domes vadība informēs
par
jaunumiem
novadā,
projektiem, kurus paredzēts
īstenot tuvākajā laikā, ka arī
iepazīstinās uzņēmējus ar
novada budžeta projektu 2010.
gadam. Gribam arī uzklausīt
uzņēmēju domas un ieteikumus,
par to kā sadarboties un kā
pašvaldība var uzlabot biznesa
vidi novadā.

Lai aktivizētu pašvaldības
deputātu un darbinieku dialogu
ar
novada
uzņēmējiem,
4.novembrī pulksten 16.00
Cēsu novada domes zālē
notiks saruna, uz kuru aicināti
visi uzņēmēji un arī tie, kas
tikai domā par sava biznesa

Novada vadība vienmēr ir
atbalstījusi uzņēmējus un tagad,
krīzes laikā šāds dialogs ir ļoti
nepieciešams un lietderīgs,
tāpēc darīsim visu, lai tas būtu
aktīvs un regulārs. Vai tās būs
tikšanās ar plašu pārstāvniecību,
vai uzņēmēji izveidos savu

Šādas
tikšanās
nepieciešamību noteica arī tas,
ka ir aktivizējušās arī uzņēmēju
apvienības novadā – Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs, biznesa inkubators
„Magnus”, Cēsu rajona lauku
partnerība, kur finansējumu
savām iecerēm var saņemt
esošie vai topošie Vaives
pagasta uzņēmēji. Tā ka arī
krīzes laikā var rast jaunas
iespējas biznesam un pašvaldība
var palīdzēt uzņēmējiem šīs
iespējas
ieraudzīt.
Tāpēc

Uzņēmējiem
patīk
konkrētība un viņi bieži saka
– neprasiet ko mēs vēlamies,
bet sakiet, ko varat piedāvāt.
Pašvaldībai ir visai ierobežotas
iespējas tieši stimulēt, atbalstīt
vietējo biznesu, taču ja būs
sociālais dialogs, radīsim
arī atbalsta formas, gan
vienkāršojot
birokrātiskās
procedūras, gan informējot
par
pašvaldības
projektu
konkursiem. Ļoti gribētos,
lai 4.novembra tikšanās būtu
aizsākums ilgstošai un auglīgai
sadarbībai.

Pēc tam cēsnieki un viesi
aicināti doties uz Pils parka
estrādi, kur uzņēmējs Renārs
Sproģis jau no plkst.16.30
aicina ar svecītēm papildināt
izveidoto Latvijas kontūru.
Savukārt,
17.novembrī
plkst.18.00 Cēsu 2.pamatskolā
notiks svinīgais pasākums par
godu Latvijas 91.gadadienai.
Tajā tiks godināti konkursa
„Būve 2009” laureāti. Vaives
pagasta tautas namā svinīgs
sarīkojums notiks 17. novembrī
plkst. 17.00.
Svētku ietvaros 11., 13. un
18.novembrī cēsnieki un viesi
aicināti apskatīt izstādes Cēsu
Vēstures un mākslas muzejā
(Jaunajā pilī), kur ieeja būs bez
maksas.
13.novembrī no plkst.11.00
– 17.00 Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs aicina skolēnus,
studentus un citus vēstures
interesentus apmeklēt vienas
dienas izstādi par Lāčplēša
kara ordeni - apskatīt vienīgo
zināmo pilno komplektu, kas
piederējis Latvijas armijas
ģenerālim Jānim Balodim.
Kopš novembra sākuma
pilsētu rotā Latvijas karodziņi
un arī iedzīvotāji ir aicināti 11.
un 18.novembrī izkārt valsts
karogu, kā to nosaka likums. Tā
kā vairāku namu īpašnieki labprāt
izkar arī Cēsu pilsētas karogu,
lūgums ievērot tā lietošanas
prasību – valsts svētkos pilsētas
karogu izkārt kopā ar valsts
karogu, pa labi no tā.
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PAŠVALDĪBĀ
Top novada budžets
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Valdība budžeta projektu
2010.gadam ir sagatavojusi,
precīzas finanšu prognozes
pašvaldībām vēl nav zināmas,
taču ir skaidrs, ka naudas būs
mazāk. Tāpēc Cēsu novada
pašvaldības budžeta projektu
izstrādājam rūpīgi, izsverot
visus par un pret.
Ir skaidrs, ka neiesim
vieglāko ceļu lineāri samazinot
finansējumu visās pašvaldības
darbības sfērās. Tāpēc deputāti
ir detalizēti iepazinuši to, kā
tika veidots šī gada budžets, lai
labāk varētu vērtēt un debatēt
par līdzekļu sadali nākošajā
gadā.
Ir
izveidotas
vairākas
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 esošo finansu
situāciju novadā. Nereti šādu
darba grupu izveidi uztver
ar bažām, pieļaujot, ka tās
izveidotas, lai kādu iestādi
rekonstruētu vai slēgtu. Tā tas
nav. Galvenais uzdevums darba
grupām ir, izvērtējot visus
par un pret, piedāvāt idejas,
priekšlikumus, kā lietderīgāk
izmantot
ierobežotos
pašvaldības līdzekļus. Par to,
ka prioritātes novadā ir un būs
izglītība, sociālā joma, drošība,
kultūra, tūrisms deputāti savas
domas nav mainījuši.
Par iespējamiem kultūras,
vēstures, tūrisma un izglītības
attīstības modeļiem būs plaša
diskusija,
kurā
aicināsim
piedalīties gan šo jomu
profesionāļus, gan iedzīvotājus.
To cik auglīgs ir šāds dialogs,
parādīja novada veselības
aprūpes iestāžu slimnīcas un
poliklīnikas
apvienošana.
Sākotnēji
poliklīnikas
kolektīvs ļoti skeptiski vērtēja
apvienošanās ideju, saskatīja
draudus gan ārstu darbam, gan

