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Skaisti valsts svētki

Apstiprināts
Cēsu novada
ģerbonis
Pagājušā gada oktobrī Cēsu
novada pašvaldība iesniedza
apstiprināšanai
Kultūras
ministrijā
Cēsu
novada
ģerboni. Ģerboņa attēls ar
atbilstošu parakstu tika nosūtīts
izvērtēšanai Valsts Heraldikas
komisijā. Pēc ilgas un rūpīgas
vērtēšanas komisija atzina ,
ka Cēsu novada ģerboņa attēls
un apraksts atbilst heraldikas
prasībām.
Pamatojoties uz šo atzinumu,
Kultūras ministrija nolēma Cēsu
novada ģerboni reģistrēt valsts
ģerboņu reģistrā. Cēsu novada
ģerboni ar saviem parakstiem
apstiprinājuši Latvijas Valsts
prezidents Valdis Zatlers,
Kultūras ministrs Ints Dālderis
un
Heraldikas
komisijas
priekšsēdētājs
Laimonis
Šēnbergs.

Attēlā: Režisore Inga Cipe un Cēsu amatiermākslas kolektīvi bija sagatavojuši emocionālu koncertuzvedumu “Ja tu man esi...”
plašā zāle bija pārpildīta un speciālisti, viesojoties viens pie sirsnīgs koncertuzvedums „Ja
Aivars Akmentiņš
daļai skatītāju pat nācās stāvēt otra, var gūt jaunas idejas un tu man esi...”, kurā klātesošos
teksts un foto
kājās.
Uzrunājot
svinīgā ierosmes. U. Kelners pastāstīja, priecēja:
Reinis
Reķis,
sarīkojuma dalībniekus, Cēsu ka Ahimas pašvaldība un Zintis Žvarts, Ilze Žvarte,
Valsts svētki Cēsu novadā
novada domes priekšsēdētājs sabiedriskās
organizācijas dziedošie jaunieši – Zane
šogad bija iezīmīgi ne vien ar
Gints Šķenders pateicās visiem nolēmušas ziedot 5000 eiro Jankuna, Tomass Kozlovskis,
daudzveidīgu un interesantu
novada ļaudīm, kas godprātīgi Cēsu sociālā dienesta nakts Gunita Aļļena – Bārda, Cēsu
programmu, bet arī nepieredzēti
veikuši savus pienākumus un patversmes
labiekārtošanai. 1.pamatskolas meiteņu koris,
kuplu apmeklētāju skaitu.
veicinājuši savas pilsētas un Bija sagatavots arī pārsteigums - (diriģente Ilga Šķendere),
Lāčplēša dienā svētbrīdī pie
pagasta attīstību. Sarīkojuma U. Kelners pasniedza Ahimas Cēsu Bērnu un Jauniešu centra
kritušo varoņu piemiņas vietas
dalībniekus uzrunāja Cēsu Goda rakstu ilggadējam Cēsu deju kolektīvs „Reveranss”
Lejas kapos dalībnieku bija tik
sadraudzības pilsētas Vācijā – Ahimas draudzības biedrības (vadītājs Dainis Liepiņš) un
daudz, ka gandrīz visa Lenču
Ahimas mērs Uve Kelners. vadītājam un tulkam Ivaram deju grupa „Viva” (vadītāja
iela mirgoja lāpu ugunīs.
Viņš uzsvēra to, ka divdesmit Zemītim.
Inga Cipe), Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra popgrupa
Arī 18.novembrī svinīgais gadus ilgā pilsētu draudzība
Pēc svētku uzrunām un labāko „Hey” (vadītāja Ina Aizgale)
sarīkojums un svētku koncerts ir liela vērtība, jo skolēni,
„Ja tu man esi...” bija tik kupli izglītības, sociālie, pašvaldības apbalvošanas sekoja režisores un deju ansamblis „Randiņš”
apmeklēts, ka 2.pamatskolas darbinieki,
dažādu
jomu Ingas Cipes veidots jauks un (vadītāja Sandra Jonaite), Cēsu

Attēlā: Apstiprinātais Cēsu
novada ģerbonis.
Baltā kora muzikālā grupa un
individuālie izpildītāji.
Un emocionālākais brīdis
bija koncerta noslēgumā, kad
visi klātesošie dziedāja valsts
himnu „Dievs svētī Latviju.”

Apkopotas konkursa “Cēsīs var!” idejas
Madara Boša
Noslēdzies pirmais posms
biznesa inkubatora „Magnus”
rīkotajam ideju konkursam
“Cēsīs var!”. Pavisam ir saņemti
36 biznesa ideju pieteikumi.
Katrs iesniedzējs savas biznesa
idejas aprakstā ir ieguldījis ļoti
lielu darbu un pacietību, ir arī
cilvēki, kas iesnieguši vairākas
idejas.

23.
novembrī
žūrijas
komisija kopīgā sēdē lēma par
tām idejām, kuras, viņuprāt,
ir labākās un kuras tiks
prezentētas 7. decembrī.
Par konkursu un biznesa
inkubatora “Magnus” rīkotajiem
semināriem
kopā
interesējušies 451 cilvēks, gan
apmeklējot seminārus Cēsīs un
sešos novados, gan apmeklējot
informatīvos seminārus Jāņmuižas profesionālajā vidus-

skolā un Valsts Priekuļu
lauksaimniecības tehnikumā.
“Esam gandarīti par iedzīvotāju
atsaucību un, spriežot pēc
aktivitātes, uzņēmējdarbības
gars mīt daudzos, vien jāpalīdz
to veiksmīgi atraisīt. Ceram, ka
šis konkurss būs pirmais solis
lielisku ideju realizēšanā! ”
uzsver Jānis Rozenbergs, Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks.
Lai idejas tiktu īstenotas,

labāko
autori
saņems
naudas
balvas,
kopējais
apbalvojumu fonds ir 1000
latu. Tiks pasniegtas arī divas
speciālbalvas: Fonds „Magnus”
pēc saviem ieskatiem piešķirs
vienu vai vairākas veicināšnas
balvas — darba vietas nomas
apmaksu inkubatorā “Magnus”
uz trim mēnešiem un Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs pēc saviem ieskatiem
kādam no ideju autoriem

500 latu robežās apmaksās
idejas prototipa izstrādi un
uzstādīšanu topošajā Vidzemes
Zinātnes centrā.
Biznesa inkubatora “Magnus” rīkoto konkursu “Cēsīs
var!” atbalsta Cēsu novada
pašvaldība,
Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs, Latvijas Hipotēku
banka, laikraksts “Druva”,
Nodarbinātības valsts aģentūra
un SIA “DatnetIT”.
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Iezīmējam
Ja nebūs uzņēmumu,
nākošā gada
cilvēki aizbrauks
prioritātes

Artis Rasmanis
Cēsu novada domes deputāts

Piekrītot tam, ka Cēsis ir
kultūras un tūrisma pilsēta, es
tomēr vienmēr esmu uzsvēris
nepieciešamību
veicināt
uzņēmējdarbību
novadā.
Eiropas
valstu
pieredze
uzskatāmi parāda – arī ap
vēsturiskām
un
kultūras
tradīcijām bagātām pilsētām
ir industriālas zonas, kurās
notiek aktīva saimnieciskā
darbība, jo katras pašvaldības
un arī valsts ekonomikas
pamats ir uzņēmējdarbība,
kas dod ienākumus budžetā
un darba vietas iedzīvotājiem.
Ja
nebūs
saimnieciskās
aktivitātes, cilvēki turpinās
aizbraukt, jo Latvijā viņiem
nebūs kur strādāt un nopelnīt,
lai uzturētu ģimeni.
Pašvaldības iespējas sekmēt
uzņēmējdarbības attīstību ir
pieticīgas, taču daži būtiski
lēmumi ir pieņemti. Ir
apstiprinātas
nekustamā
īpašuma nodokļu atlaides, kas

ir neliels, bet tomēr atspaids
esošajiem novada uzņēmējiem
sarežģītajā
ekonomiskajā
situācijā. Svarīgs darbs ir
novada industriālo teritoriju
iezīmēšana, lai potenciālajiem
investoriem varētu piedāvāt
konkrētas
vietas
ražotņu
veidošanai
un
attīstībai.
Izstādes „Cēsu uzņēmējs”
konferencē piedalījās vairāku
ārvalstu vēstniecību pārstāvji,
kas bija ieinteresēti sekmēt
sadarbību.
Iespējas
Cēsu
novadā ir labas. Mums ir
dzelzceļš, Veclaicenes šoseja,
pašvaldība daudz paveikusi
infrastruktūras
sakārtošanā
un pilnveidošanā. Te var
veiksmīgi attīstīties, piemēram,
loģistikas uzņēmumi, kādi
ir ļoti izplatīti Nīderlandē lielas noliktavas, kurās ieved
preces, tās pāršķiro, fasē un
transportē uz pašmāju un
ārvalstu noieta tirgiem. Man
pazīstami ārvalstu uzņēmēji,
kas ir viesojušies Cēsīs, atzīst,
ka vide biznesa attīstībai šeit
ir laba. Tātad jāstrādā, jāmeklē
iespējas kā caur vēstniecībām,

sadraudzības pilsētām, sniedzot
nepieciešamo
informāciju,
piesaistīt investorus.

sadarbības
programmas
ietvaros. Projektā „Kultūras
mantojums vietējo kopienu
attīstībai”
sadarbosies
Cēsu
novada
pašvaldība,
Cēsu Sv. Jāņa evaņģēliski
luteriskā draudze, Amatas
novada pašvaldība, Puškina
muzejrezervāts
Pleskavas
apgabalā Krievijā. Projekta
atbalsta gadījumā Cēsīs tiks
veikts Cēsu sv. Jāņa baznīcas
fasādes remonts un izstrādāts
Ruckas muižas rekonstrukcijas
tehniskais projekts.

siltumenerģijas tarifu projektu
Cēsu pilsētā”, bet sakarā ar to,

Svarīga ir arī iedzīvotāju
attieksme pret uzņēmējdarbību.
Nereti
iecere
paplašināt
esošu ražotni vai veidot jaunu
tiek uztverta ar pārspīlētu
piesardzību, jo tas var radīt
kādas
neērtības,
izjaukt
rāmo dzīves ritmu. Taču mēs
nenovērtējam to, ka šī ražotne
rada darba vietas un stabilus
ienākumus
strādājošajiem.
Jau
pieminētajā
izstādē
„Cēsu uzņēmējs” iedzīvotāji
pašvaldības stendā varēja
paust savas vēlmes un
ieteikumus. Priekšlikumi bija
dažādi – vajag veloceliņus,
stadionu, noasfaltēt grants
seguma ielas utt. Bet tādu
ieteikumu, ka Cēsīs vajag
uzņēmumus, kas sekmīgi
strādātu, attīstītos un maksātu
nodokļus, lai pašvaldībai būtu
līdzekļi gan veloceliņiem, gan
citiem novada labiekārtošanas
projektiem, diemžēl nebija.

