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Godina skolotājus

Bērnudārza
atvēršana

Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Dzintra Kozaka
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe

Septembra beigās Cēsīs jau
piekto reizi notika Draudzīgā
Aicinājuma balvas „Cēsu
skolotājs”
pasniegšanas
ceremonija.

Jaunā
bērnudārza
celtniecības darbi ir praktiski
pabeigti
un
tiek
veikti
iepirkumi telpu un rotaļu
laukumu aprīkojuma iegādei.
Oktobrī notiks arī jaunā
bērnudārza darbinieku atlase
un pieņemšana darbā.

Draudzīgā
Aicinājuma
balvas
„Cēsu
skolotājs”
dibinātājs
ir
Draudzīgā
Aicinājuma fonds, ko vada
Jānis Endele. Balvas mērķis ir
stimulēt skolotājus augstiem
sasniegumiem, radīt veselīgu
konkurenci
un
noteikt
veiksmīgākos
aizvadītajā
mācību
gadā.
Skolotāju
sasniegumi tiek vērtēti par
aizvadīto mācību gadu.
Uzrunājot
svinīgās
ceremonijas dalībniekus, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders
pateicās
skolotājiem par nozīmīgo, bet
valstī diemžēl nenovērtēto
darbu. „Lai izveidotu sekmīgi
strādājošu izglītības sistēmu
novadā, būs nepieciešams
skolotāju padoms un zināšanas.
Rīkosim nopietnu diskusiju
un, esmu pārliecināts, ka
kopīgiem spēkiem mēs radīsim
labāko risinājumu,” uzsvēra G.
Šķenders.
Draudzīgā
Aicinājuma
fonda vadītājs Jānis Endele
atzina, ka pedagogu cilvēcīgā
dzīves situācija šogad kļuvusi
teju traģiska, taču tas, kurš ir
dzimis būt par skolotāju, tāds
arī būs. „Pateicību ir pelnījis
katrs skolotājs, jo nodrošināt
šodienas prasībām atbilstošu
mācību līmeni ir grūts un cildens
darbs,” atzina J.Endele.
Cerību balvas pamatskolu

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un Draudzīgā aicinājuma fonda
vadītājs Jānis Endele pasniedza pūces ģimnāziju skolotājām (no labās) - Anitai Slaidiņai,Inesei
Bozei, Laimai Pērkonei, Sarmītei Dreijaltei, Ingrīdai Tilakai.
grupā
pasniedza:
Inesei
Krauklei, Līvijai Ambainei;
Valentīnai
Vocišai,
Ingai
Jurgenai; Birutai Bozei, Lainei
Ūdrei, Ingūnai Batņai.
Cerību balvas vidusskolu
grupā pasniedza: Dainai
Grasei, Mariannai Rozītei,
Artim
Beķerim,
Ilonai
Strelkovai, Ligitai Ridūzei,
Brigitai Zēmelei, Helēnai
Lūsiņai.
Cerību balvas ģimnāziju
grupā pasniedza: Ingūnai
Irbītei, Ievai Radzobei, Ingunai
Gailei, Inesei Kaulai, Laumai
Micānei, Ingai Miezītei.
Draudzīgā
aicinājuma
balvu
„Pūci”
saņēma
pamatskolu
skolotāji:
Staņislavs Jakovļevs, Lidija
Lisovska, Aldona Melbārde,

Ērika Siliņa, Indra Jaunzema,
Ligita Neimane.
Draudzīgā
aicinājuma
balvu
‘Pūci”
saņēma
vidusskolu skolotāji: Arnis
Ratiņš, Inna Andrejeva, Vija
Jansone, Marija Grīnberga,
Daiga Rubene, Agita Bērziņa.
Draudzīgā
aicinājuma
balvu
„Pūci”
pasniedza
ģimnāziju skolotājiem: Anitai
Slaidiņai, Arnim Andersonam,
Inesei Bozei, Laimai Pērkonei,
Sarmītei Dreijaltei, Ingrīdai
Tilakai.
Svinīgajā
pasākumā
godināja arī skolu direktorus:
Lailu Punculi, Ievu Eglīti,
Annu Būri, Ojāru Bicānu,
Māri Šķēli, Ligitu Krūmiņu,
Kārli Āri, Lilitu Ozoliņu,
Innu Semjonovu, Mariju Supi,

Jolantu Dzeni, Anitu Neimani,
Māri Ķēniņu, Ullu Loginu,
Ivetu Apini, Guntu Bērziņu,
Daci Eglīti.
Draudzīgā
Aicinājuma
fonds
godināja
arī
balvas „Cēsu skolotājs”
atbalstītājus: Gintu Šķenderu,
Andri Neimani, Valdi Siksni,
Aleksandru Bimbiruli, Lolitui
Kokinu, Gunti Vasiļevski, Modri
Krieviņu, Andi Kazaku, Mairitu
Kaņepi, Irēnu Martinsoni, Ingu
Miezīti, Andreju Rampānu,
Ingu Pētersoni, Daci Eglīti un
Sandru Trēziņu.
Uz Draudzīgā Aicinājuma
“Cēsu skolotājs” ceļojošajām
balvām – „Pūcēm” ik gadu tiek
iegravēts ieguvēja vārds un
gadu šī balva ir laureāta rīcībā.

Pašvaldība nodrošina darbu 86 bezdarbniekiem
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste

uzturēšanai ” īstenošanu, lai
atbalstītu bezdarbniekus, kuri
vairs nesaņem bezdarbnieka
pabalstu un palikuši bez iztikas
līdzekļiem.