veselības aprūpes kvalitātei
novadā. Taču atklāti debatējot,
uzklausot visu pušu viedokļus,
radām gan mediķiem, gan
pacientiem
pieņemamu
risinājumu.
Sakarā ar to, ka no
1.decembra Cēsīs atkal nedaudz
pieaugs maksa par siltumu,
esam saņēmuši iedzīvotāju
pārmetumus, ka pašvaldībai
vajadzētu aktīvāk aizstāvēt
iedzīvotāju intereses un cīnīties
par tarifu samazinājumu. Kā
zināms, pēc domes iniciatīvas
par tarifa jautājumu ir uzsākta
tiesvedība. Esam pieaicinājuši
ļoti kvalificētu un pieredzējuši
ekspertu siltumapgādē, taču
izredzes pierādīt tiesā, ka
tarifs
siltuma
ražotājam
jāsamazina, ir visai nelielas.
Diemžēl
siltuma
apgādes
sistēma Cēsīs ir ļoti nepilnīga
un ražotājam, lai nodrošinātu
stabilu pakalpojuma sniegšanu,
prāvi līdzekļi jāiegulda tīklu
rekonstrukcijā. Labā ziņa ir tā,
ka siltumtīklu operatora „Jaunā
Fabrika” vadībai ir priekšlikumi
kā modernizēt siltuma apgādi

Domes sēdē oktobrī
Inga Sirmā
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītāja
Domes sēdē 15.oktobrī
Cēsu novada domes deputāti
pieņēma 42 lēmumus:
- Pēc vairākiem Cēsu
pilsētas būvinspektora un
būvvaldes aicinājumiem, Cēsu
novada dome lēma uzdot
nekustamā īpašuma Leona
Paegles ielā 21a, Cēsīs, Cēsu
novadā īpašniekiem sakārtot
savu nekustāmo īpašumu, lai
pilnībā novērstu sabiedrības
drošības apdraudējumu, pretējā
gadījumā to veiks pašvaldība,
piedzenot iztērētos līdzekļus
no īpašnieka.
- Pēc a/s Cēsu alus saņemtā
ierosinājuma tika nolemts
uzsākt detālplānojuma izstrādi
un apstiprināts darba uzdevums
detālplānojumam
zemes
gabaliem Rūpniecības ielā
18, Cēsīs, un Bumbieru ielai,
Cēsīs.
- Tika pieņemti lēmumi par
palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā.

Apvieno veselības
aprūpes iestādes
- Lai apvienotu resursus
veselības aprūpei un plānotu
efektīvāku attīstību, nolēma
ar 01.12.2009. Cēsu veselības
aprūpes centru pievienot Cēsu
rajona slimnīcai. Cēsu rajona
slimnīca ir visu Cēsu veselības
aprūpes centra tiesību, saistību,

t.sk., darba tiesisko attiecību,
funkciju, mantas un finanšu
līdzekļu pārņēmēja.
- Apstiprināts pašvaldības
dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas nolikums. Ņemot
vērā, ka nav veikti maksājumi
par dzīvokļu privatizāciju,
atcelti lēmumi par dzīvokļu
privatizācijas jautājumos un
attiecīgie nekustamie īpašumi
jāreģistrē Zemesgrāmatā kā
Cēsu
novada
pašvaldības
īpašums.

- Lai ievērotu Ministru
kabineta
30.10.2007.
noteikumus Nr.735, kas nosaka,
ka no 01.10.2010. par pilsētas
zemi, kuru nodod pagaidu
lietošanā sakņu (ģimenes)
dārzu ierīkošanai, jāmaksā
nomas maksa 1,5% apmērā no
zemes kadastrālās vērtības un
lai varētu aprēķināt kadastrālo
vērtību atbilstoši zemes nomas
izmantošanas mērķim, Cēsu
novada dome nolēma īslaicīgā
lietošanā nodotajiem zemes
gabaliem sakņu (ģimenes)
dārzu
ierīkošanai
noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis- pagaidu atļautā zemes
izmantošana sakņu dārziem un
rekreācijas nozīmes zeme.
- Lai ieviestu vienotu
bibliotēku informācijas sistēmu
Cēsu
Centrālā
bibliotēka
apstiprināta kā metodiskais
un konsultatīvais centrs visām
Cēsu
novada
pašvaldības
bibliotēkām, t.sk., izglītības
iestāžu bibliotēkām.
- Nolemts uzdot Cēsu
5.pirmsskolas
izglītības
iestādei gatavot ēdienu Cēsu
1.pirmsskolas
izglītības

iestādes vajadzībām un pārtikas
piegādi uzdots nodrošināt
izmantojot
Cēsu
speciālā
pirmsskolas izglītības iestādes
transportu.
- Apstiprināta darba grupa
deputāta M.Niklasa vadībā,
kurai
līdz
01.01.2010.
jāiesniedz priekšlikumi par
Cēsu novada izglītības iestāžu
tīklu ar 01.09.2010. Darba grupā
iekļauti arī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs G.Šķenders un
deputāti M.Cīrulis, G.Bērziņa,
O.Bicāns, Izglītības nodaļas
vadītāja L.Kokina un Rīgas
pedagoģijas
izglītības
un
vadības augstskolas Cēsu
nodaļas vadītāja M.Raudziņa.
- Apstiprināts Cēsu bērnu
un jauniešu izglītības centra
nolikums, kura sastāvā, nu jau
kā struktūrvienība, darbojas
Cēsu bērnu jauniešu izglītības
un veselības centrs.