Domes sēdē novembrī

Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p. i.
Cēsu novada domes sēdē
17.novembrī
pieņēma
71
lēmumu:
- Apstiprināts Cēsu pilsētas
Vecāku domes reglaments un
sastāvs.
Apstiprināta
Cēsu
sanatorijas
internātpamatskolas
nosaukuma
maiņa.

Turpmāk skolas nosaukums būs Cēsu internāt-

pamatskola – rehabilitācijas
centrs, un jaunais nosaukums
stāsies
spēkā
pēc
tā
reģistrēšanas Izglītības iestāžu
reģistrā. Nosaukuma maiņa
tika veikta, ievērojot Ministru
kabineta 2010. gada 31. augusta
noteikumu Nr. 825 “Speciālās
izglītības iestāžu, vispārējās
izglītības iestāžu speciālās
izglītības klašu (grupu) un
internātskolu
finansēšanas
kārtība”.
- Pieņemti vairāki lēmumi
par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu īpašumos Vaives
pagastā.
- Atbalstīta divu projektu
pieteikumu
sagatavošana
un iesniegšana Igaunijas –
Latvijas – Krievijas pārrobežu

Sadarbojoties
Otepes
pašvaldībai Igaunijā, Cēsu
novada
pašvaldībai
un
Ostrovas apgabala pašvaldībai
Pleskavas apgabalā Krievijā,
projekta „Sporta kompetences
centri” atbalsta gadījumā
Cēsu olimpiskais centrs iegūs
jaunas iespējas sporta norišu
organizēšanā.
- Apstiprināts pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksas nolikums.
- Tika apspriests Cēsu
novada pašvaldības 2009.
gada 3.aprīlī Administratīvās
rajona tiesas Valmieras tiesu
namā iesniegtais pieteikums
par Vidzemes sabiedrisko
pakalpojumu regulatora 2009.
gada 5.marta administratīvo
aktu Nr. 3 (79) „Atkārtoti
par SIA „CB” iesniegto

ka pašvaldību sabiedrisko
pakalpojumu regulatori ir
likvidēti, un Cēsu novada

pašvaldība
ir
Vidzemes
sabiedrisko
pakalpojumu
regulatora finanšu, mantas un
saistību pārņēmēja, izveidojās
situācija, ka Cēsu novada
pašvaldība vienlaikus ir prasības
pieteicēja un atbildētāja. Tāpēc
tika pieņemts lēmums atteikties
no tiesvedības administratīvajā
lietā par Vidzemes sabiedrisko
pakalpojumu regulatora 2009.
gada 5.marta administratīvo
aktu Nr. 3 (79) par SIA „CB”
iesniegto siltumenerģijas tarifu
projektu Cēsu pilsētā.
- Tika nolemts dibināt
biedrību „Vidzemes inovāciju
un uzņēmējdarbības centrs”,
kas ir Eiropas Ekonomiskās
zonas un Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu instrumenta
finansētā projekta „Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs” darbības pārņēmēja,
tādējādi pašvaldībai nodrošinot
projekta pēctecību arī pēc
projekta beigām.
Plašāka informācija par
pieņemtajiem lēmumiem mājas
lapā www.cesis.lv novada
pašvaldības sadaļā „Pieņemtie
lēmumi”.

Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Novembris ir pagājis valsts
svētku zīmē un gribu vēlreiz
pateikt paldies visiem pasākumu
rīkotājiem: Nacionālo bruņoto
spēku Instruktoru skolai par
tradicionālo lāpu gājienu un
svētbrīdi Lejas kapos Lāčplēša
dienā, Cēsu Kultūras un
tūrisma centra darbiniekiem
par lielisko svētku dāvanu
- atklātā muzeja krājuma
atvēršanu Rīgas ielā. Paldies
kolektīviem,
kas
uzstājās
18.novembrī svētku koncertā.
Paldies novada iedzīvotājiem,
kas šogad ļoti aktīvi apmeklēja
svētku pasākumus un kopā mēs
piedzīvojām daudz saviļņojošu
mirkļu. Šīs nedēļas nogalē jau
pirmā Advente, sākas pārdomu
un aizvadāmā gada izvērtēšanas
laiks.
Pašvaldībā gada nogales
nozīmīgākais uzdevums ir
darbs pie budžeta izstrādes
nākošajam gadam. Tā kā vēl
nav apstiprināts 2011.gada
valsts budžets, nav zināmi
arī kontrolskaitļi pašvaldības
budžeta aprēķiniem. Ir skaidrs,
ka līdzekļu būs mazāk un
vajadzēs vērtēt, kur vēl varam
ietaupīt, no kādu ieceru

īstenošanas atteikties. Uzskatu,
ka,
izstrādājot
budžetu,
nedrīkst griezt lineāri, vienādā
proporcijā visiem. Ir jānosaka
prioritātes, kur finansējums
samazināms maz vai nemaz.
Sarunās
ar
deputātiem
iezīmējām šādas prioritātes –
iesāktie lielie projekti, izglītība
un sociālā joma.
Prioritāte nākošajā gadā
būs arī uzņēmējdarbība un
jaunu
iespēju
meklēšana
saimnieciskās
darbības
aktivizēšanai novadā. Novada
uzņēmēji var saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides
un šī iespēja tiek izmantota.
Taču jādomā arī, kā sekmīgāk
apsaimniekot
pašvaldības
īpašumus. Ir jāsākas virzībai
Tirgus laukuma teritorijas
attīstībā,
jāmeklē
jauni
risinājumi, kā padarīt dzīvāku
vecpilsētu. Ļoti ceru, ka
nākošajā gadā sāksies būvdarbi
Kultūras centrā. Tā ir tehniski
sarežģīta būve, tāpēc konkursa
komisija, izvērtējot pretendentu
piedāvājumus,
uzdod
daudz papildus jautājumus,
precizējumus. Jāvērtē ir rūpīgi,
lai sākoties rekonstrukcijas
darbiem, nebūtu izpildītāju
un pasūtītāju domstarpības un
konflikti, kā tas dažos pilsētas
būvobjektos bija šogad.

Darbu uzsāk siltumeksperts
Aivars Akmentiņš
Sākot ar 1.novembri Cēsu
novada pašvaldības Komunālajā
nodaļā darbu uzsācis eksperts
siltuma apgādes jautājumos
Agris Pavļukēvičs. Eiropas
Sociālā fonda finansēta projekta
ietvaros pašvaldībām ir iespēja
pieņemt darbā vajadzīgus
speciālistus, kas atalgojumu
saņem no ESF.
Kā uzsver Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
– “|Pilsētas siltumapgādes
sistēmas efektivitātes uzlabošana, daudzdzīvokļu namu
siltināšana un maksas par
apkuri samazināšana ir svarīgi
mērķi. To sasniegšanā vienlīdz
ieinteresēti ir gan iedzīvotāji,
gan pašvaldība, gan siltumtīklu
apsaimniekotāji. Mums ir

bijis daudz diskusiju, veikti
pētījumi, saņemti ieteikumi
par siltumapgādes sistēmas
uzlabošanu. Tagad ir pienācis
laiks praktiskiem darbiem,
tāpēc profesionālis siltuma
apgādes jautājumos pašvaldībā
ir nepieciešams.”
Iepriekš A. Pavļukēvičs
strādāja
uzņēmumā,
kas
Latvijā un Igaunijā piedāvāja
risinājumus
namu
energoefektivitātes uzlabošanai
un siltuma ekonomēšanai. Agris
uzskata, ka Cēsu pašvaldībā
viņa galvenais uzdevums būs
palīdzēt iedzīvotājiem rast
labus risinājumus siltuma
ekonomijai un apkures rēķinu
samazināšanai. Protams, svarīgi
būs arī veidot rezultatīvu
sadarbību ar Cēsu siltumtīklu
apsaimniekotājiem.