Kopš 15.septembra Cēsu
novada pašvaldība sadarbībā
ar
Nodarbinātības
valsts
aģentūru (NVA) uzsākusi
Eiropas Sociālā fonda (ESF)
līdzfinansētā pasākuma „Darba
praktizēšanas
pasākumu
nodrošināšana
pašvaldībās
darba iemaņu iegūšanai un

Cēsu novada pašvaldība
projekta
1.posmā
līdz
31.decembrim
nodrošina
darbu 86 bezdarbniekiem,
kurus rindas kārtībā norīkoja
NVA Cēsu filiāle. Pašvaldība
bezdarbniekus
iesaista
mazkvalificētos
darbos,
kas saistīti ar teritorijas

labiekārtošanu,
telpu
uzkopšanu, remontdarbiem un
citiem tehniskiem darbiem.
Bezdarbnieki tiek nodarbināti
Cēsu
novada
izglītības
iestādēs, pašvaldības aģentūrās,
Cēsu rajona slimnīcā un
Cēsu
pilsētas
pansionātā,
Vaives pagasta pārvaldē un
pašvaldības nodaļās. Darbus
koordinē pašvaldības norīkoti
un projekta apmaksāti darbu
vadītāji.
Projektā

iesaistītie

bezdarbnieki
saņem
100
latu stipendiju, viņiem tiek
nodrošināta
bezmaksas
medicīniskā pārbaude.
Skolu direktori un pašvaldības darbinieki, pie kuriem strādā
projekta dalībnieki, atzīst, ka
darbu veicēji labi un apzinīgi
veic uzticētos pienākumus. Paši
projekta dalībnieki ir izteikuši
pateicību pašvaldībai par doto
iespēju strādāt, jo nopelnītie 100
lati daudziem ir izdzīvošanas
jautājums.

Turpinās
bērnu
grupu
komplektēšana. Kā jau esam
informējuši, bērnudārzā būs
astoņas grupiņas 2006.- 2007.
gados dzimušajiem bērniem
un trīs grupiņas uz jauno ēku
pāries no „Akmens ligzdas”.
Bērnudārza iekārtošana un
štata komplektācija jāpabeidz
oktobrī, lai novembrī iestāde
jau varētu uzņemt mazuļus.
Tādejādi
visiem
pilsētas
bērniem, kas reģistrēti rindā,
pietiks vietas bērnudārzos un tā
saucamais „bērnudārzu rindas
jautājums” tiks atrisināts.

Uzņēmēju
diena

Cēsu rajona pašvaldību
administrācija un Cēsu novada
pašvaldība, EEZ un Norvēģijas
vadības divpusējā finanšu
instrumenta projekta „Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs” un Biznesa inkubatora
Magnus aktivitāšu ietvaros
rīko Jauno uzņēmēju dienu.
Tā notiks 2.oktobrī pulksten
14:00, Cēsīs, Pļavas ielā 3A
– Biznesa inkubatora Magnus
telpās.
Jauno
uzņēmēju
dienā
ikvienam, kam ir biznesa
ideja, bet trūkst pārliecības
vai resursi tās īstenošanai,
būs iespēja uzzināt, kādas
priekšrocības un ieguvumi
paveras, iesaistoties Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centra un Biznesa inkubatora
Magnus izstrādātajā mentoringa
programmā. Jauno uzņēmēju
diena ir lieliska iespēja
tikties
visiem
partneriem
– par mentoriem jeb pieredzes
bagātiem uzņēmējiem, kas
gatavi dalīties ar savām
zināšanām. Uz tikšanos aicināti
veiksmīgākie Cēsu novada
pašvaldības un tās tuvumā
esošu uzņēmumu vadītāji.
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PAŠVALDĪBĀ
Budžeta prioritātes
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novada dome ir apstiprinājusi budžeta grozījumus 2009.
gadam, paredzot finansējuma
samazinājumu
pašvaldības
iestādēm,
bet
joprojām
nodrošinot novada attīstību.
Nākošajā gadā pašvaldībai
līdzekļu būs vēl mazāk, tāpēc
laikus jāsāk domāt par novada
budžeta
veidošanu
2010.
gadam. Nedomāju, ka ir pareizi
finansējumu lineāri samazināt
visām pašvaldības institūcijām.
Vispirms domes deputātiem
vajadzēs nopietni diskutēt un
stingri vienoties par prioritātēm
– jomām, kur samazinājums būs
iespējami minimāls. Atbilstoši
tam, finansu speciālisti veidos
budžetu.
Manuprāt,
šajā
situācija pašvaldības prioritātes
ir – izglītība, sociālā sfēra
un drošība. Tas nenozīmē, ka
kultūra, komunālā saimniecība
vai sports paliks novārtā, taču

ir jārēķinās ar ekonomisko
situāciju valstī.

Daudzi iedzīvotāji ir palikuši
bez darba, tāpēc pašvaldībām
jādara viss iespējamais, lai
mazinātu sociālo spriedzi.
Sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru nodrošinām
darbu 86 bezdarbniekiem.
Turpināsim aktīvi strādāt šajā
virzienā, jo iedzīvotājiem
iespēja strādāt un nopelnīt
kaut 100 latus ir izdzīvošanas
jautājums.
Novada pašvaldība turpina
pārņemt
rajona
padomes
iestādes. Esam panākuši to, ka
Cēsu slimnīca turpinās darboties kā diennakts stacionārs,
mediķu
pakalpojumi
iedzīvotājiem būs pieejami arī
poliklīnikā, stabili darbojas
pansionāts.
Ievērojamas
pārmaiņas
iezīmējas izglītībā. Sākušās
apjomīgas
diskusijas
ar
Kultūras ministrijas pārstāvjiem
par Cēsu mūzikas vidusskolas
pārņemšanu, savukārt Izglītības

