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Ēnas bērnudārzā

Apstrīd
konkursa
rezultātus

Aivars Akmentiņš
eksts un foto
Ēnu dienas ir lieliska iespēja
skolu audzēkņiem labāk iepazīt
savu nākotnes profesiju. Ik
gadus liela konkurence ir par
tiesībām ēnot
prezidentu,
ministrus, pašvaldību
un
uzņēmumu vadītājus. Taču
šogad jaunieši ir vēlējušies
būt par ēnām ne tik populāras,
taču ļoti jaukas un vajadzīgas
profesijas
pārstāvēm
–
bērnudārza skolotājām.
Cēsu 4.pirmsskolas izglītības
iestādes
vadītāja
Māra
Rozenberga pastāstīja, ka bijusi
priecīgi pārsteigta, kad divi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
valsts ģimnāzijas audzēkņi - Ieva
Kreile un Mārcis Mucenieks
pieteicās par ēnām bērnudārza
skolotājām Dacei Stepaņenko
un Dacei Grīnfeldei. Ievai šī
ēnu diena bija atgriešanās savā
bērnudārzā, kuru apmeklēja
maza būdama. Mārcis nolēmis
ēnot bērnudārzā, jo patīk bērni
un ir arī pieredze, jo pieskatījis
māsu, kad tā vēl bija maza.
Par pirmsskolas izglītības
iestādes skolotāju puisis kļūt
gan negrasās, taču atzīst,
ka piedalīties nodarbībās ir
interesanti.

Cēsu novada pašvaldības
iepirkuma komisija izvērtēja
pretendentu
piedāvājumus
slēgtajā konkursā „Vidzemes
mūzikas un kultūras centra
izbūve, rekonstruējot ēku
Raunas ielā 12, Cēsīs”.
Konkursā
pieteicās
pieci
kandidāti - A/S „UPB”, SIA
„SKONTO
BŪVE”,
SIA
„ARČERS”, SIA „RE&RE”,
Konsorcijs „ABA”. Konkursa
komisija
par
atbilstošāko
konkursa prasībām atzina SIA
„Arčers” piedāvājumu.
Kā jau esam informējuši,
ir izstrādāts projekts Cēsu
kultūras centra pārbūvei par
mūsdienīgu Vidzemes mūzikas
un kultūras centru.
Taču
būvdarbu uzsākšana kavējas, jo
iepriekšējais konkursa komisijas
lēmums vēl pagājušajā gadā tika
pārsūdzēts.

Attēlā: Skolotāja Dace Grīnfelde un ēna Mārcis Mucenieks vada sporta nodarbību, kurā mazuļi
braši un veikli pārvarēja dažādus šķēršļus

Arī šī konkursa komisijas
lēmums ir pārsūdzēts. Konkursa
norises
atbilstību
likuma
prasībām tagad vērtēs Valsts
Iepirkumu uzraudzības biroja
speciālisti, kas savu slēdzienu
sniegs martā.

Par projektu aktualitātēm un dzērāju auklēšanu
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Februārī ar novada domes
deputātiem plaši diskutējām par
projektiem, kurus varētu īstenot,
izmantojot Eiropas Savienības
struktūrfondu
pilsētvides
attīstībai paredzētos līdzekļus.
Nopietnāki priekšdarbi jau
paveikti
Cēsu
Centrālās
bibliotēkas ēkas rekonstrukcijas
projekta
izstrādāšanai.
Plānojam, ka bibliotēka arī
turpmāk būs ierastajā vietā
Raunas ielā 1. Rekonstrukcijas
gaitā paredzēts izbūvēt arī ēkas
bēniņus, kur varētu būt plaša
Bērnu literatūras nodaļa ar ērti
pieejamu grāmatu krājumu,
datorvietām, lasītavu un pasaku
istabu. Savukārt pagraba telpās
speciālās
krātuvēs varētu
glabāties mazkustīgākā un retāk
pieprasītā bibliotēkas grāmatu
fonda daļa vai repozitārijs, kā
arī laikrakstu un žurnālu daudzu
gadu izdevumi. Pirmajā un otrajā