Cēsu Vēstis, 2010. gada 25. novembris
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Iespēja Ruckas muižā
veidot mākslas centru
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Novembrī Cēsu novadu
apmeklēja Vides ministrs
Raimonds
Vējonis
un
ministrijas Valsts sekretārs
Guntis Puķītis. Viesi apskatījās
kā paveikta piecu pašvaldības
ēku
energoefektivitātes
uzlabošana, ko finansē no Vides
ministrijas īstenotās valsts
budžeta programmas „Klimata
pārmaiņu finanšu instruments”.
Kopumā
vērtējums
bija
atzinīgs. To, ka celtnieki kavē
objektu
nodošanu,
šogad
pieredz visas pašvaldības. Tā
ir arī Cēsīs, taču tur, kur darbi
jau pabeigti, ēku siltināšana
paveikta kvalitatīvi. Tagad
gatavojam
dokumentāciju
energoefektivitātes
projektu
otrajai kārtai, kurā paredzēts
siltināt
Pastariņa
skolu,
Līvu pamatskolu, pilsētas
pansionātu, ēku Raunas ielā 6a.
Pabeidzot šos darbus, gandrīz
visām pašvaldības ēkām būs
uzlabota
energoefektivitāte,
sakārtotas fasādes, jumti.
Aicinu arī iedzīvotājus sekot
pašvaldības piemēram un
vienoties par daudzdzīvokļu
namu
siltināšanu.
Šim
mērķim joprojām ir pieejama
gan
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
nauda,
gan
pašvaldības līdzfinansējums.
Drīz tiks izsludināta atbalsta
programma arī privātmāju

Attēlā: Pasaules latviešu mākslas savienības vadītāja Lelde
Alīda Kalmīte (no kreisās), pilsētas arhitekts Jānis Zlaugotnis,
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs,
Pasaules latviešu mākslas savienības valdes locekle
Guna Mundheima un pašvaldības Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja Dita Trapenciere apskatīja Ruckas
muižu un apmeklēja arī Cēsu profesionālo vidusskolu.
Foto: Aivars Akmentiņš.
īpašniekiem. Tie, kas vēlēsies veikšanai.
rekonstruēt savu namu apsildes
Noteikti jāatzīmē svarīgs
sistēmu, lai fosilā kurināmā
kultūrvēsturisks notikums vietā izmantotu atjaunojamos
šonedēļ Cēsīs ieradās Pasaules
energoresursus
–
zemes,
latviešu mākslas savienības
saules siltumu, biomasu, varēs
vadītāja Lelde Alīda Kalmīte
saņemt līdzfinansējumu darbu
un savienības valdes locekle
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Policija
informē
Guna Mundheima. Jau kopš
pavasara aktīvi apspriežam
ideju par emigrācijas latviešu
mākslinieku darbu pastāvīgās
ekspozīcijas izveidi Cēsīs.
Ruckas muižas ansamblis varētu
būt ļoti piemērota vieta gan
mākslas darbu eksponēšanai,
gan plenēriem un vasaras
nometnēm, gan dažādiem
pasākumiem. Protams, vispirms Ruckas muiža ir
jāatjauno. Igaunijas – Latvijas –
Krievijas pārrobežu sadarbības
programma paredz finansējumu
kultūrvēsturisku ēku atjaunošanai. Šajā programmā
iecerēts pieteikt Sv. Jāņa
baznīcas fasādes atjaunošanas
projektu un Ruckas muižas
rekonstrukcijas
tehniskās
dokumentācijas izstrādi. Šo
projektu īstenošanas finansiālie
noteikumi ir ļoti labvēlīgi
– 90% no nepieciešamajiem
līdzekļiem iegulda programmas
donorvalstis, 5% līdzfinansē
valsts un 5% pašvaldība.
Igaunijas
–
Latvijas
–
Krievijas
sadarbības
programma paredz arī atbalstu
sportam, tāpēc sadarbībā ar
Priekuļu novada pašvaldību
gatavojamies startēt projektu
konkursā, kas dos iespēju
pilnveidot Cēsu olimpiskā
centra, jeb Priekuļu biatlona un
slēpošanas bāzes aprīkojumu,
starptautisku sacensību rīkošanu, inventāra iegādi, kā arī
treneru un audzēkņu apmaiņas
braucienus.

Ieva Rudzīte
Cēsu novada Pašvaldības
policijas
Administratīvo lietu vecākā
inspektore
Cēsu novada Pašvaldības
policijā no 25.oktobra līdz
23.novembrim saņemti 158
izsaukumi. Sastādīti kopā 11
administratīvā
pārkāpuma
protokoli personām, no tiem:
8 - par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskā vietās vai
atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu;
3 - par tādām pašām
darbībām, kas izdarītas atkārtoti
gada laikā un materiāli nosūtīti
izskatīšanai Cēsu rajona tiesai.
Pašvaldības
policijas
patruļdienesta
darbinieki
nogādājuši
mājās
vai
ārstniecības iestādē 10 personas,
kuras atradās sabiedriskā vietā
stiprā alkohola reibumā, kā
arī 7 personas aizturētas un
nogādātas Valsts policijā par
citiem likumpārkāpumiem
Sastādīti 22 administratīvā
pārkāpuma
protokoli
paziņojumi
automašīnu
vadītājiem par apstāšanās
un
stāvēšanas
noteikumu
neievērošanu Cēsu pilsētā.
Izskatīti
un
pieņemti
5 lēmumi par apstrīdēto
administratīvo
aktu
par
apstāšanās
un
stāvēšanas
noteikumu neievērošanu.

Kas būs atkritumu apsaimniekotājs Cēsu novadā?
Andris Vanadziņš
Novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Cēsu
novada
domes
17.novembra sēdes dienaskārtībā
bija
iekļauts
jautājums
par
sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
maksas apstiprināšanu. Kā
informējām
iepriekšējā
„Cēsu
Vēstis”
izdevumā,
SIA
„Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”
(ZAAO)
iesniedza novada pašvaldībai
pieteikumu par atkritumu
apsaimniekošanas
tarifa
paaugstināšanu
2011.gadā.
Līdz šim maksa par atkritumu
apsaimniekošanu bija 6,71 lats
par kubikmetru, bet nākošajā
gadā 7,80 Ls/m3. ZAAO maksas
paaugstināšanu pamatoja ar
to, ka ir pieņemtas izmaiņas
Dabas resursu nodokļa likumā,
kas paredz paaugstināt nodokli
par atkritumu noglabāšanu
poligonos no trim uz pieciem
latiem par tonnu, kā arī ar to,
ka Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka ir jāveic atkritumu
priekšapstrāde.
Uzņēmums

jau ir iegādājies un Daibes
poligonā uzstādījis atkritumu
šķirošanas iekārtas.
Oktobrī
Cēsu
novada
domes
deputāti
ZAAO
piedāvājumu
paaugstināt
atkritumu apsaimniekošanas
tarifu noraidīja, jo uzskatīja,
ka maksas paaugstināšana nav
pietiekoši pamatota. Novembrī
Finanšu komitejas sēdē ZAAO
valdes priekšsēdētājs Aivars
Sirmais sniedza deputātiem
detalizētu informāciju par
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksām, uzsverot to, ka
maksa par atkritumu savākšanu
un aizvešanu nav un netiek
paaugstināta jau kopš 2000.
gada. Tarifa palielinājums
saistīts tikai ir Ministru
kabineta noteikto prasību
veikt atkritumu priekšapstrādi
un dabas resursu nodokļa
paaugstinājumu. A. Sirmais
arī informēja par taupības
pasākumiem uzņēmumā un
plānotajām
investīcijām,
lai
uzlabotu
atkritumu
apsaimniekošanu Cēsu novadā.
Finanšu komitejas deputāti
atzina, ka tarifa paaugstinājums
ir pamatots un lēma šo
jautājumu virzīt apstiprināšanai
domes sēdē.

Taču pirmssvētku domes
sēdē situācija krasi mainījās.
Atkritumu apsaimniekošanas
kompānijas SIA „L&T” vadība
pirms sēdes izsūtīja deputātiem
vēstuli, kurā apšaubīta ZAAO
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksu aprēķinu pareizība.
Proti,
ZAAO,
atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem
rēķina, ka viena atkritumu
kubikmetra svars ir 200
kilogramu. Savukārt, „L&T”
praktiskā pieredze rāda, ka
atkritumu kubikmetra svars ir
120 kilogrami. Tāpēc arī ZAAO
pakalpojumi ir dārgāki. Domes
sēdē „L&T” direktors Reinis
Ceplis atzina, ka viņa vadītais
uzņēmums
Cēsu
novadā
atkritumu
apsaimniekošanu
varētu veikt par cenu, kas
nepārsniedz 6 latus par
kubikmetru. R. Ceplis aicināja
deputātus izsludināt publisku
konkursu par tiesībām veikt
atkritumu
apsaimniekošanu
Cēsu novadā, jo tādējādi
pašvaldība
var
izvēlēties
pretendentu, kas nodrošina
labu pakalpojuma kvalitāti par
pieņemamu cenu.
Debates par šo jautājumu
ilga divas stundas. ZAAO
valdes priekšsēdētājs Aivars

Sirmais atgādināja, ka Cēsu
novada pašvaldība ar ZAAO ir
noslēgusi līgumu par atkritumu
apsaimniekošanu līdz 2012.
gadam. Viņš aicināja apstiprināt
piedāvāto tarifu, strādāt līdz
līguma termiņa beigām un pēc
tam rīkot konkursu. Deputāti
rūpīgi centās iedziļināties
atkritumu apsaimniekošanas
izmaksu
niansēs,
uzdeva
jautājumus abu uzņēmumu
pārstāvjiem, taču, kā atzina
deputāts Juris Žagars – „Mums
trūkst informācijas, lai šajā
domes sēdē pieņemtu galīgu
lēmumu.”
Precīzu rezumējumu debatēm sniedza novada pašvaldības izpilddirektors Andris
Mihaļovs. – “Cēsu pašvaldība
2009.gadā noslēdza līgumu
ar
ZAAO
kā
vienīgo
atkritumu
apsaimniekotāju.
Daļa iedzīvotāju izmantoja
citu,
lētāku
atkritumu
apsaimniekotāju pakalpojumus,
taču vienojāmies par sadarbību
ar ZAAO, jo saņēmām solījumu,
ka .līguma darbības laikā maksa
par atkritumu apsaimniekošanu
netiks paaugstināta. Lai arī
2009.gadā deputāts Māris
Šķēle un es bijām vienīgie, kas
balsoja pret līguma slēgšanu ar