Turpinās ielu rekonstrukcija
Ieva Karlsberga
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciāliste
Septembrī Cēsīs uzsākti
rekonstrukcijas darbi Cīrulīšu
ielā, kas paredz asfalta seguma
atjaunošanu, gājēju celiņu
izveidošanu,
lietus
ūdens
drenāžas un apgaismojuma
izbūvi posmā no Gaujas līdz
Pētera ielai.
Satiksme Cīrulīšu ielā tiks
ierobežota, bet netiks pilnībā
slēgta, tāpēc autovadītāji tiek
lūgti ievērot ceļa zīmes un
izmantot apbraucamos ceļus.
Cīrulīšu
ielas
posma
rekonstrukcijas darbi notiek
projekta
„Cēsu
pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija”
ietvaros, kas paredz arī
citu Cēsu maģistrālo ielu
rekonstrukciju
ar
mērķi
attīstīt un labiekārtot pilsētas
satiksmes
infrastruktūru,
veidojot pievilcīgu pilsētvidi,
ceļot pilsētas konkurētspēju un
veicinot pilsētas pieejamību un
sasniedzamību. Projekta, kas
tiks īstenots līdz 2011.gadam,
kopējās izmaksas plānotas
gandrīz četru miljonu latu
apmērā, no kuriem 3,3 miljonus
sedz
Eiropas
Savienības
(ERAF) līdzfinansējums.
Lai
īstenotu
ERAF
līdzfinansēto projektu, Cēsu
novada pašvaldība izsludināja
konkursu par Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukciju.
Pirmā iepirkuma ietvaros tika
izsludināts atklāts konkurss
divu ielu rekonstrukcijai Cīrulīšu iela posmā no Gaujas
ielas līdz Pētera ielai, un Vaives
iela posmā no Ata Kronvalda
ielas līdz Ed. Veidenbauma

ielai. Atklāts konkurss tika
izsludināts trīs daļās: 1.daļa
- Cīrulīšu ielas Cēsīs, posmā
no Gaujas ielas līdz Pētera
ielai, rekonstrukcija; 2.daļa Elektroapgaismojuma izbūve
Cīrulīšu ielā; 3.daļa - Vaives
ielas posmā no Ata Kronvalda
ielas līdz Eduarda Veidenbauma
ielai, rekonstrukcija; ielas
asfaltēšana Vāveres ielā.
Atklāta konkursa vērtēšanas
kritērijs bija piedāvājums ar
viszemāko cenu. Izvērtējot
visus iesniegtos dokumentus
un piedāvātās līgumcenas
par uzvarētājiem konkursā
tika pasludināti: 1.daļā – SIA
„Abrasiv” 2.daļā – SIA firma
„Spriegums” 3.daļā - SIA
„Abrasiv”. Darbu izpildes
termiņš ir 2010.gada 1.jūlijs.
Vēl Cēsīs plānots rekonstruēt
šādus ielas posmus: Gaujas iela
(posmā no Palasta ielas līdz
Pētera ielai); Valmieras iela
(posmā no Dzelzceļa ielas līdz
pilsētas robežai); Jāņa Poruka
iela (posmā no Lapsu ielas
līdz pilsētas robežai); Vaives
iela (posmā no Ata Kronvalda
ielas līdz Veidenbauma ielai);
Līgatnes iela (posmā no Gaujas
ielas līdz Jurģu ielai).
Šos darbus plānots uzsākt
2010.gada aprīlī un pabeigt
līdz 2010.gada oktobrim.
Jau ziņots, ka Cēsīs notiek
Vāveres ielas rekonstrukcija,
kas paredz uzlabot satiksmes
un
satiksmes
dalībnieku
drošību, paaugstinot transporta
sistēmas efektivitāti potenciāli
bīstamā vietā, kā arī optimizēt
satiksmes kustības organizāciju,
izveidojot atbilstošu transporta
infrastruktūru.

ministrija piedāvā pašvaldībai
pārņemt pilsētas profesionālo
vidusskolu. Būs jāatrisina
finansējuma
jautājums
ilgtermiņā, taču ir skaidrs, ka
labi apmācīti aroda speciālisti
ir un būs nepieciešami gan
mūsu novadā, gan visā valstī.
Protams, skolai būs jāprofilē
sava
darbība
atbilstoši
darba tirgus pieprasījumam,
sagatavojot labi izglītotus
un kvalificētus sava aroda
meistarus. Viens no apmācību
virzieniem, piemēram, varētu
būt restaurācija, jo Cēsīs šādi
speciālisti ir ļoti nepieciešami.
Pašvaldības
dienas
kārtībā ir arī jautājumi par
autoostas
rekonstrukciju
un ugunsdzēsēju depo, taču
aktuālākais tagad ir sabalansēta
un pārdomāta novada budžeta
izstrāde nākošajam gadam.
Ja nekavēsies valsts budžeta
pieņemšana, novada budžeta
izstrādi
varētu
pabeigt
novembrī, tad arī aicināsim
iedzīvotājus vērtēt, diskutēt,
ieteikt savus risinājumus.

Cēsu Vēstis, 2009. gada septembris

Esam ieguvēji
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Starptautiska žūrija par
piemērotāko
2014.gada
Eiropas kultūras galvaspilsētas
pretendenti atzina Rīgu. Vai
tas, ka Cēsīm neizdevās iegūt
šo godpilno titulu, jāuztver kā
neveiksme? Domāju, ka nē.
Galvenais, vairāk nekā gadu
ilgā laika posmā gatavojoties
konkursam, esam nodrošinājuši
pilsētai
plašu
publicitāti,
tādējādi nostiprinot un attīstot
Cēsīm pievilcīga kultūrtūrisma
galamērķa tēlu. Kontekstā ar
pilsētas 800 gadu jubilejas
svinībām un Cēsu mākslas
festivālu, tas veicina arī
starptautisku
atpazīstamību.
Šajā laikā, piesaistot Vidzemes
un Rīgas producentus, izstrādāta
kvalitatīva kultūras programma
un darba grupā vērtēsim, kad
un kā šīs idejas izmantot. Arī
žūrijas dalībnieki atzina, ka
mūsu kultūras programma

Domes sēdē
Cēsu novada domes sēdē
3.septembrī deputāti izskatīja
68 jautājumus.