stāvā paredzēts izbūvēt plašas
telpas ar mūsdienīgu bibliotēkas
aprīkojumu. Tādējādi vietas būs
pietiekoši, lai lasītāji bibliotēkā
varētu justies ērti.
Atgādināšu, ka bibliotēkas
ēka ir dāvinājums pašvaldībai,
tātad mūsu pienākums ir to
uzturēt labā kārtībā. Nams ir
arhitektoniski izteiksmīgs un
pēc rekonstrukcijas tas noteikti
kalpos arī kā Cēsu vizītkarte.
Mums ir ļoti konstruktīva
diskusija
par
stadiona
rekonstrukciju, tiešām prieks,
ka tajā iesaistās arī dažādu
sporta veidu pārstāvji , nāk ar
savām idejām un risinājumiem.
Stadionam
nav
plānota
grandioza būvniecība, tikai
nepieciešamākais – futbola
laukums, skrejceļš, tribīnes
un zem tām manēža sporta
nodarbībām ziemā,
kā arī
ziemas, vasaras sporta spēļu
laukumi. Tagad galvenais ir rast
finansējumu tehniskā projekta
izstrādei. Ja tāds būs, projektu
varēsim īstenot pakāpeniski

vairākās kārtās.
Ir liels domes deputātu
atbalsts ražošanas teritoriju
izveidei novadā. Teritorijas,
ko šādam mērķim pašvaldība
ierādīja iepriekšējos gados,
pamazām, bet tiek apgūtas,
tāpēc ir svarīgi veidot jaunas
industriālās zonas, kurās radīti
priekšnoteikumi
ražošanas,
transporta
vai
noliktavu
pakalpojumu
uzņēmumu
izveidei. Vienā no pārrobežu
projektu programmām esam
pieteikušies
finansējumam
tehnisko projektu izstrādei,
tāpēc kopā ar pašvaldības
speciālistiem jāprecizē, kuras
novadā ir piemērotākās vietas
rasošanas teritoriju veidošanai.
Jāatzīmē, ka interese par
uzņēmumu
izveidi
Cēsīs
ir. Attīstības komisijā un
Tautsaimniecības komitejā esam
izskatījuši ieceri Rūpniecības
ielas rajonā veidot koksa un
sorbentu ražotni, pārstrādājot
ogles. Tā ir jauna tehnoloģija,
kurā ogļu pārstrāde notiek

hermētiski
slēgtā
iekārtā,
neradot piesārņojumu videi.
Šīs ražotnes blakus produkti ir
siltums, deggāze un elektrība,
tādējādi ap šo uzņēmumu varētu
veidoties citas ražotnes, kurām
nepieciešam lēta enerģija.
Savukārt viens IT uzņēmums
iecerējis Cēsīs veidot jaudīgu
datu centru, kas savukārt
varētu būt spēcīgs magnēts
Informatīvo
Tehnoloģiju
uzņēmumiem. Vidzemes augstskolā sagatavo kvalificētus šīs
nozares speciālistus, tāpēc ir
labas iespējas IT uzņēmumu
attīstībai Cēsīs.
Februārī
Cēsu
novada
pašvaldība
no
Veselības
ministrijas pārņēma Ruckas
muižu. Tas ir vērtīgs, taču
noplicināts īpašums. Ruckas
muižu pašvaldība var izmantot
kultūras funkciju veikšanai. Ir
bijušas dažādas ieceres, taču
skaidrs, ka rekonstruēt muižu
varēsim tikai piesaistot eirofondu
līdzekļus un potenciālajiem
ēkas izmantotājiem jārealizē