ZAAO, jāatzīst, ka uzņēmuma
pakalpojumu
kvalitāte
ir
augstā līmenī un novadā ir
daudz paveikts, lai veicinātu
atkritumu šķirošanu un vides
sakopšanu. Tomēr, manuprāt,
piedāvājot
paaugstināt
atkritumu apsaimniekošanas
tarifu, ZAAO maina līguma
nosacījumus.
Uzņēmējam,
slēdzot vienošanos, ir jārēķinās
ar riskiem un jāpilda saistības
arī tad, ja situācija mainās.
Tāpēc uzskatu, ka ir vai nu
jāturpina sadarbība ar ZAAO
nepaaugstinot
atkritumu
apsaimniekošanas tarifu, vai
jārīko konkurss. Un vislabākās
izredzes uzvarēt šajā konkursā
būs ZAAO, jo uzņēmums te jau
ir veicis apjomīgas investīcijas
atkritumu apsaimniekošanas
uzlabošanai.”
Deputāti
lēmumu
par
atkritumu apsaimniekošanas
tarifu
nākošajā
gadā
nepieņēma. Tagad jāvērtē,
vai ir pamats lauzt līgumu ar
ZAAO un izsludināt konkursu
par tiesībām veikt atkritumu
pasaimniekošanu Cēsu novadā
2011.gadā.
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SOCIĀLIE JAUTĀJUMI, IZGLĪTĪBA
Skolēni veido mācību uzņēmumus
Liene Kupča
Vidzemes Inovāciju un
uzņēmējdarbības centra
sabiedrisko attiecību konsultante
Adījumi,
alkohola
destilācijas aparāti, rotaļlietas
un loģikas spēles, apsveikuma
kartītes un gardumi, — tik plašs
ir skolēnu mācību uzņēmumu
spektrs, kuru izveidi astoņās
profesionālajās
izglītības
iestādēs atbalstījis Vidzemes
Inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs
Mācību
uzņēmumi
sadarbībā ar biedrību „Junior
Achievement
Latvia”
un
nodibinājumu SMF realizē
projektu, lai popularizētu
praktisku biznesa izglītības
metodi Latvijas profesionālajās
skolās. Projektā ir iesaistījušās
Cēsu Profesionālā vidusskola,

Jāņmuižas
profesionālā
vidusskola,
Jēkabpils
agrobiznesa koledža, Limbažu
profesionālā vidusskola, Smiltenes tehnikums, Valmieras
Mākslas vidusskola, Valmieras
36. arodvidusskola un Valsts
Priekuļu
lauksaimniecības
tehnikums. Pašlaik līdztekus
intensīvajam mācību darbam
profesionālo skolu pasniedzēji
un arī audzēkņi apgūst papildus
zinības. Piemēram, skolotāji
apmeklē tālākizglītības kursus
par uzņēmējdarbības principiem, bet audzēkņi apgūst
biznesa plānu veidošanas,
mārketinga un reklāmas, kā arī
projektu vadības pamatus.

Līdz 1. decembrim vēl notiek
uzņēmumu reģistrācija, taču
jau esam tikušies ar skolēniem
Valmierā un Cēsīs, un varam
atklāt viņu pirmos projektus.
Valmierieši ir izveidojuši
astoņus
uzņēmumus
un

Palīdzība
maznodrošinātajiem

visvairāk uzmanības pievērsuši
tradicionālajām amatu mākslām – viņu uzņēmumos veidos
pirts cepures, darinās zeķes,
cimdus un citus adījumus,
iesaistot arī savus vistuvākos
cilvēkus: omītes un pārējos
ģimenes locekļus. Atbilstoši
svētku
sezonai,
viens
skolēnu uzņēmums veidos
apsveikuma kartītes, savukārt
vēl citi centīsies iekarot
potenciālo tirgus nišu ražojot
gardas uzkodas: vafeles un
grauzdiņus.
Cēsu
Profesionālās
vidusskolas
audzēkņi
ir
izveidojuši divus uzņēmumus.
Kompānija “Bluķis” radīs
modernas,
stilīgas
un
ekoloģiskas
masīvkoka
rotaļlietas, savukārt “Loģikas”
paspārnē
taps
loģiskās
domāšanas
spēles,
kurās
apvienota gan izglītojoša, gan
izklaidējoša funkcija. Valsts

Vita Pētersone
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja attīstības speciāliste

Sākoties apkures sezonai,
aktuālāks kļūst jautājums
par trūcīgāko Cēsu novada
iedzīvotāju iespējām apmaksāt
rēķinus
par
centralizēto
siltumapgādi.
Šogad
no
Aģentūras budžeta šim mērķim
plānots izlietot 69 000 latus. Šī
gada pirmajā pusē jau piešķirti
pabalsti 58 413 latu apmērā.
Apkures
pabalsts
būs
netiešs, tas viena mēneša laikā

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

maznodrošinātajām personām
labvēlīgu vidi veselības un
sociālās aprūpes jomā.

Trešdien,
17.novembrī
Cēsu
novada
pašvaldības
Sociālo dienestu apmeklēja
nodibinājuma
„Paaudžu
solidaritātes fonds” pārstāvji, lai
vienotos par sadarbību, veidojot
Cēsis par senioriem draudzīgu
pilsētu. Vizītes noslēgumā
pašvaldības Sociālā dienesta
vadītāja Iveta Sietiņsone un
Paaudžu solidaritātes fonda
valdes priekšsēdētājs Viktors
Jaksons parakstīja līgumu, kas
paredz sadarbību, lai veicinātu
Cēsu
novada
pašvaldībā
reģistrētajiem pensionāriem un

Lai šo mērķi sasniegtu,
„Paaudžu solidaritātes fonds”
apņemas piešķirt finansējumu
ārsta nozīmētu medikamentu
pieejamības
palielināšanai,
uzlabot
bezrecepšu
medikamentu un higiēnas
preču pieejamību Cēsu pilsētas
pansionāta
iemītniekiem,
nodrošināt
gerontologa
pieejamību veciem ļaudīm.
Savukārt, pašvaldība apņemas
atbalstīt fonda aktivitātes,
nodrošinot telpas un informējot
iedzīvotājus par iespējām
saņemt palīdzību.

“Mēs jau šobrīd zinām,
ka tepat Cēsīs esam atraduši
potenciālos
sadarbības
partnerus Vidzemes Zinātnes
centra izglītojošo ekspozīciju
izveidei,” stāsta Vidzemes
Inovāciju un uzņēmējdarbības
centra stratēģijas vadītājs Pauls
Irbins. Viņš ir gandarīts par
skolēnu idejām: “Jauniešiem
ir drosme, un viņu idejas ir
lieliskas. Esam priecīgi, ka
profesionālajās skolās mācās
aizrautīgi jaunieši, kuri spēj ne
tikai radīt, bet arī kvalitatīvi
un mērķtiecīgi realizēt savas
ieceres.
Ar
nepacietību

Piešķir apkures pabalstus

Kopš šī gada novembra
līdz 2011. gada 31.martam
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
pieņems iesniegumus pabalsta
piešķiršanai no
personām/
ģimenēm,
kuras
dzīvo
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
ar centralizētu siltumapgādi.

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja Iveta
Sietiņsone un Paaudžu solidaritātes fonda valdes priekšsēdētājs
Viktors Jaksons paraksta vienošanos par sadarbību.

Priekuļu
lauksaimniecības
tehnikuma
audzēkņi
ir
izvēlējušies mazliet reibinoši
pārsteidzošu nišu: izmantojot
pieaugošo patērētāju interesi
un izmaiņas likumdošanā,
tiks veidoti miniatūri alkohola
destilācijas
aparāti
mājas
vajadzībām.

no lēmuma pieņemšanas 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 72
Ls, katram nākamajam ģimenes
loceklim nepaliek vairāk kā 40
Ls (pilngadīgām personām)
un Ls 45,- (nepilngadīgiem
bērniem).
Pabalstus varēs saņemt
vientuļie
pensionāri,
nestrādājošie 1. un 2. grupas
invalīdi un valsts sociālā
nodrošinājuma
pabalsta
saņēmēji, kam pēc komunālo
pakalpojumu rēķinu nomaksas
mēnesī nepaliek vairāk kā 90
Ls.
Pabalsta
pieprasītājam
sociālajā dienestā Bērzaines
ielā 18, 2.stāvā, 5. un 6.kabinetā
vai Vaives pagasta pārvaldē
“Kaķukrogs” jāiesniedz:

gaidām visu skolēnu projektu
īstenošanu.”
Līdz nākamā gada februārim
vēl notiek skolēnu mācību
uzņēmumu biznesa plānu
iesniegšana, lai jau martā varētu
noskaidrot
veiksmīgākos.
Projekti tiks vērtēti vairākās
nominācijās:
pelnošākais
skolēnu mācību uzņēmums,
inovatīvākais
skolēnu
mācību uzņēmums un videi
draudzīgākais skolēnu mācību
uzņēmums. Labākā uzņēmuma
īpašnieks katrā nominācijā
un viņa mācību uzņēmuma
skolotājs-konsultants pavasarī
dosies pieredzes apmaiņas
braucienā uz Norvēģiju, lai
izzinātu labās prakses piemērus
skolēnu mācību uzņēmumu
veidošanā.
Ar nepacietību
turpinām sekot līdzi rosībai
profesionālajās skolās un ceram
ieraudzīt daudz inovatīvu un
drosmīgu ideju.

• iesniegums;
• komunālo pakalpojumu
rēķina
un
kvīts
par
elektroenerģijas
apmaksu
kopijas (uzrādot oriģinālu);
• ja ģimenē ir strādājošas
personas, tad izziņas no darba
devēja par pēdējo trīs mēnešu
ienākumiem pēc nodokļu
nomaksas;
• algas nodokļu grāmatiņas
kopiju (uzrādot oriģinālu)
personām darbspējīgā vecumā,
ja tās nav nodarbinātas;
• Nodarbinātības valsts
aģentūras individuālā darba
meklētāja
plāna
kopiju
(uzrādot oriģinālu), ja persona
ir bezdarbnieks;
•
izziņas par ģimenes
locekļu, kuri sasnieguši 15
gadu
vecumu,
mācībām
(mācību iestādes izziņu, kurā
norādītas ziņas par stipendijas
apmēru, pilna vai nepilna laika
studijām, budžeta vai maksas
grupu).

Sociālo darbinieku konference
Vita Pētersone
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās
palīdzības aģentūras”
Projektu vadītāja

Kā atzīst sociālās palīdzības
organizatore Inga Vīksna - “Šī
konference bija ļoti nozīmīga
ikvienam no mums. Diskusiju
laikā jautājumu bija ļoti
daudz, tā bija aktīva pieredzes
apmaiņa.”

Sestdien, 13. novembrī Cēsīs
pulcējās bijušā Cēsu rajona
administratīvā teritorijā esošo
novadu - Amatas, Pārgaujas,
Vecpiebalgas, Raunas, Priekuļu,
Jaunpiebalgas un Cēsu novadu
sociālā darba speciālisti.