Deputāti lēma par Cēsu
novada
izglītības
iestāžu
nolikumu
apstiprināšanu,
par
Cēsu
sanatorijas
internātpamatskolas
saimniecisko
darbinieku
amata vienību saraksta un
amatalgu apstiprināšanu, par
Cēsu Kultūras centra kolektīvu
vadītāju un asistentu amatalgu
apstiprināšanu, kā arī par
amatalgas noteikšanu Cēsu
rajona slimnīcas direktoram,
Cēsu pašvaldības aģentūras
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”
direktorei, Cēsu sanatorijas
internātpamatskolas direktoram
un Cēsu Kultūras centra
darbinieku amata vienību skaitu
un amatalgām. Tika pieņemti
lēmumi
par
pašvaldības
aģentūras
„Cēsu
rajona
slimnīca”
reorganizācijas
uzsākšanu un par Kultūras
centra ēkas Raunas ielā 12
telpu atbrīvošanu, kā arī par
BMX programmas slēgšanu
Cēsu sporta skolā.
Deputāti nolēma, ka Cēsu
mākslas
skolas
audzēkņu
vecāku līdzfinansējuma apmērs
turpmāk būs 1,50 Ls par vienu
mācību nedēļu.
Vērtēs kultūras un tūrisma
iestādes
Cēsu novada domes sēdē
tika pieņemts lēmums veidot
darba grupu, kuras uzdevums
būs izvērtēt Cēsu novada
kultūras un tūrisma nozaru
iestāžu reorganizācijas iespējas
un sagatavot priekšlikumus
reorganizācijas veikšanai. Šāds
lēmums pieņemts tādēļ, ka
kultūra un tūrisms Cēsu novadā

uzskatāmas par stratēģiskas
nozīmes ekonomikas nozarēm,
taču pašreizējos apstākļus
budžetu
ir
nepieciešams
samazināt.
Darba grupa vērtēs iestāžu
funkcijas, veiks auditu, lems,
kuras funkcijas varētu apvienot,
un izstrādās priekšlikumus,
kāda varētu būt kultūras iestāžu
darbība 2010. un 2011.gadā.
Domes sēdē 24.septembrī
Septembra pēdēja domes
sēdē deputāti izskatīja 35
jautājumus: apstiprināja Cēsu
novada budžetu, lēma par
Cēsu novada ģerboni, par
novada detālplānojumu, derīgo
izrakteņu ieguves atļauju,
apstiprināja sporta skolas
sporta
bāžu
pakalpojumu
izcenojumus, ievēlēja novada
Vēlēšanu komisiju deviņu
cilvēku sastāvā un izskatīja
citus, ar novada attīstību
saistītus jautājumus.
Apstiprina novada Vides
attīstības padomi
Deputāti nolēma izveidot
Cēsu novada Vides attīstības
padomi 17 cilvēku sastāvā.
Līdzšinējais pilsētas vides
attīstības padomes sastāvs
papildināts ar speciālistiem no
Vaives. Padome pulcējas reizi
mēnesī un padomes darbā var
iesaistīties sabiedriski aktīvi

bija augstvērtīga un galvenais
arguments, kas noteica izvēli
par labu Rīgai, bija krietni
lielākas finansiālās iespējas.
Mēs arī izteicām priekšlikumu
žūrijai turpmāk Eiropas kultūras
galvaspilsētu konkursos lielās un
mazās pilsētas vērtēt atsevišķi.
Jo finansiālo iespēju ziņā mazās
pilsētas ar lielajām konkurēt
nespēj, taču kultūras programmā
spēj piedāvāt ne vienu vien
spožu ideju. Piemēram, Cēsu
programmā ietvertais gaismas
un mūzikas festivāls, kas paredz
īpaši izgaismot un apskaņot
noteiktas pilsētas teritorijas.
Tāpēc kopumā vērtēju,
ka dalība Eiropas kultūras
galvaspilsētas konkursā ir
devusi tikai ieguvumus. Ar
minimālu budžetu ir nodrošināta
laba publicitāte Cēsīm un ir
izstrādāta kvalitatīva kultūras
programma. Tagad vērtēsim,
vai iekļausim to Rīgas kultūras
programmā 2014.gadā, jo šāds
piedāvājums jau ir saņemts, vai
interesantās idejas realizēsim
paši.

nozaru speciālisti.
Pieņemti Cēsu novada
Saistošie noteikumi
Nr.4 “Par grozījumiem
Cēsu pilsētas teritorijas
plānojumā“ un Nr. 5 „Cēsu
novada teritorijas plānojums”
Ar
Saistošajiem
noteikumiem var iepazīties
www.cesis.lv un darba dienās
darba laikā Cēsu novada
pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Iznomā telpas
Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās palīdzības aģentūra
iznomā telpas:
1. Cēsīs, Bērzaines ielā 18, 3.
stāvs, telpas birojam – 28,7m2;
18,1m2; 24.7m2; 22,4m2
2. Cēsīs, Bērzaines ielā 18,
pagrabstāvs, atsevišķa ieeja,
telpas aptiekai, pakalpojumiem
– kopējā platība 269m2;
3. Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18,
1 (viena) garāža, kas sastāv
no 3 (trīs) telpām - ar kopējo
platību 63,1m2;
4. Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18,
1 (viena) garāža – ar kopējo
platību 36,3 m2.
5. Cēsīs, Bērzaines ielā 16/18,
1(viena) garāža – ar kopējo
platību 22.1 m2
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AKTUĀLI, NOTIKUMI OKTOBRĪ
Slimnīca patstāvīgāka Pabalstu apjoms pieaug

Parasti vārdu reorganizācija
cilvēki uztver ar bažām, jo
saista to ar nesaprotamām
pārmaiņām. Uzreiz uzsvēršu,
ka domes lēmums nozīmē
tikai to, ka mainās slimnīcas
juridiskais statuss. Tā vairāk
nebūs pašvaldības aģentūra,
bet pašvaldības sabiedrība ar
ierobežotu atbildību.

un veiksmīgāk nodrošināt
slimnīcas attīstības iespējas.
SIA ir lielākas iespējas
piesaistīt sadarbības partnerus.
Kā zināms, mums notiek
sarunas ar Limbažu, Smiltenes
un Siguldas slimnīcu vadību
par apvienības veidošanu.
Minētās iestādes jau ir SIA
un apvienību ar pašvaldības
aģentūru tās nevarētu veidot.
Arī citās Eiropas valstīs
ārstniecības iestādes pārsvarā
ir
kapitālsabiedrības
un,
ja nākotnē radīsies iespēja
piesaistīt ārvalstu stratēģisko
partneri, tad to varēs veikt vien
tad, ja slimnīca būs saimnieciski
patstāvīga.