tādas ieceres, kas nodrošina
kompleksa
uzturēšanu.
Ja
cēsniekiem ir idejas saistībā
ar Ruckas muižu, labprāt tās
uzklausīšu.
Vēl viena, jāsaka, diemžēl
aktualitāte, ir nepieciešamība
izveidot Cēsīs atskurbtuvi.
Pašvaldības policijai tagad
nākas
burtiski
auklēties
ar
aizturētajiem,
pārlieku
sareibušajiem
pilsoņiem.
Cēsniekus vēl var nogādāt
mājās (ja aizturētais spēj
pateikt, kur dzīvo), bet ko darīt
ar zaļā pūķa upuriem no citiem
novadiem? Esam vienojušies,
ka atskurbtuve būs slimnīcas
tuvumā, lai varētu operatīvi
nodrošināt mediķu apskati vai,
ja nepieciešams, palīdzību.
Ir jāizlemj, kāds būs iestādes
juridiskais statuss un jārod
līdzekļi projekta izstrādei un
telpu izbūvei.
Taču šī problēma būtu jārisina
valstiskā līmenī, jo tā ir aktuāla
arī citām pašvaldībām.
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PAŠVALDĪBĀ
Izglītība kā magnēts
uzņēmējdarbībai
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Šogad pašvaldībai ļoti būtisks
uzdevums būs veikt visas
nepieciešamās iestrādes, lai
nodrošinātu Cēsu profesionālās
vidusskolas pastāvēšanu un
attīstību turpmāk. Valdība ir
noteikusi, ka profesionālajā
izglītībā Latvijā būs 14
kompetences centri, mācību
iestādes, kuras arī turpmāk
pilnībā finansēs valsts. Cēsīm
tuvākie kompetences centri
būs Priekuļos, Valmierā un
Smiltenē. Pārējās profesionālās
vidusskolas, tehnikumus vai nu
slēgs, vai nodos pašvaldībām.
Paredzēts, ka tas notiks laika
posmā no 2015. – 2017.gadam.
Tātad tas, vai būs un kāda būs
Cēsu profesionālā vidusskola,
ir atkarīgs no lēmumiem, kādus
novada pašvaldība pieņems
jau tagad. Cēsu profesionālā
vidusskola ir mācību iestāde
ar senām, labām tradīcijām,
kas sagatavo kvalificētus,
tautsaimniecībā
pieprasītus
amatniekus. Pašvaldībai ir
iespēja iegādāties bijušās
tipogrāfijas ēku kompleksu
Gaujas ielā un, piesaistot
eirofondu līdzekļus, izveidot
tur labi aprīkotu, mūsdienīgu
vidējās
profesionālās
un
augstākās izglītības mācību
centru. Mums ir ļoti auglīga
sadarbība ar Rīgas Tehnisko
universitāti un vienošanās par
augstskolas filiāles izveidošanu
ar dienas studiju apmācību
programmu tehniskajās zinībās
uzsākšanu Cēsīs. Pie tam ar

ievērojamu budžeta apmaksātu
studiju vietu skaitu. Šādas ieceres īstenošana nenoliedzami
ļoti labvēlīgi ietekmēs pilsētas
turpmāko attīstību. Tomēr ir
jāsaprot, ka pašvaldība nespēs
finansiāli nodrošināt šāda
mācību centra darbību un
sarunās ar Izglītības ministrijas
pārstāvjiem jārod abpusēji
pieņemams risinājums. Ja Cēsīs
būs profesionālā vidusskola
ar mūsdienīgu aprīkojumu
un
aktuālām
apmācību
programmām un augstskola,
kurā studenti apgūs tehniskas
zināšanas, tas būs spēcīgs
magnēts
uzņēmējdarbības
attīstībai novadā un visā
Vidzemē.
Iedzīvotāji
pārmet,
ka
Cēsis kļūst aizvien klusākas
un tukšākas, jo cilvēki
aizbrauc strādāt uz Rīgu vai
ārzemēm. Diemžēl tā ir valsts
mēroga mazpilsētu un pagastu
problēma un pašvaldībām grūti
ko mainīt, ja valsts politika nav
labvēlīga
uzņēmējdarbībai.
Iepriecina, ka ir uzņēmēji, kas
iecerējuši veidot ražotnes vai
sniegt pakalpojumus Cēsīs.
Pašvaldība viņu centienus
atbalsta, taču gatavas receptes
kā strauji palielināt ekonomisko
aktivitāti novadā, nav.
Februāra pamatīgai sals
atkal liek bažīties par lieliem
rēķiniem par siltumu un domāt
kā rīkoties, lai šos rēķinus
samazinātu. Tas, ka pagājušajā
gadā darbu pašvaldībā uzsāka
eksperts
siltuma
apgādes
jautājumos Agris Pavļukēvičs,
bija pareizs lēmums. Prieks,
ka iedzīvotāji jau to ir atzinīgi