Dienas noslēgumā novadu
sociālo dienestu sadarbības
partneriem un novadu domju
priekšsēdētājiem bija sarūpēts
svētku koncerts par godu
Starptautiskajai
sociālo
darbinieku dienai, kuru atzīmē
ik gadu novembra otrās
nedēļas otrdienā. Pasākuma
laikā Sociālo dienestu vadītāji
izteica atzinīgus vārdus par
noorganizēto konferenci un
sveica
savus
darbiniekus
svētkos.

Konferencē
piedalījās
novada sociālās palīdzības
organizatori, aprūpētāji, sociālie
darbinieki darbā ar ģimeni un
bērniem, sociālie darbinieki
darbā ar pilngadīgām personām
un sociālo dienestu vadītāji.

Jāpiemin,
ka
svinīgajā
svētku koncertā Cēsu novada
Sociālā dienesta direktorei
Ivetai Sietiņsonei tika pasniegts
Labklājības ministrijas atzinības
raksts par ieguldījumu Cēsu
novada pašvaldības sociālā darba
sistēmas veidošanā.
Šogad Latvijas Republikas
Izglītības un zinātnes ministrijas
pateicības
rakstus
saņēma
Aģentūras Ģimeņu atbalsta
nodaļas vadītāja Ivita Puķīte,
sociālā
rehabilitētāja
Inita
Kupče un sociālā pedagoģe
dienas centrā „Saules taka” Iveta
Jermolājeva.
Šādu konferenci plānots
iedibināt kā tradīciju un
nākamgad to organizēšanu uzticēt
jau kādam citam novadam.
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Pie Rāmuļu skolas
plīvo Zaļais karogs
Andris Vanadziņš
Novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
teksts un foto
Lāčplēša dienā 11.novembrī
Cēsu novadā viesojās Vides
ministrs Raimonds Vējonis.
Ministrs un Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
piedalījās svinīgajā Zaļā karoga
pacelšanas ceremonijā pie
Rāmuļu pamatskolas, jo skola

Rāmuļu un arī citu lauku skolu
audzēkņu vecāki par bērnu
ēdienreizēm varēja norēķināties
graudā, piegādājot kopgaldam
kartupeļus, burkānus un citus
pašu saimniecībā izaudzētus
labumus. Tagad, lai sagādātu
produktus kopgaldam, jārīko
iepirkuma procedūra, kas ir
gana sarežģīta un ierobežo
vietējo zemnieku iespējas
piegādāt skolai produktus. R.
Vējonis atzina, ka nav pareizi,
ja laukos iepirkumu jāveic

valsts programma, lai šo kaitīgo
augu apkarotu.
Vizītes
laikā
ministrs
apmeklēja Vides risinājumu
zinātnisko
institūtu.
Tā
vadītājs Gundars Skudriņš
iepazīstināja
viesus
ar
projektiem, kurus īsteno šis
privātais nodibinājums, kas
savā darbā iesaistījis nopietnu
intelektuālo potenciālu – 20
zinātņu doktorus no dažādām
pasaules valstīm.

SVARĪGI
Vērtīga vizīte
pie draugiem
Rakverē
Dita Trapenciere
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja
Cēsu pilsētas draudzība ar
Rakveres pilsētu Igaunijā sākās
2004.gadā, kad pašvaldību
vadītāji
Cēsīs
parakstīja
sadarbības
līgumu.
Kopš
tā laika Cēsu pašvaldības
speciālisti
un
iedzīvotāji
ir
vairākkārt
viesojušies
Rakverē, lai pārrunātu iespējas
sadarboties tūrisma, kultūras,
ūdenssaimniecības un citās
jomās. Ir organizētas skolēnu
nometnes
un
apmeklēti
Rakverei nozīmīgi svētki.
Turpinot labo sadarbību, šā
gada 5.novembrī uz Rakveri
devās Cēsu novada delegācija,
kuras sastāvā bija sabiedrisko
organizāciju
pārstāvji
un
pašvaldības speciālisti kultūras,
tūrisma, attīstības plānošanas,
izglītības, sociālo jautājumu un
citās jomās.

Attēlā: Raimonds Vējonis un Rāmuļu pamatskolas Eko padomes priekšsēdētājs
Jānis Zariņš sarokojas pēc Zaļā karoga pacelšanas. Par notikušo gandarīti
Rāmuļu pamatskolas direktore Aija Sīmane, pašvaldības Izglītības nodaļas
vadītāja Lolita Kokina un novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.
šogad saņēmusi starptautisko
Ekoskolas nosaukumu un Zaļā
karoga balvu.
Uzrunājot skolēnus, R.
Vējonis uzsvēra, ka Rāmuļu
skolā paveikts liels darbs vides
izglītības jomā. Gūtās zināšanas
un prasme dzīvot un strādāt
dabai draudzīgi palīdzēs veidot
Latviju zaļāku un tīrāku. Ar
Rāmuļu pamatskolas direktori
Aiju Sīmani un G. Šķenderu
R. Vējonis pārrunāja arī citas
aktualitātes. Piemēram, agrāk

pēc tādiem pašiem kritērijiem
kā pilsētu skolās. Savukārt,
Vaives
pagasta
pārvaldes
vadītāja Valda Zaļaiskalna
atgādināja par latvāņiem, kas
Vaivē ir izplatīti. Pašvaldība
savās teritorijās un zemnieki,
kas apstrādā savus laukus,
cīnās ar šo kaitēkli. Taču ir
neapstrādātas platības, kuru
īpašnieki nedzīvo pagastā,
tur latvāņu audzes plešas
plašumā, piesārņojot apkārtējās
teritorijas. Ir nepieciešama

Paplašinās sadarbība ar
Rokišku rajonu Lietuvā
Aivars Akmentiņš

siltumnīcās un apskatīja Cēsu
pils kompleksu un vecpilsētu.

Lāčplēša
dienā
Cēsīs
viesojās sadarbības partneri
no Lietuvas pilsētas Rokiškis rajona mērs Almantas Blažis
un ārējo sakaru un sabiedrisko
attiecību koordinators Petras
Blaževičius. Viesi apmeklēja
2.pamatskolu,
kur
skolas
direktors Ojārs Bicāns un
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas
vadītāja
Lolita
Kokina iepazīstināja viņus
ar izglītības sistēmu novadā.
Rokišku viesi pabija pilsētas
sporta kompleksā, zemnieku
saimniecības
„Kliģēni”

Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un Rokišku rajona mērs
Almantas Blažis parakstīja
sadarbības līgumu. Pašvaldību
sadarbība ilgst jau gandrīz
divdesmit gadus un līdz šim
tā aktīvāk noritējusi sociālajā,
izglītības un kultūras jomās.
Jaunajā
līgumā
akcentēta
ekonomiskā sadarbība un
partnerība projektu īstenošanā.
Pēc
līguma
parakstīšanas
pašvaldību vadītāji dalījās
pieredzē par Eiropas Savienības
struktūrfondu
līdzekļu
piesaisti. Kā atzina lietuviešu

Raimonds Vējonis apskatīja
un novērtēja, kā Cēsu novadā
veicas ar Vides ministrijas
programmas „Klimata pārmaiņu
finanšu instruments” finansēto
energoefektivitātes
projektu
īstenošanu. Pateicoties šai
programmai šogad mūsu novadā
veikta Rāmuļu pamatskolas un
internāta, Sociālā dienesta nakts
patversmes un 2.vidusskolas
ēku siltināšana. Darbi vēl
turpinās Saules ielas dzīvojamā
mājā un dienesta viesnīcā.

viesi, pirms vairākiem gadiem
Cēsu pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļā apgūtā
pieredze viņiem palīdzējusi
apgūt projektu izstrādāšanu
un sekmīgi piesaistīt Eiropas
naudu. Tagad jau Rokišku
pašvaldība izstrādājusi un
īsteno
ES
līdzfinansētos
projektus ap 14 miljonu latu
kopvērtībā.
Vizītes noslēgumā lietuviešu
viesi piedalījās arī Lāčplēša
dienas lāpu gājienā un atzina,
ka gājiens ir laba patriotiska
tradīcija, un varoņu piemiņas
brīdis Lejas kapos bijis patiesi
saviļņojošs notikums.

Vizītes mērķis bija iepazīt
Rakveres
pašvaldības
sadarbību ar sabiedriskajām
organizācijām un iepazīties
ar labās prakses piemēriem
par
iedzīvotāju
iesaisti
lēmumu pieņemšanā. Tikšanās
laikā notika arī diskusija
par
turpmāko
pašvaldību
sadarbību un tika akcentēts,
ka
nepieciešama
ciešāka
iedzīvotāju sadarbība dažādos
jautājumos, sevišķi izceļot
jauniešu iesaisti, tūrisma,
kultūras un sociālo jomu, kā arī
sadarbību dažādos projektos.
Vizītes rezultātā tika panākta
vienošanās, ka tiks noslēgts
jauns sadarbības līgums starp
abām pašvaldībām
Vizīte
Rakverē
notika
Eiropas Savienības “Networks
of twinned towns” programmas
atbalstītā projekta “Working
together for a better future”
Grant No. 2009-4446/017-001
ietvaros.