Kāpēc bija nepieciešama
juridiskā statusa maiņa? Tas dod
lielāku saimniecisko patstāvību,
protams, arī atbildību. Tas rada
iespēju ātrāk pieņemt lēmumus

Kā jau minēju, tuvākais
svarīgākais mērķis ir slimnīcu
apvienības
izveidošana.
Līdz gada beigām jāuzsāk
reģistrācijas
process,
lai

Aivars Akmentiņš
Septembrī novada domes
sēdē pieņemts lēmums par
Cēsu slimnīcas reorganizāciju.
Par to, kāpēc šāds lēmums bija
nepieciešams, stāsta slimnīcas
direktors Guntars Kniksts.

nākošajā gadā apvienība varētu
uzsākt darbību. Visi partneri
ir
ieinteresēti
sadarbībā.
Cēsu slimnīca ir definēta kā
lokālā daudzprofila 24 stundu
neatliekamās
palīdzības
iestāde. Smiltenē un Limbažos
tiek
sniegti
ambulatorie
pakalpojumi. Lai nodrošinātu
augstus medicīniskās aprūpes
kvalitātes un pieejamības
standartus un varētu saņemt
valsts finansējumu, ir jāveido
apvienība. Un galvenais, ka
iedzīvotājiem tiks nodrošināta
operatīva un daudzpusīga
veselības aprūpe. Smiltenes
un
Limbažu
iedzīvotāji
nepieciešamības
gadījumā
varēs
ārstēties
stacionārā
Cēsīs, savukārt cēsniekiem būs
pieejami speciālisti, kas nav
šeit, bet ir kaimiņu pilsētās.

Vita Pētersone
Sociālo pakalpojumu un
sociālā palīdzības aģentūras
projektu vadītāja
No jūlija līdz septembra
beigām Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības aģentūra
pieņēma iesniegumus mācību
piederumu iegādei un apkures
pabalstu piešķiršanai. Kopā
mācību piederumu iegādei
tika izsniegti pabalsti 4 878
latu apmērā, kurināmā iegādei
14 490 latu.
Mācību
piederumu
iegādei piešķirtais pabalsts
bija netiešs – dāvanu karte.
Trūcīgo ģimeņu bērniem šīs
dāvanu kartes vērtība bija 45
lati katram bērnam, savukārt
maznodrošināto
ģimeņu
bērniem – 27 lati. Tika
sniegts atbalsts 75 ģimenēm,
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kurās dzīvo 120 bērni. Šogad
piešķirto pabalstu kopsumma
salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu ir divkāršojusies.
Savukārt apkures (malkas)
pabalsts bija tiešs – naudas
veidā. Apkures pabalsts tika
piešķirts 50% apmērā no 2009.
gada 1. janvāra spēkā esošās
minimālās darba algas valstī
- 90 lati. Pabalstu kurināmā
iegādei šogad saņēma 161
ģimene par kopējo summu
- 14 490 lati. Šogad Apkures
(malkas) pabalstu saņēma par
52 ģimenēm (personām) vairāk
nekā pērn.
Informējam, ka 2.novembrī
tiks
uzsākta
iesniegumu
un deklarāciju pieņemšana
centrālapkures
pabalstu
piešķiršanai.
Aģentūras
sociālās palīdzības organizatori
iesniegumus pieņems līdz
2010.gada 31.martam.

Kultūras, izklaides un sporta pasākumi oktobrī
Pasākumi un koncerti
02.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Forger
Fonoklubs
03.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Krēsls
Fonoklubs
04.10. plkst.16.00
Cēsu
Tautas
teātris
retrospektīvs
koncerts
„Nevajag tumsas bīties”
Dziesmu fragmenti no pēdējo
20 gadu izrādēm
Cēsu Kultūras centrs
09.10.
no plkst.20.00 – 23.00
Danču vakars
Cēsu profesionālā vidusskola
(Skolas iela 6)
09.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Pīle
Fonoklubs
10.10.
Neatkarīgo filmu skate
„Mazie sudraba stāsti”
Cēsu tirgus paviljons
10.10. plkst.18.00
Amatiermākslas
kolektīvu
koncerts jeb pārcelšanās
svētki
Cēsu Kultūras centrs
10.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Rolfs D
Fonoklubs
12.10. plkst.18.00
Kamermūzikas koncerts
Piedalās Ieva Puriņa- čells,
Lelde Tīrele- klavieres
Cēsu Izstāžu nams
16.10. plkst.22.00
Latviešu balle ar DJ Sūniņu
un grupu „Starpbrīdis”
Fonoklubs
17.10. plkst.18.00
Normunds
Rutulis
un Rīgas orķestris ar

koncertprogrammu „Vēlreiz
mājās”
Cēsu 2.pamatskola

Festivāla
atklāšanas
dievkalpojums
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