Apstiprina kultūras centra
maksas pakalpojumus
- Apstiprināti Cēsu Kultūras
centra maksas pakalpojumi
par telpu īslaicīgo nomu Cēsu
novada pašvaldības iestādēs
kultūras un kultūrizglītības
pasākumu
organizēšanai,
biļešu
tirdzniecības
un
kontroles
pakalpojumiem,
mākslinieciskās programmas
izstrādi, aparatūru īri, u.c.
pakalpojumiem un apstiprināti
maksas pakalpojumi Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūrai par sociālās
aprūpes
pakalpojumiem,
mākslas terapeita konsultācijām

Cēsu Vēstis, 2009. gada oktobris

Cēsīs, novērst zudumus un
pēc tam arī samazināt tarifu.
Ir uzsāktas siltuma ražotāju un
pašvaldības sarunas par nomas
līguma pilnveidošanu.
Oktobrī Cēsīs veselu dienu
strādāja Saeimas Sociālo un
darba lietu komisijas deputāti
un speciālisti. Viņi iepazinās ar
mūsu Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras,
slimnīcas
un
pansionāta
pieredzi. Daudz kas no Cēsīs
uzzinātā,
tiks
izmantots
izstrādājot
papildinājumus
likumdošanā sociālo pabalstu
jomā. Kā zināms, virknē
pašvaldību budžetā vairāk nav
līdzekļu pabalstu izmaksai.
Cēsīs spējam un spēsim
nodrošināt to, ka cilvēki, kas
palikuši bez ienākumiem,
varēs
saņemt
palīdzību
pašvaldībā. Paplašinām tā
saukto 100 latu stipendiātu
programmu un 86 esošajiem
stipendiātiem pievienosies vēl
vairāk nekā desmit cilvēki, kas
iesaistīsies darba praktizēšanas
programmā. Tādējādi dodam
iespēju
grūtā
situācijā

un
nakts
patversmes
pakalpojumiem.
Noteikta
maksa par nodarbību telpu
nomu Cēsu bērnu un jauniešu
centrā (Ls 3 (t.sk., PVN)/
stundā un Cēsu sanatorijas
internātpamatskolā, piemēram,
aktu zāles noma sabiedriskiem
pasākumiem
noteikta
Ls
12 (t.sk., PVN) stundā.
Noteikta kārtība kādā Cēsu
Kultūras centrs izmanto Cēsu
novada pašvaldības iestādes
amatiermākslas
kolektīvu
nodarbībām un sarīkojumiem,
sociāla rakstura sarīkojumiem
un kultūras pasākumiem.
- Ņemot vērā valsts
dotācijas
samazinājumu
IT pašvaldību kompetenču
centriem, pieņemts lēmums
likvidēt vienu amata vienību
Cēsu
novada
pašvaldības
Informāciju
tehnoloģiju
nodaļā un apstiprināt maksu
par
konsultācijām
Cēsu
novada teritorijā Ls 10 (bez
PVN)/stundā, bijušā Cēsu
rajona teritorijā maksa par
konsultāciju noteikta Ls 15
(bez PVN)/stundā, t.sk., ārpus
bijušā Cēsu rajona teritorijas
maksa par konsultāciju noteikta
Ls 20 (bez PVN)/stundā.
- Apstiprinātas izmaiņas
Līvu
pamatskolas

nonākušajiem strādāt un kaut
nedaudz nopelnīt. Skaidrs, ka
tas nav ilgtermiņa risinājums
un svarīgākais uzdevums,
pirmkārt jau valstiskā līmenī,
ir veicināt jaunu darba vietu
rašanos.
Cēsu novadā aktivizēsim
regulāras novada vadības un
uzņēmēju tikšanās. Informēsim
par
Eiropas
Savienības
finansētajiem projektiem un
konkursiem, kuros uzņēmēji
var piedalīties. Piemēram,
šī gada beigās vai nākošā
gada sākumā tiks izsludināts
konkurss
par
tiesībām
veikt Cēsu kultūras centra
rekonstrukciju, to pārbūvējot
par
modernu
akustisko
koncertzāli. Tas ir apjomīgs
projekts un celtniekiem tur
būs darbs krietnam laikam.
Piedāvāsim arī uzņēmējiem
kontaktu iespējas ar kolēģiem
citās Eiropas valstīs, jo kā
jau minēju, ir jāizmanto visas
iespējas investīciju piesaistei,
lai novadā taptu jaunas
ražotnes un veidotos jaunas
darba vietas.

saimnieciskajiem darbiniekiem
–
izvērtējot
ekonomisko
situāciju samazinātas slodzes
un amata vienību algas
likmes. Apstiprinātas Cēsu
5.pirmsskolas izglītības iestādes
saimniecisko darbinieku un
pedagoģisko darbinieku amata
vienības.
- Ja tuvojas iepriekšējās
atļaujas termiņš pasažieru
pārvadāšanu ar vieglajiem
taksometriem vai jāizsniedz
jauna atļauja- no 01.07.2009.
lēmumu
pieņemšana
ir
Cēsu
novada
pašvaldības
kompetencē.
Dome
arī
nosaka maksimālos tarifus.
15.10.2009. Dome nolēma
izsniegt pirmās 5 atļaujas,
nosakot, ka maksimālais tarifs
laikā no pl.6.00 līdz pl.21.00 ir
Ls0,40/km, laikā no pl.21.00
līdz 4.00 ir Ls 0,50/km,
gaidīšanas tarifs ir Ls 5 / par
stundu un ekstra tarifs ( no viena
punkta līdz otram Cēsu pilsētas
administratīvajās robežās, bez
pieturām) ir Ls 2. Atļauja ir
spēkā līdz 01.03.2010. un līdz
šim termiņam nepieciešams
izstrādāt un apstiprināti Cēsu
novada Saistošos noteikumus
par nosacījumiem un kārtību
atļaujas izsniegšanai pasažieru
pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem.