Solījumu līkloči
Bānūžu ceļa bedrēs
Andris Vanadziņš
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
rīkoja darba sanāksmi, lai
izvērtētu iespējas Satiksmes
ministrijā iekustināt jautājumu
par finansējuma piešķiršanu
ceļa Cēsis – Rāmuļi – Bānūži
rekonstrukcijai. Šis ceļš ir
būtiska satiksmes artērija, kas
šķērso visu Vaives pagasta
teritoriju un tā kopējais garums
ir 27 kilometri. Atsevišķu ceļa
posmu kvalitāte ievērojami
atšķiras. No Cēsīm līdz Krīviem
ir asfalta segums. No Krīviem
līdz Vaivei ceļš ir sagatavots
cietā
seguma
uzklāšanai.
Vissliktākajā stāvoklī ir ceļa
posms Vaive – Rāmuļi.
Kā pastāstīja Vaives pagasta
pārvaldes
vadītāja
Valda
Zaļaiskalna, ceļa posms Vaive
– Rāmuļi ir uz sabrukšanas
robežas un jau ir saņemti
brīdinājumi par
pasažieru
pārvadājumu
pārtraukšanu,
jo
autobusi
šo
posmu
nevarēs izbraukt. Līdz ar to
iedzīvotājiem no Rāmuļiem,
Bānūžiem, arī Skujenes būs ļoti
apgrūtinātas iespējas nokļūt
uz Vaivi, Cēsīm. Šis ir valsts
2.šķiras autoceļš un sarakste ar
atbildīgajām valsts institūcijām
par posma Vaive – Rāmuļi

rekonstrukciju ilgst jau vairāk
nekā desmit gadus.
Minētā ceļa rekonstrukcija
bija iekļauta jau 1999.gada
septembrī apstiprinātajā valsts
autoceļu prioritāšu programmā.
Kad tika slēgta dzelzceļa līnija
Rīga – Gulbene un pārtraukti
pasažieru
pārvadājumi
ar
vilcienu, Rāmuļu ceļa posma
atjaunošana
tika
iekļauta
Latvijas
lauku
autoceļu
attīstības
programmas
pielikumā
„Autoceļu
sakārtošanas
programma
sakarā
ar
pārvadājumu
pārtraukšanu pa dzelzceļu”. Ir
saņemti Satiksmes ministrijas
un VAS „Latvijas valsts ceļi”
amatpersonu rakstiski solījumi
ceļa posmu atjaunošanu veikt
2006., 2009., 2010.gadā, taču
darbi solījumiem nesekoja un
ceļa stāvoklis kļūst aizvien
kritiskāks.
Sanāksmes
noslēgumā
G. Šķenders atzina, ka: „Ir
jāsagatavo dokumentu mapīte
un jāklauvē pie Satiksmes
ministrijas
amatpersonu
kabinetu durvīm, jāatgādina
dotie solījumi un kārtējo reizi
jāpierāda šī ceļa rekonstrukcijas
nepieciešamība!
Runāsim
vienu reizi, otru, trešo, varbūt
simtu pirmajā reizē mūs
tomēr sadzirdēs un sapratīs!”ar smaidu piebilda domes
priekšsēdētājs.
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Ārstu darba laiki veselības aprūpes centrā Palasta ielā 15
Pakalpojuma
sniegšanas vieta

Vārds
Uzvārds

Specialitāte

Ieeja no sētas puses
2.stāvā

O.Bundža

Ieeja no sētas puses
3.stāvā

Pieņemšanas laiks veselības aprūpes pakalpojumiem

Pieteikšanās
pa tālruni

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

psihiatrs *

9 - 14 15 - 19

8 – 12

8 – 14

14 - 19

8.30
– 14.30

V.Kornets

psihiatrs

13 - 17

9 - 13

14 - 18

64120338

Ieeja no sētas puses
3.stāvā

V.Kornets

narkologs

13 - 17

9 - 13

14 - 18

64120338

Ieeja no sētas puses
1.stāvā

Z.Bērziņa

pneimonologs

7.30-12

7.30-12

7.30-12

7.30-12

7.30-12

64122997

Ieeja no sētas puses
1.stāvā

G.Seisuma

pneimonologs

8 - 13

8 - 13

8 - 13

8 - 13

8 -13

64122997

1.stāvā 11.kab.

V.Vaitovskis Traumatologs
ortopēds*

1.stāvā 11.kab.

J.Krūmiņš

traumatologs
ortopēds

3.stāvā 28.kab.

I.Tauriņa

otolaringologs*

1.stāvā 10.kab.

R.Erdmanis

onkologs

1.stāvā 10.kab.

I.Ruice

1.stāvā 14.kab.

15 - 18
9 - 14

9 - 14

15 - 18
9 - 14

9 - 14

11.30
– 16.30

11.30 - 16.30

64123567

64123567
9 - 13

64122163
64120410

Cēsu novada domes
saistošie noteikumi
Nr.44
1.
Izdarīt
Cēsu
novada
01.07.2009.
Saistošajos
noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums”, turpmāk
tekstā
Saistošie
noteikumi,
sekojošus grozījumus:
1.1.
papildināt
Saistošo
noteikumu 21.punktu ar šādiem
apakšpunktiem šādā redakcijā:
„ 21.36. Komisija izglītojamo
atbrīvošanai no valsts noteikto
pārbaudījumu kārtošanas;

64122163
64120410

21.37. Konkursa „Cēsu novada
uzņēmējs 20...” komisija”.

Mēneša 2. un 4.
pirmdienā 10 – 14

64122163
64120410

1.2. izslēgt Saistošo noteikumu
13.4.9.punktu;

ķirurgs

14 – 16

64122163
64120410

RTG
diagnostika

9 - 15

1.3.
papildināt
Saistošos
noteikumus ar 34.punktu ar šādiem
apakšpunktiem šādā redakcijā:

Mēneša 1.
pirmdienā 14 - 18

9 - 15

9 - 15

9 - 16

9 -14

64122163
64120410

Pagrabstāvā 6.kab.

I.Puide

nefrologs*

64122163
64120410

2.stāvā 18.kab.

A. Grigāne

nefrologs*

1.stāvā 15.kab.

I.Jakovļeva

laboratorija **

7 – 12

7 – 12

7 – 12

7 – 16

7 – 12

64122163
64120410

2.stāvā 20.kab.

V. Ozola

Fizikālā
terapija

13 - 17

13 - 17

13 - 17

13 - 17

13 - 17

64122163
64120410

2.stāvā 19.kab.

I. Lazdiņa

neirologs*

8 - 13

11 - 15

11 - 15

8 – 13 13-17

8 – 13

64122163
64120410

2.stāvā 19.kab.

K.Skrastiņš

neirologs

13 - 15.30

7.30 - 10.30

7.30
- 10.30

10-13 14- 17

13 - 15.30

64122163
64120410

2.stāvā 24.kab.

I. Dubulte

oftalmologs*

8 - 13

8 - 13

13 - 17.30 13 - 18

8 – 14

64122163
64120410

3.stāvā 27.kab.

D.Jāvalde

ginekologs

12 - 15

12 - 15

13 - 17

11 – 14

64122748

Ieeja no sētas puses
3.stāvā

T.Gediņa

Dermatologs,
venerologs

9 - 13

15 - 18

9 - 13

15 - 18

9 - 13

64120338

Pagrabstāvā 6.kab.

M.Liepiņa

Sirds veselības
kabinets**

7-13

7-13

7-13

7-13

7-13

64122163
64120410

Pagrabstāvā 5.kab.

M.Liepiņa

EKG*

8-12

8-12

8-12

8-12 15-17

8-12

64122163
64120410

Mēneša
3.otrdienā 12-15

64122163
64120410

Bērniem ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu līdz 18 gadiem bez maksas.
*ar pierakstu pa norādīto tālruni. **uz pārbaudi ierasties tukšā dūšā!
Papildus informācija www.cesuklinika.lv									

„34.12. izdod izziņu par
atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības, ja vietējai pašvaldībai
atsavināmais nekustamais īpašums
nav nepieciešams, lai pildītu likumā
noteiktās pašvaldību funkcijas;
34.13. izdod rīkojumus attiecībā
uz Domes priekšsēdētāja vietnieku,
Domes deputātiem;
34.14. izdod rīkojumus par
naudas
līdzekļu
noguldīšanu
kredītiestādēs.”
1.4.
grozīt
Saistošo
noteikumu 37. punktu ar šādiem
apakšpunktiem šādā redakcijā:
„37.14. atbild par personas datu
apstrādi saskaņā ar Fizisko personu
datu aizsardzības likumu;
37.15. atbildīgs par institūcijas
publisko dokumentu un arhīva
pārvaldības kārtības ievērošanu
saskaņā ar Arhīvu likumu;
37.16. izskata jautājumu saistībā
ar likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu
darbībā” normu ievērošanu;
Turpinājumu lasiet 7.lpp
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NOTIKUMI DECEMBRĪ
Pasākumi Cēsu novadā decembrī
Koncerti, pasākumi
01.12. plkst.16:00
„Druva” 70 gadus kopā ar
mums
Cēsu Centrālā bibliotēka
03.12. plkst.19:00
Fotogrāfa Jāņa Vīksnas
izstādes atklāšana
Fonoklubs
04.12. plkst.16:00
Tautas deju kolektīva
„Randiņš”, deju uzvedums
DVĒSELES BITE
(pirmizrāde)
CATA Kultūras nams
04.12. plkst.11:00 – 17:00
Ziemassvētku Rūķu
skaistuma darbnīcas
Cēsīs, Kalnmuižas iela 1
05.12. plkst.12:00
Folkloras rīts ģimenēm ar
bērniem
Izstāžu nams
05.12. plkst.14:00
Lekcija „Kokles un citi
tautas mūzikas instrumenti”
Valdis Muktupāvels
Izstāžu nams
05.12. plkst.13:00
Cēsu novada Kultūras
padomes labdarības
pasākums
„Cirvja zupa”
Rožu laukums
05.12. plkst. 17:00
Akustiskais Ziemas koncerts
ģimenēm, grupa „Otra puse”
CATA Kultūras nams
06.12. plkst.19:00
Provokatīva bez tabu
komēdija „Sekss un

grēkpilsēta”
CATA Kultūras nams

17.12. plkst.18:00
Alfrēda kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas
audzēkņu un pedagogu
Ziemassvētku koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

20.12. plkst.18:00
Cēsnieces Nadīnas Liepiņas
jaunās grāmatas
„Laimes putna paspārnē”
atvēršanas svētki
Cēsu Centrālā bibliotēka

10.12. plkst.19:00
Riču ģimene un Anna Dribas
„Mūzikas krāsas”
Cēsu 2.pamatskola

17.12. plkst.18:00
Latvijas Leļļu teātra
Ziemassvētku uzvedums
mazajiem skatītājiem
CATA Kultūras nams

22.12. plkst.18:00
Cēsu 1.pamatskolas
audzēkņu koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

10.12. plkst.19:00
DOUBLE FACED EELS
Fonoklubs

17.12.
ALL DAY LONG+PND
Fonoklubs

11.12. plkst.11:00 – 17:00
Ziemassvētku Rūķu
skaistuma darbnīcas
Cēsīs, Kalnmuižas iela 1

17.12. - 24.12.
Cēsu Ziemassvētku Dižtirgus
Vecais Tirgus laukums

08.12. plkst.17:00
Tikšanās ar rakstnieku Jāni
Einfeldu un komponisti
Maiju Einfeldi
Cēsu Centrālā bibliotēka

11.12. plkst.12:00
Muzikāla pasaka
pirmsskolas vecuma bērniem
„Pasaku valstībā”
Izstāžu namā
11.12. plkst.18:00
Kamerorķestra „Sinfonietta
Rīga” un vijolnieces
Kristīnes Balanas koncerts
Cēsu 2.pamatskola
11.12. plkst.19:00
Ingus Pētersons –
Ziemassvētku koncerts
CATA Kultūras nams
12.12.
Jānis Lūsēns „Zvaigznes
bērns”
Cēsu koru apriņķa koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca
14.12.,15.12.,16.12. no
plkst.17:30 – 19:30
Ziemassvētku radošās
darbnīcas
Cēsu Jaunā pils

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.44
Turpinājums no 6. lpp

regulējumam.”