17.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Kooly
Fonoklubs

09.10. plkst.16.00
Festivāla koncerts
Cēsu
Kultūras
Ērģeļzālē

19.10. un 20.10.plkst.19.00
Izrāde
ar
mūziku
un
pastaigu.
Benjamiņa.
Kā
dzīvot
modernam cilvēkam
Cēsu Izstāžu nams
21.10. plkst.18.00
Zem sargeņģeļa spārna
Tikšanās ar Dailes teātra aktrisi,
astroloģi un dziednieci
Akvelīnu Līvmani un dzejnieci,
rakstnieci Liju Brīdaku
CATA kultūras nams
21.10.plkst.19.00
Dziesmas par mīlestību.
Jēkaba Nīmaņa mūzika JRT
izrādei „Latviešu mīlestība”
Cēsu Izstāžu nams
23.10.
no plkst.20.00 – 23.00
Danču vakars
Cēsu profesionālā vidusskola
(Skolas iela 6)
23.10. plkst.19.00
Claustrofobija(Brazīlija)+Re
Armed (Somija)
Fonoklubs
24.10. plkst.22.00
Fonokluba gada jubileja
Fonoklubs
30.10. plkst.22.00
Spēlē DJ Winamp
Fonoklubs
31.10. plkst.22.00
Halloween nakts
Fonoklubs

5. Starptautiskais Alfrēda
Kalniņa jauno ērģelnieku
festivāls
08.10. plkst.18.00

centra

10.10. plkst.15.00
Festivāla koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
11.10. plkst.16.00
Alfrēda Kalniņa un mūsdienu
latviešu mūzikas koncerts
Piedalās:Kristīne
Adamaite
(ērģeles);
Artis
Sīmanis
(saksafons);
Gunta Davidčuka (soprāns)
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

Izstādes
No 09.09. - 07.10.
Alytus (Lietuva) mākslinieku
darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams
No 09.09. - 07.10.
Smiltenes lietišķās mākslas
studijas darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams
No 22.10. - 07.10.
Vidzemes podnieku plenēra
„Raunas ceplī” darbu izstāde
Cēsu Izstāžu nams
No 29.09. - 01.11.
Foto izstāde „Čehu baroks”
Cēsu Izstāžu nams
No 01.10. - 06.12.
Oktobris- Dizaina mēnesis
Latvijā
Mārtiņa Saulespurēna BLUE
radīto
pasaules klases mikrofonu
kolekcija
Cēsu Izstāžu nams
No 01.10. -13.10
Literatūras izstāde
Cēsu grāmatizdevēji. Kārlim
Dūnim – 120
Cēsu Centrālās bibliotēka

No 01.10 - 31.10.
Literatūras izstāde
Skolas Cēsīs –Cēsu sanatorijas
internātpamatskola
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 01.10. -31.10.
Literatūras izstāde
1.oktobris
–
Pasaules
dzīvnieku aizsardzības diena
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 01.10. -31.10.
Literatūras izstāde
Dvēseļu lauki
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 03.10. - 31.10.
Metālkalumi un šatiera segas
Melnā metāla kalumi – kalējs
TDM Dainis Mežancis
Šatiera segas – Vecpiebalgas
audēju kopa
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”
No 14.10. – 30.10.
Cēsu grāmatizdevēji. Dzidrai
Olengovičai – 80
Cēsu Centrālās bibliotēka
No 10.10. - 04.11.
Roberta, Ainas, Agates un
Elinas Mužu darbu izstāde
Glezniecība un tekstils
Cēsu Izstāžu nams
No 10.10. - 04.11.
Biedrības „Grafikas kamera”
grafikas
darbu
izstāde
„Medības”
Cēsu Izstāžu nams
No 22.10. - 24.10.
Jauno grāmatu izstāde
Centrālās bibliotēkas

Sports
03.10.
No plkst.10.00 - 20.00
Latvijas
Veselības
un
Sociālās Aprūpes Darbinieku
Arodbiedrības sporta spēles
Piebalgas 18
03.10.
No plkst.10.00 - 19.00

Badmintona turnīrs „Cēsis
– Hanzas pilsēta”
Lapsu 17
10.10.
No plkst.13.30 - 15.30
LČ florbolā 1.līga vīrieši
Cēsis – Rīgas Lauvas
Piebalgas 18
10.10.
No plkst.18.00 - 20.00
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – RTU
Piebalgas 18
11.10.
No plkst. 13.00 - 14.30
SJBL basketbols zēni 2.div.
Cēsu PSS - Krāslava
Piebalgas 18
17.10.
No plkst.11.00 - 18.00
SJBL basketbols zēni 1.div.
Cēsu PSS – BS Rīga
Piebalgas 18
18.10.
No plkst. 11.00 - 12.30
SJBL basketbols zēni 2.div.
Cēsu PSS- Rūjiena
Piebalgas 18
18.10.
No plkst. 14.00 - 16.00
LSBL basketbols dāmas
Cēsis – DU
Piebalgas 18
23.10.
No plkst.19.00 - 21.00
LSBL basketbols dāmas
Cēsis – TTT juniors
Piebalgas 18
24.10.
No plkst.13.30 - 15.30
LČ florbolā 1.līga vīrieši
Cēsis – Madona
Piebalgas 18
24.10.
No plkst.18.00 - 20.00
LČ florbolā vīriešiem virslīga
Lekrings – Fk Kurši
Piebalgas 18
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JAUNUMI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Darbu atsāk nakts patversme
Laine Zālīte
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūras
Atbalsta nodaļas
pilngadīgām personām
vadītāja
Sākot
no
1.okobra
savu darbību atsāks Cēsu
pašvaldības aģentūras „Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības aģentūra” pagaidu
nakts patversme.
Nakts patversme saviem
klientiem nodrošina naktsmītni,
ēdienu un personīgās higiēnas
iespējas. Nakts patversmes
pakalpojumu var izmantot,
ne ilgāk kā trīs mēnešus, kuru
laikā pakalpojuma saņēmējam
ar sociālā darbinieka atbalstu
jācenšas uzlabot savas dzīves
apstākļus.