Cēsu Vēstis, 2009. gada oktobris

LASĪTĀJU IEROSINĀTS TEMATS
Cēsniekiem rūp taupība
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu novada pašvaldība
vairākkārt saņēmusi iedzīvotāju
pārmetumus par nepietiekamu
elektroenerģijas
taupīšanu,
pārlieku
ilgi
apgaismojot
pilsētas ielas. Pašvaldība ir
pateicīga iedzīvotājiem par
rūpēm un priekšlikumiem.
Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītāja
vietniece
Liene
Jurģēna
skaidro, ka jau kopš pavasara
pilsētā ir ieviests taupības
režīms,
vasaras
mēnešos
būtiski samazinot tēriņus. Tā
piemēram, šīs vasaras mēnešos
pašvaldība par apgaismojumu
maksāja uz pusi mazāk nekā
pērn. Tas izdevies, ieviešot

taupības režīmu, kad vasarā
maģistrālajās ielās dega katra
otrā laterna, tika izgaismota
tikai daļa no vecpilsētas un
atsevišķas vietas pilsētā.
Sākoties rudenim, kad laika
apstākļi ir mainīgi, tika veikti
darbi, lai noregulētu un atrastu
optimālo veidu, kā taupīt
elektroenerģiju
vienlaikus
nodrošinot, lai iedzīvotāji no
rīta varētu doties uz darbu
un mācību iestādēm, kā arī
vakarā atgriezties mājās pa
apgaismotām ielām. Rudenī visu
diennakts tumšo laiku pilsētā ir
izgaismotas maģistrālās ielas,
kurās deg katra otrā laterna,
gaišs ir arī pilsētas centrs un
daļa vecpilsētas. Tāpat arī
izgaismoti ir abi parki – Maija
un Pils parks. Lai taupītu
energoresursus, bet tomēr
nodrošinātos pret vandālismu,

tuvākajā laikā Pils parkā degs
tikai katra otrā laterna.
Iedzīvotāji bija nobažījušies,
kāpēc no rītiem laternas
izslēdzas vēlāk nekā uzaust
gaisma. „Pilsētas apgaismojums
vakaros
ieslēdzas
tiklīdz
iestājas tumsa un izslēdzas ap
pusnakti, bet no rītiem ieslēdzas
tiklīdz uzaust gaisma. To regulē
laika un gaismas releji. Tomēr
jāņem vērā tas, ka šie releji ne
visur atrodas pašā gaišākajā
vietā, reizēm koku ēna aizkavē
izslēgšanos. Pie tam releja
tehniskās īpašības neļauj tam
izslēgties gluži kā gaismas
slēdzim, un paiet 15 minūtes
no gaismas uzaušanas brīža
līdz tas izslēdzas. Tāpēc arī
iedzīvotāji zvana uz pašvaldību
un uz laikraksta „Druva”
redakciju un pauž neizpratni
par elektrības netaupīšanu.

Bet, bieži vien, kamēr cilvēks
ir ticis līdz darbavietai, laternas
ir jau izslēgušās,” skaidro SIA
firmas „Spriegums” vadītājs
Didzis Zaharovs.
Tāpat arī, iedzīvotāji ir
neizpratnē, kāpēc naktīs gaisma
deg ne tikai maģistrālajās ielās,
bet arī sānielās. „Maģistrālo
ielu apgaismojuma barošanas
punkti atrodas blakus ielās,
tāpēc arī daļa no mazajām
ieliņām naktī ir apgaismotas,”
skaidro L.Jurģēna.
„Reizēm
saņemam
pārmetumus, ka gaisma deg
arī dienas laikā. Piekrītu, ka
ir tādas situācijas, jo tas ir
nepieciešams, lai atklātu un
novērstu bojājumus, apzinātu
izdegušās spuldzes un veiktu
uzlabojumus,”
skaidro
D.Zaharovs.
„Piemēram,
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oktobra vidū, kad pilsētā
plosījās liels vējš, L.Paegles
ielā dienas laikā pēkšņi iedegās
apgaismojums. Tas notika
tehnisku iemeslu dēļ, jo uz
apgaismojuma vadiem uzkrita
elektrības vadi. Problēmu
nekavējoties novērsām, bet
iedzīvotāji jau bija paspējuši
piezvanīt uz „Hallo Druva”
un pauduši sašutumu. Paldies
iedzīvotājiem par modrību!”
pauž D.Zaharovs.
Ņemot vērā, ka septembris
bija pirmais rudens mēnesis un
SIA firma „Spriegums” veica
tehniskus uzlabošanas darbus,
vēl nav iespējams noteikt,
cik liels būs ietaupījums
izmantojot taupības režīmu.
Tomēr, prognozes liecina, ka
apgaismojuma izmaksas rudenī
un ziemā būs vismaz par vienu
trešdaļu zemākas nekā pērn.