37.17. nosaka dokumentu
aprites
kārtību,
apmeklētāju
pieņemšanas laiku un kārtību,
nosaka informācijas ierobežotas
pieejamības statusu iestādē.”

1.8. grozīt Saistošo noteikumu
131. punktu, izsakot to šādā
redakcijā:

1.5. grozīt Saistošo noteikumu
112. punktu aizstājot vārdu „pirms”
ar vārdu „pēc”;
1.6. grozīt Saistošo noteikumu
129. punktu izsakot to šādā
redakcijā:
„129.
Lēmumus
par
privātpersonu
iesniegumiem
par amatpersonu, iestāžu vai
komisiju izdoto administratīvo
aktu apstrīdēšanu vai faktisko
rīcību izskata Dome, Domes
priekšsēdētājs
vai
cita
institūcija (uzskaitījumu skatīt
2.pielikumā).”
1.7. grozīt Saistošo noteikumu
130. punktu izsakot to šādā
redakcijā:
„130. Domes vai Domes
priekšsēdētāja
lēmums
par
amatpersonu, iestāžu vai komisiju
izdotajiem
administratīvajiem
aktiem vai faktisko rīcību
pārsūdzams
Administratīvajā
rajona
tiesā
atbilstoši
Administratīvā procesa likuma

„131.
Par
apstrīdētajiem
administratīvajiem aktiem vai
faktisko rīcību atzinumu Domei vai
Domes priekšsēdētājam sagatavo
Administratīvo aktu apstrīdēšanas
komisija.”
1.9.
grozīt
Saistošo
noteikumu 132. punktu aizstājot
vārdu „nolikums” ar vārdu
„reglaments”.
1.10. grozīt Saistošo noteikumu
1.pielikumu izsakot to redakcijā
saskaņā ar pielikumu Nr.1.
Saistošie noteikumi stājas spēkā
pēc to publicēšanas laikrakstā
„Cēsu Vēstis”

Kļūdas labojums
Cēsu Vēstis 28. oktobra
izdevumā publicējot Cēsu novada
domes saistošos noteikumus nr.
41. “Par sociālā dienesta maksas
pakalpojumiem” pieļauta kļūda.
Nakts patversmes pakalpojumu
maksa Cēsu novada iedzīvotājiem
ir Ls 0,50 par nakti, citu novadu
iedzīvotājiem Ls 5 par nakti.

23.12. plkst.18:00
Ziemassvētku koncerts
Deju kolektīvs „Randiņš” un
popgrupa „Hey”
CATA Kultūras nams
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01.12. - 30. 12.
Mācītāja Krista Kalniņa
dzimšanas dienai
23.decembrī
„Esmu Dieva bērns”
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava
02.12. - 04. 12.
Jauno grāmatu izstāde
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements
10.12. - 30.12.
Ziemassvētki nāk!
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Vispārīgā lasītava

23.12.
Cēsu Valsts ģimnāzijas
Ziemassvētku koncerts
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

31.12
Žagarkalnā īsi pirms
pusnakts uguņošana un
sniega šovs.

18.12. plkst.14:00
LNT šova Dziedošo ģimeņu
koncerts
CATA Kultūras nams

26.12. plkst.13:00
Samantas Tīnas
Ziemassvētku eglīte bērniem
“KRĀSAINI SAPŅI”
CATA Kultūras nams

Izstādes

18.12. plkst.12:00
Ziemassvētku uzvedums
bērniem „Piparkūku
sirsniņa”
Izstāžu nams

28.12. plkst.18:00
Jānis Lūsēns, Sergejs Jēgers
koncerts „Tas vārds”
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

18.12. plkst.13:00
Pensionāru pēcpusdiena
Vaives tautas nams

18.12. plkst.11:00 – 17:00
Ziemassvētku Rūķu
skaistuma darbnīcas
Cēsis, Kalnmuižas iela 1

Literatūras izstādes Cēsu
Centrālajā bibliotēkā

19.12. plkst.15:00
Mākslas vēstures lekcija
Izstāžu nams

01.12. - 07.12.
Ieskats Cēsu laikrakstu
vēsturē
Cēsu centrālās bibliotēkas
2.stāva vestibils

19.12. plkst. 15:00
Deju kolektīvu „Randiņš”,
”Raitais solis” un „Kande”
koncerts
CATA Kultūras nams

01.12. - 30.12.
Ziema mākslas darbu
reprodukcijās
Cēsu Centrālās bibliotēkas
1.stāva vestibils

29.05. – 31.12.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja
85 gadu jubilejas izstāde
“Podi muzejā”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
01.12. – 31.01.2011.
Izstāde „Lielvārdes josta”
Izstādes atklāšana 1.decembrī
plkst.14:00
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
03.12. – 31.12.
Dace Lielā. Gleznas.
Izstāžu nams
Patstāvīgi
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs

Pieaugušo izglītības centra
aktivitāšu kalendārs
26.-28. novembrī Cēsu
brīvprātīgajiem apmācību
semināri
Jaunatnes Starptautisko
Programmu Aģentūras
projekta ietvaros
30. novembrī pl. 14.00
Īru kultūras pēcpusdiena
jauniešiem ar
brīvprātīgajiem Darryl Curry
un Laura Smyth
1. decembrī pl.14.30
Starptautiskas apmācības
ietvaros saruna
par jauniešu līdzdalību
demokrātisku procesu
veidošanā

6. decembrī pl. 16.30
Angļu valoda bez
priekšzināšanām
Pasniedzēja J. Paupere
pl. 18.15.
Angļu valoda ar nelielām
priekšzināšanām
Ppasniedzēja J. Paupere
6. , 20. decembrī pl. 17.00
Praktiskās nodarbības,
pasniedzēja D. Janova
„Koki un krūmi daiļdārzā”
7. decembrī, pl. 11.00
Angļu valoda ar vidējām
priekšzināšanām
Pasniedzēja I. Kursīte

pl.15.30, Rīdzenes bibliotēkā
Projekta „Jaunie vecāki
jaunajiem vecākiem”
radošā nodarbība

9. decembrī pl. 11.00
Angļu valoda bez
priekšzināšanām
Pasniedzēja I. Kursīte

3. decembrī pl. 11.00
Pārgājiens jauniešiem kopā ar
īru brīvprātīgo Darryl Curry,
(no 18 gadu vecuma)

pl. 17.00
Astroloģijas pamati
Pasniedzēja V. Spalviņa
pl. 17.00

Domā par veselību nevis
slimību, antroposofās
medicīnas lasījumi,
ārste M. Meijere
13. decembrī pl. 17.00
Projekta „Jaunie vecāki
jaunajiem vecākiem” ietvaros
tikšanās ģimenēm „...Brīdi
pirms Ziemassvētkiem”
17. decembrī, pl. 18.00
Ievads kristīgajā meditācija,
Latvijas kristīgās meditācijas
kopienas vadītājs
I. Paičs, G. Indulēns
Cēsu Pieaugušo izglītības
centrā
iespējams
apgūt
angļu
valodu,
izmantojot
Mūžizglītības
kuponus
nodarbinātajiem. Informācija
http://www.nva.lv/
Nodarbības notiek Raunas
ielā 4, Cēsīs, tel. 64124984,
mob. 27844164.
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SVĒTKOS
Apbalvojumi valsts svētkos
Kā jau ierasts 18. novembra
svinīgajā
sarīkojumā
tika
apbalvoti pašvaldības iestāžu,
kultūras, izglītības darbinieki
un nevalstisko organizāciju
pārstāvji,
kas
godprātīgi
pildījuši
savus
amata
pienākumus un veicinājuši
novada attīstību.
LR Izglītības un zinātnes
ministrijas Atzinības rakstu un
Latvijas Valsts Prezidenta Valda
Zatlera Pateicību saņēma Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītāja Lolita Kokina
par ieguldījumu Cēsu novada
izglītības sistēmas attīstībā.
LR Izglītības un zinātnes
ministrijas Pateicības rakstu
saņēma Rāmuļu pamatskolas
direktore Aija Sīmane par
ieguldījumu vides izglītībā un
vides aizsardzībā. LR Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
Atzinību saņēma Draudzīgā
Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijas direktore Dace
Eglīte par ieguldījumu skolēnu
patriotiskajā audzināšanā.
Nominācijā
„GADA
DARBINIEKS” 2010 par
godprātīgu, radošu un apzinīgu
darbu apbalvojumus saņēma:
VELTA
KĀJIŅA,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas dežurante,
INESE LĀCE, Cēsu Valsts
ģimnāzijas skolotāja, MARINA
STRADE, Cēsu 2.vidusskolas
bioloģijas skolotāja, SANTA
NIPERE, Cēsu 2.pamatskolas
pirmsskolas
skolotāja,
DACE PĒTERSONE, Cēsu
1.pamatskolas latviešu valodas
un literatūras skolotāja, GUNTA
OZOLIŅA, Cēsu sanatorijas
internātpamatskolas
sociālā