Nakts patversmē klientus
uzņem katru dienu laikā no
pulksten 18:30 līdz 19:30, tā
jāatstāj līdz pulksten 7:00.
Nakts stundās klientus uzņem
tikai ārkārtas situācijās. Nakts
patversmes
pakalpojumus
nevar izmantot personas, kas
atrodas alkoholisko dzērienu
reibumā.
Lai
uzturētos
nakts
patversmē
nepieciešams
sociālā darbinieka norīkojums,
to izsniedz Cēsu pašvaldības
aģentūrā “Sociālo pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūra”, Bērzaines ielā 18,
2.stāvā, 8.kabinetā. Jāpiebilst,
ka tikai pirmo reizi (pirmo nakti)
nakts patversmes pakalpojumu
var saņemt bez norīkojuma.
Nakts patversmes pakalpojums
ir
maksas
pakalpojums:

Pabeigta renovācija
bezpajumtniekiem,
kuru
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā, maksa par vienu
nakti patversmē - 50 santīmi.
Nakts patversmes pakalpojumi
būs pieejami arī citu novadu
iedzīvotājiem. To maksa par
vienu nakti patversmē tiks
noteikta pēc novadu sadarbības
līguma noslēgšanas.
Aicinām
ikvienu,
kurš
ievērojis kādu no pilsētas
bezpajumtniekiem, informēt
viņu par iespējām nakšņot
nakts patversmē Bērzaines ielā
16/18, kā arī lūdzam informēt
Cēsu
novada
pašvaldības
policijas dežurantu telefoniski
(64122735) par bezpajumtnieku
atrašanās vietām.

Jaunumi Cēsu pils kompleksā
Ieva Malceniece
Vidzemes Vēstures un
Tūrisma centra
Apmeklētāju centra vadītāja
Septembrī noslēgti līgumi ar
SIA „Krāčupe” un SIA „Skonto
Būve” par projekta uzraudzību
un celtniecības darbu veikšanu
Cēsu Jaunajā pilī. Līdz ar to
pils rekonstrukcijas otrā kārta
var sākties. Tajā paredzēts veikt
3. un 4.stāvu rekonstrukciju,
2.stāva telpu interjera apdares

restaurāciju,
Vēstures
un
mākslas muzeja pastāvīgās
ekspozīcijas izveidi. Tāpat tiks
izveidota konferenču zāle, un
muzeja būs pielāgots cilvēkiem
ar
īpašām
vajadzībām.
Būvdarbiem noslēdzoties tiks
labiekārtots pils pagalms.
Projekta kopējās izmaksas
paredzētas 2 836 480 LVL, no
tiem ERAF līdzfinansējums
2 363 302.60 LVL, kas sastāda
85 % no kopējā finansējuma.

Cēsu
pils
kompleksā
rudens sezonā mainīti darba
laiki un cenas. Komplekss
apmeklētājiem būs atvērts no
otrdienas līdz svētdienai, no
plkst. 10.00 – 17.00. Lai padarītu kompleksa piedāvājumu
pieejamāku, ir samazināta
arī ieejas maksa. Tagad visu
pils kompleksu (viduslaiku
pilsdrupas, jauno pili, Izstāžu
namu) var apmeklēt par Ls
2.00, bet skolēni, studenti un
pensionāri par Ls 1.00.

Par dzīvokļa pabalstu
„Grozījumi
Cēsu
pilsētas domes 23.10.2008.
Saistošajos noteikumos Nr.
24 „ Par dzīvokļa pabalstu
un pabalstu dzīvojamās
telpas remontam”. Saistošie
noteikumi stājas spēkā no
01.10.2009.
Novada domes deputāti
nolēma izdarīt Cēsu pilsētas
domes 23.10.2008. Saistošajos
noteikumos Nr. 24 „ Par
dzīvokļa pabalstu un pabalstu
dzīvojamās telpas remontam”
šādus grozījumus:
1.
Izteikt
1.6.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 1.6. Šo noteikumu 1.3.1.
punktā minētais pabalsts ir
vienreizējs apkures sezonas
laikā. Pabalsts tiek aprēķināts
par 6 (sešiem) apkures
sezonas mēnešiem, ņemot
vērā faktisko īres maksu un
maksu par pakalpojumiem,
un kopumā šī pabalsta apmērs
nedrīkst pārsniegt Ls 240,00
(divi simti četrdesmit latu)
apkures sezonā vienai ģimenei
(mājsaimniecībai).
Sociālo
dzīvokļu īrniekiem 1.3.1.
punktā minētais pabalsts netiek
piešķirts.”
2.
Izteikt
2.1.4.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1.4. izziņu no Valsts
sociālās
apdrošināšanas
aģentūras (turpmāk - VSSA)

par visa veida pensijām un
visa veida pabalstiem, ja
Aģentūras rīcībā nav par tiem
informācijas;”
3.
Izteikt
3.1.1.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.1. Dzīvokļa pabalstu
aprēķina pēc formulas:
S = [(P+K) – I ] x 6 mēneši,
kur
S – aprēķinātā pabalsta
summa;
P – nepieciešamais garantētais
ienākums, kuram jāpaliek pēc
dzīvokļa īres un pakalpojumu
apmaksas;
K – faktiskās īres maksas un
maksas par pakalpojumiem
summa;
I – mājsaimniecības kopējie
ienākumi.”
4.
Izteikt
3.1.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.3. Pabalstu privatizētam
dzīvoklim
var
pieprasīt
dzīvokļa īpašnieks. Ja dzīvokli
privatizējusi persona, kurai
šajā dzīvoklī nav deklarēta
dzīvesvieta,
tad
dzīvokļa
pabalsts šim dzīvoklim netiek
aprēķināts
un
piešķirts,
izņemot
gadījumos,
kad
persona/ģimene, kura dzīvo
šajā dzīvoklī, no iepriekšējās
dzīvojamās telpas izlikta ar
tiesas spriedumu.”
5.