Kultūras, izklaides un sporta pasākumi oktobrī Cēsīs
Pasākumi un koncerti
06.11. no plkst.20.00 – 23.00
Danču klubs aicina
Cēsu profesionālās vidusskolas
zāle (Skolas iela 6)
07.11.plkst.17.00
Valmieras Drāmas teātra izrāde
‘’Eduards’’
Cēsu Izstāžu nams
07.11. plkst.22.00
SKC vakars
Fonoklubs
09.11. plkst.17.00
Pasākums „Krēslas stunda”
Grāmatu fragmentu lasījumi sveču
gaismā
auditorijai no 4. – 6.klasei
Cēsu Bērnu bibliotēka
11.11.
No plkst.17.30
Lāčplēša diena. Lāpu gājiens.
Cēsis, Skolnieku rotas piemineklis
– Lejas kapi
11.11. plkst.19.00
Dabas koncertzāle
Kinoteātris Vidzemnieks
13.11. plkst.19.00
Koncerts. A.Mielavs
„Nospiedumi”
Cēsu 2.pamatskola
14.11. plkst.22.00
Grupas „Tā Tā Tā” koncerts
Fonoklubs
15.11. plkst.13.00
Kameransambļa
‘’Altera Veritas’’ koncerts
Cēsu Izstāžu nams
17.11. plkst.17.00
Latvijas gadadienai veltīts
pasākums
Līvu un Rāmuļu skolu un Vaives
tautas nama radošo kolektīvu
koncerts,
Tiks godināti Vaives
iedzīvotāji kustības “Labo darbu
krātuvīte” ietvaros, pēc koncerta
svētku balle
Vaives tautas nams
17.11. plkst.18.00
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienai veltīts
svinīgais sarīkojums visiem Cēsu
novada iedzīvotājiem un viesiem
Rīgas apvienotā jauniešu
simfoniskā orķestra koncerts
A.Veismaņa vadībā
Cēsu 2. pamatskola

Danču klubs aicina
Cēsu profesionālās vidusskolas
zāle (Skolas iela 6)
20.11. plkst.19.00
Bad Love Experience (Itālija)
+ Chain Reaction (Polija)
– koncerts
Fonoklubs
21.11. un 22.11. plkst.14.00
Argentīnas tango dejošana ar
Kristīni un Raineru (Vācija)
Cēsu Izstāžu nams
22.11. plkst.13.00
Atis Auzāns un Daugavpils
„Oranžais koris”
Cēsu 2. pamatskola
24.11. plkst.18.00
Zīmogs sarkanā vaskā. Tikšanās
ar rakstnieku Jāni Lejiņu un
režisori Virdžīniju Lejiņu
Cēsu novada pašvaldības zāle
26.11. plkst.18.00
Latvijas koncerti piedāvā „Džeza
zelta melodijas”
Cēsu 2. pamatskola
27.11.
Cēsu radošo un talantīgo
jauniešu koncerts
Cēsu Meža skola (Bērzaines iela
34)
27.11. plkst.22.00
DJ Roberts Gobziņš
Fonoklubs
28.11. plkst.16.00 un 19.00
Igo koncerts „Ieelpots”
Cēsu Izstāžu nams
29.11. plkst.16.00
Pils kora koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
29.11.
Cēsu pilsētas egles iedegšanas
svētki
Rožu laukums
29.11. plkst.17.00
Vokālās mūzikas koncerts
Cēsu Izstāžu nams

Starpkultūru nedēļa „Otrpus
Vidusjūrai”
05.11. – 05.12.
Izraēlas mākslinieku miniatūru
izstāde „Bībele miniatūrās”
Izstādes atklāšana 05.11. plkst.
15.00
Cēsu Izstāžu nams

19.11. plkst.18.30
Božole Vīna svētki
Franču kafejnīca „Gourmands”

20.11. plkst.18.00
Turcijas vakars
Filma par mūziku Stambulā, turku
dzeja un turku tēja
Franču kafejnīca „Gourmands”

20.11.no plkst.20.00 – 23.00

25.11. plkst.18.00

Izraēlas vakars
Ebreju deju grupa „Eilat” mācīs
riņķa dejas
Cēsu Izstāžu nams

No 16.11 – 30.11.
Mūžu mūžos būs dziesma
– Valteram Kaminskim 80
Cēsu Centrālās bibliotēka

27.11. plkst.18.00
Arābu vakars
Arābu tradicionālā mūzika un
ēdienkarte
Franču kafejnīca „Gourmands”

19.11 - 21.11.
Jauno grāmatu izstāde
Centrālās bibliotēka

Izstādes

01.11.
plkst. 10.00 - 18.00
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā – 5.kārta
Lapsu iela 17

01.10. - 06.12.
Oktobris- Dizaina mēnesis
Latvijā
Mārtiņa Saulespurēna BLUE
radīto pasaules klases mikrofonu
kolekcija
Cēsu Izstāžu nams
No 03.10. - 30.11
Metālkalumi un šatiera segas
kalējs Dainis Mežancis
Šatiera segas – Vecpiebalgas
audēju kopa
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”
10.10. - 03.11.
Roberta, Ainas, Agates un Elīnas
Mužu darbu izstāde.
Glezniecība un tekstils
Cēsu Izstāžu nams
10.10. - 03.11.
Grafikas darbu izstāde
„Medības”
Cēsu Izstāžu nams
No 02.11. – 30.11.
”Latvija likteņa gaitās”
Cēsu Centrālās bibliotēkas
No 02.11. – 30.11.
Skolas Cēsīs – Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskola
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 02.11. – 30.11
Cēsu pilsētas Mākslas
vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 03.11. – 14.11.
Pasaku ķēniņš un sirds
dziesminieks Kārlis Skalbe
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 03.11. – 27.11.
Izstāde „11. novembris
– Lāčplēša diena”
Cēsu Centrālās bibliotēka
05.11. – 06.12.
Juris Dimiters. „Political
animal” (Politiskais dzīvnieks)
Gleznas un plakāti
Cēsu Izstāžu nams
13.11. plkst.11.00 – 17.00
Vienas dienas izstāde par
Lāčplēša kara ordeni.
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs

Sports

01.11.
plkst.15.00 - 17.00
LČ volejbolā vīriešiem Nacionālā
līga
SK Cēsis – SK Limbaži
Gaujas 45
01.11.
plkst.18.00 - 20.00
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Rubene
Piebalgas 18
04.11.
plkst.18.00 - 19.30
SJBL basketbols zēni 2.div.
Cēsu PSS - Ezerzeme
Piebalgas 18
06.11.
plkst.18.00 - 19.30
SJBL basketbols zēni 2.div.
Cēsu PSS - Krāslava
Piebalgas 18
06.11.
plkst.18.30 - 20.00
Lietuvas sieviešu basketbola līga
Cēsis - Aistes
Piebalgas 18
07.11.
plkst.16.00 - 18.00
LSBL basketbols dāmas
Cēsis – TTT Rīga
Piebalgas 18
08.11.
plkst.11.00 - 18.00
SJBL basketbols zēni 1.div.
Cēsu PSS – VEF
Piebalgas 18
13.11.
plkst.19.30 - 21.00
Latvijas Amatieru basketbola
līga vīriešiem
Cēsis - Madona
Piebalgas 18
13.11.
plkst.20.00 - 22.00
LČ florbolā 1.līga vīrieši

Cēsis – Latgranula
Pūces 2a
14.11.
plkst.18.00 - 20.00
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Fk Rīga
Piebalgas 18
15.11.
plkst. 11.00 - 18.00
SJBL basketbols mini zēni
Piebalgas 18
19.11.
plkst. 19.00 - 21.00
LSBL basketbols dāmas
Cēsis – RTU/Merks
Piebalgas 18
21.11.
plkst.11.00 - 16.00
SJBL basketbols meitenes 1.div.
Cēsu PSS – 3.BJSS
Piebalgas 18
22.11.
plkst.11.00 - 18.00
SJBL basketbols zēni 1.div.
Cēsu PSS – Jelgava
Piebalgas 18
22.11.
plkst.13.30 - 15.00
SJBL basketbols zēni 2.div.
Cēsu PSS – Alūksne
Piebalgas 18
27.11.
plkst. 19.30 - 21.00
Latvijas Amatieru basketbola
līga vīriešiem
Cēsis – Beverīna
Piebalgas 18
27.11.
plkst. 20.00 - 22.00
LČ florbolā 1.līga vīrieši
Cēsis – Rubene 1
Pūces 2a
28.11.
plkst. 15.00 - 17.00
LČ volejbolā vīriešiem Nacionālā
līga
SK Cēsis – Jēkabpils SC
Gaujas 45
28.11.
plkst.18.00 - 20.00
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Bauska
Piebalgas 18
29.11.
plkst.14.00 - 16.00
LSBL basketbols dāmas
Cēsis – Liepājas Metalurgs
Piebalgas 18
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JAUNUMI
Apvieno veselības
iestādes
Aivars Akmentiņš
Oktobrī Cēsu novada domes
sēdē
deputāti vienbalsīgi
atbalstīja ieceri apvienot Cēsu
slimnīcu un Cēsu veselības
aprūpes centru, jeb poliklīniku.
Abu
iestāžu
apvienošana
noslēgsies šī gada beigās.
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. Darbu turpinās
arī visi līdzšinējie speciālisti,
un poliklīnikas pakalpojumu
cenas līdz ar apvienošanos
nemainīsies.
Kopš
septembra
abas
ārstniecības iestādes ir Cēsu
novada pašvaldības pārziņā un
domes sociālo lietu komitejas
deputāti izdiskutēja un virzīja
uz domes sēdi jautājumu par
slimnīcas
un
poliklīnikas

apvienošanu. Lēmums paredz,
ka pacienti arī turpmāk
mediķu pakalpojumus varēs
saņemt
gan
poliklīnikas
telpās Palasta ielā 15, gan
slimnīcā un darbu turpinās visi
līdzšinējie speciālisti. Līdz ar
apvienošanu varētu samazināt
administratīvās
izmaksas.
Abu
iestāžu
apvienošana
bija nepieciešama arī valstī
notiekošās veselības aprūpes
sistēmas reformas kontekstā, jo
ir uzsākta Cēsu, Smiltenes, un
Limbažu slimnīcu apvienības
veidošana.