Krājuma organizācijas un
automatizācijas
nodaļas
vadītāja,
RUDĪTE
VANADZIŅA, Cēsu pilsētas
sporta skolas direktora vietniece,
VALDIS
VANADZIŅŠ,
Cēsu
pilsētas
mākslas
skolas direktora vietnieks
saimnieciskajā darbā, VINTA
GULBE, SIA „Cēsu Klīnika”
Neiroloģijas nodaļas virsmāsa,
GUNA MUCENIECE, Vaives
pagasta pārvaldes Finanšu
nodaļas grāmatvede, MARIJA
DZALBE, Līvu pamatskolas
skolotāja, INESE KRASTIŅA,
Rāmuļu pamatskolas skolotāja,
DIDZIS OZOLIŅŠ, Cēsu
novada pašvaldības Komunālās
nodaļas
komunālinženieris.
BIRUTA MEŽALE, sieviešu
resursu centrs „Prieks”.
Attēlā: Cēsu novada domes priekšsedētājs Gints Šķenders
pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai Lolitai Kokinai
pasniedza Valsts Prezidenta Valda Zatlera pateicību
par ieguldījumu novada izglītības sistēmas attīstībā.
Foto: Aivars Akmentiņš.
pedagoģe, INGA JURĢĒNA,
Cēsu
pilsētas
Pastariņa
pamatskolas dabas zinību
un informātikas skolotāja,
MARGARITA
GRĀVERE,
Cēsu pilsētas pamatskolas
Vēstures skolotāja, IGORS
TKAČENKO, Cēsu pilsētas
1.pirmsskolas izglītības iestādes
sētnieks, DĀRTA CELMIŅA,
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas
izglītības iestādes skolotāja
palīdze,
NADEŽDA
KAIMIŅA, Cēsu pilsētas
4.pirmsskolas
izglītības
iestādes skolotāja palīdze,
MĀRTIŅŠ OZOLIŅŠ, Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības
iestādes
remontstrādnieks,

ANŽELLAPĀŽE, Cēsu pilsētas
speciālās pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja, MUDĪTE
BLŪMA, Bērnu un jauniešu
interešu centra šūšanas pulciņa
skolotāja, IVITA PUĶĪTE,
Cēsu pilsētas pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
Ģimeņu
atbalsta
nodaļas
vadītāja, DAIGA GAILĪTE,
Cēsu pašvaldības aģentūras
„Kultūras
un
Tūrisma
centrs” juriste, SANDRA
JONAITE, Cēsu pašvaldības
aģentūras
„Kultūras
un
Tūrisma
centrs”
deju
kolektīva „Randiņš” vadītāja,
SKAIDRĪTE DAŅIĻEVIČA,
Cēsu Centrālā bibliotēkas

Swedbankas dāvanu - datoru
saņēma Cēsu profesionālās
vidusskolas
skolotājs
ANDREJS KOKLE.
Svinīgajā sarīkojumā Vaives
pagastā tradicionāli notika
kustības „Labo darbu krātuvīte”
nominantu sveikšana. Šogad par
labiem darbiem sveica un teica
paldies: Vairai Krūmiņai ,Ilzei
Kašai. Ievai Lapsiņai, Gunai
Muceniecei , Daigai Brīkšei,
Valdai Zaļaiskalnai, Mārītei
un Skaidrītei Birzulēm, Atim
Kalniņam, Līvu pamatskolas
kolektīvam, Edgaram Suhovam,
Guntai
Ašmanei,
Agrim
Grosbergam Ingai Stapulionītei
un
Oļegam Komarovam,
Alisei Bāliņai, Indrai Ozolai,
Ingai Voitkevičai, Ingai Izakai,
Aigaram Āboliņam, Irēnai
Salietei, Šilbergu ģimenei,
Ivaram
Kļaviņam,
Jānim
Sproģim, Rāmuļu pamatskolas
kolektīvam, SIA „Inerce”.

Novembra svētku notikumu atskats
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un tūrisma
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste
Atzīmējot Lāčplēša dienu
un
Latvijas
Republikas
proklamēšanas 92.gadadienu,
Cēsu novadā iedzīvotājiem un
viesiem bija sagatavoti īpaši
svētku dienu pasākumi un
aktivitātes.
Pašvaldības aģentūra „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”,
kurā iekļauti Cēsu Vēstures un
mākslas muzejs, Cēsu Kultūras
centrs un Tūrisma attīstības
un informācijas centrs, valsts
svētkus sagaidot bija devusi
lielu ieguldījumu svētku norišu
plānošanā un veidošanā.
Viens no nozīmīgākajiem
notikumiem bija Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
muzejpedagoģiskās
programmas
„Izcīni
Latviju”
prezentācija.
Ar
muzejpedagoģiskās
programmas palīdzību mūsdienu
jauniešiem tiek dota iespēja
iejusties vairāk nekā 90 gadu

Attēlā: Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālistei krājuma
glabāšanas jautājumos Ivetai Bērziņai ir stāsts par katru
priekšmetu, kas skatāms atklātajā krājumā. Arī par šo
iespaidīgā izmēra zābaku. Foto: Aivars Akmentiņš.
senā
pagātnē.
Balstoties
uz
izstādes
materiāliem
„Cēsnieki Brīvības cīņās” un
savām zināšanām, skolēni
izspēlēja savas Cēsu kaujas uz

maketa, izcīnīja savu Latviju,
piedzīvojot emociju gammu,
ko Cēsu kauju laikā piedzīvoja
jaunieši un viņu ģimenes Cēsu
apkārtnē.

Svētku priekšvakarā Cēsu
Vēstures un mākslas muzejs
sniedza
unikālu
iespēju
cēsniekiem un pilsētas viesiem
– atklātajā muzeja krājumā,
klātienē apskatīt un iepazīties
ar
gadsimtiem
seniem
priekšmetiem,
no
kuriem
daudzi līdz šim nav bijuši
izstādīti apskatei. Ekspozīcijas
divās telpās izvietoti vairāk
kā 3000 vēsturiski vērtīgi
priekšmeti, kas stāsta par Cēsu
pilsētas un novada vēsturi.
Atzīmējot
Latvijas
Republikas
proklamēšanas
92.gadadienu,
Cēsu
Tūrisma informācijas centrā
18.novembrī notika bērnu
zīmējumu izstādes „Mana
Latvija” atklāšanas pasākums.
Izstādē līdz 1.decembrim
apskatāmi 90 bērnu zīmējumi
no Cēsu, Līvu, Rāmuļu,
Raunas, Priekuļu, Drabešu un
Amatas skolām. Zīmējumos
atspoguļotās tēmas bija par
Latvijas vēsturi saistībā ar
Lāčplēša dienu, 18.novembri
un Latvijas karogu. Tā kā šis
bija arī zīmējumu konkurss,
tad svētku dienās notika
balsošana, un astoņi labākie

Ziemassvētku
ieskaņas Cēsīs
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un tūrisma
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste
Drīz jau sāks skanēt
pazīstamas un mīļas svētku
melodijas. Šogad Ziemassvētku
ieskaņas
pasākumi
Cēsu
novadā būs patiešām bagātīgi
un daudzveidīgi.
Ģimenes ar bērniem un
skolēni būs laipni aicināti
apmeklēt radošās darbnīcas
Cēsu Jaunajā pilī, kurās
varēs izgatavot Ziemassvētku
rotājumus, uzzināt ko jaunu par
veselību un skaistumkopšanu.
Savukārt, vecāko klašu skolēni
ziemas brīvdienas aicināti
pavadīt muzejā - viduslaiku
gaisotnē, apgūstot tā laika
manieres, deju soļus un pat
pagatavojot tērpu. Paši mazākie
kopā ar vecākiem varēs
apmeklēt muzikālu pasaku
koncertu, leļļu uzvedumu
mazajiem, svētku egles Izstāžu
namā un CATA Kultūras namā.
Koncertus
uz
Cēsīm
Ziemassvētkos atvedīs arī
dažādu
televīzijas
šovu
dalībnieki: ugunīgie Riči,
dziedošās ģimenes, Samanta
Tīna no Okartes akadēmijas.
Savukārt, nopietnās mūzikas
mīļotājiem būs iespēja baudīt
– Jāņa Lūsēna, Sergeja Jēgera,
Ingus Pētersona, Kristīnes
Balanas sniegumu koncertos
CATA Kultūras namā, Cēsu
Sv. Jāņa baznīcā un Cēsu
2.pamatskolā.
Raudzīties kā mūzikā, dejā
vai dziesmā izpaužas mūsu
bērni, ir visaizkustinošāk. Jaunu
deju uzvedumu „Dvēseles
bite” sagatavojis tautas deju
kolektīvs
“Randiņš”,
ar
svētku koncertu pārsteigs
arī deju kolektīvi “Raitais
solis” un „Kande”. A.Kalniņa
mūzikas vidusskolas, Cēsu
1.pamatskolas un Cēsu Valsts
ģimnāzijas audzēkņu muzikālo
sniegumu
varēs
dzirdēt
vairākos koncertos Cēsu Sv.
Jāņa baznīcā.
Gaišus
un
saticīgus
Ziemassvētkus vēlot, aicinām
ikvienu atrast laiku būt kopā ar
sev tuvajiem un mīļajiem.
darbi ar konkursa organizatora
– Latvijas suvenīru veidotāja
NicePlace – gādību pārtaps
pastkartēs. Bērnu zīmējumu
izstāde
11.novembrī
tika
izkārtota arī Rīgas pilī, kur
valsts prezidents Valdis Zatlers
izvēlējās
sev
tīkamākos
darbus. Izstādes atklāšanā
īpašas dāvanas no Latvijas
valsts prezidenta Valda Zatlera
saņēma Linda Tetere, Stella
Bērziņa, Diāna Paula Upmale
un
Markuss
Brambergs.
Izstādes noslēguma svinīgais
pasākums notiks 1.decembrī,
kad tiks paziņoti 8 uzvarētāji,
bet organizatori apliecina, ka
bez balvām nepaliks neviens
dalībnieks.