Izteikt

3.1.4.

apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.4. Piešķirtais dzīvokļa
pabalsts ir netiešs, tas viena
mēneša laikā no lēmuma
par
pabalsta
piešķiršanu
pieņemšanas
dienas
tiek
pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam,
izņemot
gadījumus, kad kādam no
pabalsta saņēmēja ģimenes/
mājsaimniecības
locekļiem
ir
jāpiedalās
līdzdarbības
pasākumos. Šajos gadījumos
pabalsts tiek pārskaitīts tikai
pēc
noslēgtās
vienošanās
izpildes.”
6.
Izteikt
3.1.6.2.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1.6.2. „NVA uzskaitē
esošiem
bezdarbniekiem
Aģentūra izsniedz norīkojumu
līdzdarbības
pasākumu
veikšanai – piedalīties pilsētas
sakopšanas
labiekārtošanas
pasākumos.
Līdzdarbības
pasākumu stundu skaits tiek
aprēķināts pēc formulas:
S : 1,5 = H
S- aprēķinātā pabalsta summa;
H- stundu skaits līdzdarbības
pasākumos
Pēc līdzdarbības pasākumu
izpildes bezdarbnieks iesniedz
Aģentūrā pašvaldības domes/
iestādes pārstāvja izdotu izziņu
par līdzdarbības stundu skaitu
un paveikto.”

Vita Pētersone
Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības
aģentūras projektu vadītāja
Šī gada jūnija sākumā uzsāktie renovācijas darbi Caunas
ielā 8, Cēsīs ir noslēgušies.
Piektdien, 2.oktobrī notiks
svinīga sociālās dzīvojamās
mājas atklāšana.
Kā jau iepriekš ziņots, šī gada
sākumā Sociālo pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības
aģentūra
saņēma
Eiropas
Reģionālā attīstības fonda
atbalstu daudzdzīvokļu mājas
renovācijas darbu veikšanai.
Sociālo māju Caunas ielā 8
renovēja, lai uzlabotu dzīvi
sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem
iedzīvotājam.
Projekta ietvaros tika veikta
ēkas
fasādes
siltināšana,
siltummezgla izbūve, jumta,
logu un ārdurvju nomaiņa,

inženierkomunikāciju
pieslēgšana,
kā
arī
sadzīves
kanalizācijas
pievadu renovācija. Visus
iepriekšminētos
renovācijas
darbus veica SIA „Cel Tik”.
Sākotnēji kopējās projekta
izmaksas bija plānotas Ls
129 646 (t.sk.PVN). Straujo
būvniecības cenu kritumu dēļ
projekta izmaksas samazinājās
gandrīz uz pusi.
Projekts realizēts par kopējo
summu Ls 76 761 (t.sk.PVN),
no kuras Ls 56 803 (t.sk.PVN)
- Eiropas Reģionālās attīstības
fonda
līdzfinansējums.
Šajā projektā Cēsu novada
pašvaldība piedalās ar 13
tūkstošu lielu līdzfinansējumu.
Plānots, ka jau jaunajā
apkures sezonā Aģentūra un
mājas iedzīvotāji iegūs 66.8%
lielu enerģijas un finanšu
līdzekļu ietaupījumu.

Izmaiņas Kultūras centrā
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras centra
Sabiedrisko attiecību un
reklāmas speciāliste
Sakarā ar Cēsu Kultūras
centra rekonstrukciju, sākot
ar oktobri amatierkolektīvu
nodarbības notiks Cēsu pilsētas
izglītības iestādēs, ņemot
vērā katra kolektīva darbības
specifiku.
Cēsu
Kultūras
centra
administrācija paliks esošajās
telpās Raunas ielā 12, bet

„Biļešu paradīzes” kase ar
6.oktobri
darbosies
Cēsu
Tūrisma informācijas centrā
(Pils laukums 9). Biļetes
būs
iespējams
iegādāties
katru dienu no 10.00 – 17.00
(izņemot pirmdienas),tālrunis
uzziņai 64121815
Savukārt plānotie Cēsu
Kultūras centra pasākumi
notiks Cēsu 2.pamatskolā
(Gaujas ielā 45). Pasākumu
laiki būs piemēroti domājot
arī par tiem apmeklētājiem,
kuri izmantos Cēsu sabiedriskā
transporta pakalpojumus.

Par pašvaldības
sociālo palīdzību
Cēsu novada Saistošie
noteikumi Nr. 2 „Noteikumi
par Cēsu pilsētas pašvaldības
sociālās
palīdzības
pabalstiem””.
Saistošie
noteikumi stājas spēkā no
01.10.2009.
1. Cēsu novada domes
deputāti nolēma izdarīt Cēsu
pilsētas domes 14.02.2008.
Saistošajos
noteikumos
Nr. 5 „Noteikumi par Cēsu
pilsētas pašvaldības sociālās
palīdzības pabalstiem” , šādus
grozījumus:
1.1.
izteikt
8.1.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.1. ikmēneša pabalsts
bērna uzturēšanai ir 65%
apmērā no valstī n o t e i k t ā s
attiecīgā gada 1. janvārī spēkā
esošās minimālās darba algas
apmēra;”
1.2. izteikt 8.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„8.2. vienreizējs pabalsts
apģērba un mīkstā inventāra
iegādei ir ne
vairāk kā Ls
75,00, pamatojoties uz sociālā
darbinieka atzinumu;”

1.3. izteikt 12.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„12.1. 60 % no attiecīgā
gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālas darba algas valstī,
ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir
darbaspējīgā vecumā esošas
personas;”
1.4. izteikt 12.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:		
„12.2. 85% no attiecīgā
gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī
– pirmajai personai, 60 % no
attiecīgā gada 1. janvārī spēkā
esošās minimālas darba algas
valstī - katram nākamajam
ģimenes
(mājsaimniecības)
loceklim, ja ģimenē ir tikai
vecuma pensionārs/i vai 1. un
2. grupas invalīds/i.”
1.5. papildināt 49. punktu ar
teikumu:
„Visi
iesniegumam
pievienojamie
dokumenti
Aģentūrai iesniedzami 30
dienu laikā no iesnieguma
pieņemšanas dienas.”