Šāds Sociālo lietu komitejas
deputātu lēmums neapmierināja
veselības
aprūpes
centra
kolektīvu, kas nosūtīja vēstuli
novada domes priekšsēdētājam
Gintam Šķenderam paužot
bažas, ka apvienošanās rezultātā
pakalpojumi pacientiem var
kļūt dārgāki un mazāk pieejami,
kā arī poliklīnikas uzkrātie
līdzekļi izmantoti slimnīcas
finansiālo rādītāju uzlabošanai.
Pēc domes priekšsēdētāja

Moderni dabaszinību kabineti

Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
Projektu un vides speciāliste
Oktobrī
Cēsu
novada
pašvaldība
parakstīja
līgumu ar SIA „Otons”
par Cēsu 2.vidusskolas un
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas
dabaszinātņu
kabinetu
remonta darbu uzsākšanu,
tādejādi
uzsākot
projekta
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes
nodrošināšana
Cēsu
2.vidusskolā,
Cēsu
Valsts ģimnāzijā un Cēsu
pilsētas vakara vidusskolā”
realizēšanu.
Eiropas
Savienības
līdzfinansētā projekta ietvaros
minētajās
Cēsu
pilsētas
izglītības
iestādēs
tiks
nodrošināta atbilstoša materiālā
bāze kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei. Projekta mērķis ir

vispārējās vidējās izglītības
kvalitātes
paaugstināšana
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Cēsu 2.vidusskolā un Cēsu
pilsētas vakara vidusskolā,
modernizējot un pilnveidojot
skolu dabaszinību kabinetusi,
nodrošinot
kvalitatīvu
vidējās izglītības programmu
dabaszinātnēs un matemātikā
īstenošanu.
SIA
„Otons”
remonta
darbus Cēsu 2.vidusskolā un
Cēsu Valsts ģimnāzijā par
kopējo summu 50 106,64 LVL
veiks pēc SIA „Būvprojkets”
izstrādātā tehniskā projekta.
Rekonstrukcijas
darbus
paredzēts
pabeigt
līdz
7.decembrim.
Projekta ietvaros Cēsu
2.vidusskolā tiks izremontēts
un aprīkots ķīmijas kabinets
un ķīmijas laboratorija, kā
arī bioloģijas kabinets un
bioloģijas laboratorija. Cēsu
Valsts ģimnāzijā tiks veikti
remontdarbi bioloģijas kabinetā
un bioloģijas laboratorijā,
fizikas praktikuma kabinetā un

iniciatīvas pašvaldības telpās
notika plaša mediķu, deputātu,
pašvaldības speciālistu un
iedzīvotāju diskusija, kurā tika
izteikti argumenti gan par, gan
pret apvienošanos.
Diskusijas
noslēgumā
poliklīnikas darbinieki minēja
vairākus priekšnosacījumus,
kas
būtu
jāizpilda,
lai
poliklīnika
piekristu
apvienoties ar slimnīcu, poliklīnikas pakalpojumu cenas
ir jāsaglabā pašreizējā līmenī,
jānodrošina iespēja, ka ārsti
paši var noteikt pakalpojumu
cenas un poliklīnikas pārstāvji
vēlas piedalīties darba grupā,
kas lems par poliklīnikas
uzkrājumu izlietojumu.
Gala rezultātā tika izstrādāts
domes lēmums, kas ir optimāls
gan abu Cēsu ārstniecības
iestāžu turpmākai darbībai,
gan arī pacientiem un deputāti
nobalsoja par slimnīcas un
poliklīnikas apvienošanu.

fizikas laboratorijā.
Jau
noslēgusies
cenu
aptauja par mēbeļu piegādi
un uzstādīšanu dabaszinātņu
kabinetiem, līdz ar to tuvākajā
laikā tiks noslēgts līgums arī
par mēbeļu piegādi. Nākamā
gada pirmajā pusē tiek plānota
mācību procesa nodrošināšanai
paredzēto iekārtu, piederumu,
aprīkojuma,
tehnoloģiju
iegāde
un
uzstādīšana.
Noslēdzoties projektam, katrā
minētajā skolā būs izveidotas
modernas
dabaszinību
priekšmetu klases, nodrošināta
materiāli
tehniskā
bāze,
iegādāti mēbeļu komplekti,
mācību aprīkojums.
Projekta kopējās izmaksas ir
295 176 LVL, no kuriem 250
899 LVL ir ERAF finansējums.
pašvaldības
līdzfinansējums
ir paredzēts 30 994 LVL
apmērā. Projektu ar budžeta
dotāciju 13`283 LVL apmērā
līdzfinansē valsts.
Projekta aktivitātes pilnībā
noslēgsies nākamajā gadā.

Sakopsim īpašumus
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Tuvojoties ziemai, kad
cēsnieki uzkopj dārzus un
pagalmus, Cēsu novada
pašvaldība aicina zaļos
atkritumus
un
citus
kompostējamos materiālus
novietot kopējā komposta
kaudzē Cēsīs, Austrumu

ielā 5.
Ņemot
vērā
finansiālo
situāciju, pašvaldība šogad
nenodrošina zaļo atkritumu
izvešanu
no
privātmāju
un
daudzdzīvokļu
namu
pagalmiem, toties ir atvēlējusi
vietu
kopējas
komposta
kaudzes veidošanai. Pilsētas
iedzīvotāji ir aicināti lapas, zāli,
ābolus un citus kompostējamos
materiālus vest uz Austrumu
ielu 5, kas atrodas aiz „Cēsu

alus” ražotnes. Tā kā koku
zari tik ātri nesadalās, aicinām
tos šķeldot, nevis likt kopā ar
citiem materiāliem.
Cēsu pašvaldības saistošie
noteikumi
par
atkritumu
apsaimniekošanu nosaka, ka
pašvaldības teritorijā aizliegts
sadedzināt atkritumus, bet
pieļaujama kaitēkļu bojātu
zaru un augu sadedzināšana,
ja tas nerada draudus cilvēku
dzīvībai un veselībai, videi, kā

Cēsu Vēstis, 2009. gada oktobris

Siltuma pabalsta piešķiršana
Vita Pētersone
Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras
Projektu vadītāja
No
š.g.
2.novembra
līdz 2010. gada 31.martam
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības aģentūra
pieņems iesniegumus pabalsta
piešķiršanai no
personām/
ģimenēm,
kuras
dzīvo
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
ar centralizētu siltumapgādi.
Sākoties apkures sezonai,
aktuālāks kļūst jautājums
par trūcīgāko Cēsu novada
iedzīvotāju iespējām apmaksāt
siltumenerģijas pakalpojumus,
šogad no Aģentūras budžeta
šim mērķim plānots izlietot 31
500 latus. Šī gada pirmajā pusē
jau piešķirti pabalsti 21 655
latu apmērā.
Dzīvokļu
pabalsts
būs
netiešs, tas viena mēneša
laikā no lēmuma brīža par
pabalsta
piešķiršanu
tiks
pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
Pabalstu
varēs
saņemt
ģimenes/ personas, kurām pēc
komunālo pakalpojumu rēķinu
nomaksas pirmajam ģimenes
loceklim nepaliek vairāk kā 90
Ls, katram nākamajam ģimenes
loceklim nepaliek vairāk kā 54
Ls.
Savukārt
vienatnē
dzīvojošiem
pensionāriem,
nestrādājošiem 1. un 2. grupas
invalīdiem un valsts sociālā
nodrošinājuma
pabalsta
saņēmējiem pēc komunālo
pakalpojumu rēķinu nomaksas
mēnesī nepaliek vairāk kā 108
Ls.
Pabalsta

pieprasītājam

Cēsu pašvaldības aģentūrā
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”,
Bērzaines ielā 18, 2.stāvā,
6.kabinetā jāiesniedz:
• iesniegums;
• komunālo pakalpojumu
rēķins;
• dokuments, kas apliecina
personas tiesības lietot
dzīvojamo telpu (īres līguma,
īpašuma nostiprinājuma
Zemesgrāmatā kopijas u.c.
dokumentu kopijas);
• izziņa no darba devēja
par pēdējo trīs mēnešu
ienākumiem pēc nodokļu
nomaksas par katru darba
spējīgā vecumā esošu ģimenes
locekli no 15 gadu vecuma,
• algas nodokļu grāmatiņas
kopija (uzrādot oriģinālu)
personām darbspējīgā vecumā,
ja tās nav nodarbinātas;
• Nodarbinātības valsts
aģentūras (turpmāk – NVA)
individuālā darba meklētāja
plāna kopiju (uzrādot
oriģinālu), ja persona ir
bezdarbnieks;
• ziņas par ģimenes locekļu,
kuri sasnieguši 15 gadu
vecumu, mācībām (mācību
iestādes izziņa, kurā norādītas
ziņas par stipendijas apmēru,
pilna vai nepilna laika
studijām, budžeta vai maksas
grupu, studiju maksu) vai
nodarbinātību;
• Valsts darba ekspertīzes
ārstu komisijas izziņas kopija
(uzrādot oriģinālu) personām,
ja tās saņem valsts noteikto
invaliditātes pensiju vai valstī
noteikto sociālā nodrošinājuma
pabalstu invaliditātes
gadījumā.
Lai pieteiktos centrālapkures
pabalstu
saņemšanai,
iedzīvotājam Cēsu novada
pašvaldībā jābūt deklarētiem
vismaz pēdējos 12 mēnešus.

Mainās siltuma tarifs
Oktobrī
sabiedrisko
pakalpojumu
regulēšanas
komisija apstiprināja „Cēsu
siltumtīklu
uzņēmuma”
saražotās siltumenerģijas tarifu.
Sākot ar 1.decembri tas būs
45,77 lati par megavatstundu.
Cēsu siltumtīklu
valdes
priekšsēdētājs Ēriks Timpars
paskaidroja, ka paaugstinājums
saistīts
ar
koģenerācijas
stacijas neefektīvu darbību.
Jaunais siltumtīklu operators
uzņēmums “Dalkia” pieaicinājis
franču ekspertus, lai izstrādātu
priekšlikumus koģenerācijas

stacijas efektīvākai darbībai,
jo elektrības ražošana subsidē
siltuma ražošanu. Šo problēmu
uzņēmums jau ir veiksmīgi
atrisinājis Valmierā, tādējādi
samazinot maksu par siltumu.
Šāds risinājums paredzēts
arī Cēsīs. Paralēli 3-4 gadu
laikā paredzēts rekonstruēt
avārijas stāvoklī esošo pilsētas
siltumapgādes sistēmu. Ē.
Timpars izteica pārliecību,
ka
pateicoties
“Dalkia”
investīcijām un pieredzei, arī
Cēsis kļūs par labo piemēru
siltumapgādē.

arī personu mantai. Lai nerastos
pārpratumi, iedzīvotāji, kuri
gatavojas dedzināt bojātos
zarus,
aicināti
sazināties
ar
pašvaldības
policiju
(kontakttālrunis 64122735).

citu īpašumiem.

Tāpat aicinām iedzīvotājus
sakopt savus īpašumus jau
tagad, rudenī, lai pavasarī
neveidotos
kūla,
kuras
dedzināšana
apdraud
gan
cilvēku dzīvību, gan nodara
kaitējumu dabai, saviem un

Jāatgādina arī, ka katrs
zemes īpašnieks vai lietotājs
ir atbildīgs par savā īpašumā
notiekošo, arī tad, ja normatīvo
aktu pārkāpumu viņa īpašumā
ir izdarījis kāds cits. Tāpēc
īpašniekiem pašiem vajadzētu
pievērst lielāku uzmanību sava
īpašuma uzraudzībai, lai citu
personu dēļ nerastos kaitējums
jums un jūsu īpašumam.