novērtējuši un ar siltuma
eksperta palīdzību bez lieliem
finansiāliem
ieguldījumiem,
noregulējot
daudzdzīvokļu
namu
siltuma
apgādes
sistēmu un to pareizi uzturot,
samazina siltuma patēriņu un
paaugstina komforta līmeni
dzīvokļos. Pašvaldība arī šogad
paredzējusi
līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu namu siltināšanā. To, ka kvalitatīvi
veikta ēkas siltināšana dod lielu
efektu, apliecina 2. vidusskolas
piemērs. Kā pastāstīja skolas
saimnieks Vladimirs Gusevs,
pēc ēkas renovācijas siltuma
patēriņš ir samazinājies divas
reizes, bet temperatūra telpās ir
par 3-4 grādiem augstāka nekā
pagājušajā ziemā!
Šoziem esam saņēmuši
daudz pārmetumu par laikus
nenotīrītām,
nenokaisītām
ietvēm. Cilvēki slīd, krīt,
gūst traumas un viņu dusmas
ir saprotamas un pamatotas.
Skaidrs, ka stipendiātu darbs
ietvju tīrīšanā nav rezultatīvs,
tāpēc esam pieņēmuši lēmumu
iegādāties specializēto tehniku
ietvju un zaļās zonas kopšanai
un uzturēšanai. Nākošajā ziemā
ietves tiks tīrītas un kaisītas
mehanizēti.
Februāra nogalē skolās
notika Žetonu vakari un vecāko
klašu
audzēkņiem
sācies
ļoti atbildīgs mācību posms
– gatavošanās noslēguma
eksāmeniem. Novēlu viņiem
veiksmi, izturību un ļoti
gribas cerēt, ka pēc studijām
augstskolās daļa mūsu skolu
audzēkņu gribēs un varēs
atgriezties Cēsīs.

Domes sēdē februārī

Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p.i.
Cēsu
novada
domes
10.02.2011. sēdē tika pieņemti
66 lēmumi:
- Ar 2011.gada 1.martu
apstiprināja Cēsu pilsētas
Mākslas skolas sagatavošanas
klases audzēkņu maksu - Ls
6.00 mēnesī.
- Apstiprināja maksu par
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestādes peldbaseina
izmantošanu: Cēsu novada
pirmsskolas vecuma bērniem
– Ls 0.50 (t.sk.PVN); Cēsu
novada pamatskolu 1.un 2.klašu
skolēniem
dalībai
sporta
skolotāja vadītā nodarbībā
Ls 0.50 (t.sk. PVN); par 1
stundas baseina izmantošanu
( t.sk. - baseina noma,
ģērbtuves, duša, individuālā
peldēšanas inventāra (bumbas,
apļi u.c. peldētapmācības

palīgmateriāli, matu žāvēšana)
– Ls 25,00, ( divdesmit pieci
lati), t.sk. PVN. Baseina
apmeklējums Cēsu novada
pirmsskolas vecuma bērniem
un Cēsu novada pamatskolu
1.,2. klašu skolēniem no
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm,
uzrādot
Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” izsniegtu
izziņu, ir bez maksas.
Akceptēja
projektus
„Cēsu novada Krīvu ciema
ūdenssaimniecības attīstība” un
“ Cēsu novada Rīdzenes ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
ERAF
līdzfinansējuma
saņemšanai.

- Akceptēja ziedojuma –
150 dāvanu karšu saņemšanu
–„Elektrības norēķinu karte
– 500 kWh” (dāvanu kartes
nominālvērtība
Ls
37,15,
kopējā dāvinājuma vērtība – Ls
5572,50), nododot dāvanu kartes
trūcīgajām mājsaimniecībām,
kas lieto AS „Latvenergo”
piegādāto elektroenerģiju, šādā

secībā: 1) garantētā minimālā
ienākuma (GMI) pabalsta
saņēmēju mājsaimniecībām;
2) trūcīgo ģimeņu ar bērniem
mājsaimniecībām un ievērojot,
ka gadījumos, kad ziedojuma
ietvaros
saņemto
dāvanu
karšu skaits pārsniedz trūcīgo
mājsaimniecību – GMI pabalstu
saņēmēju un trūcīgo ģimeņu
ar bērniem mājsaimniecību
skaitu, atlikušās dāvanu kartes
nododamas pārējām trūcīgajām
un
maznodrošinātajām
ģimenēm.
- Pieņēma lēmumus par
zemes
lietošanas
tiesību
izbeigšanu vairākās adresēs
fiziskām personām,
un šo
zemes vienību noteikšanu
kā Cēsu novada pašvaldībai
piekrītošu. Saskaņā ar Valsts
un
pašvaldību
īpašuma
privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu pabeigšanas likuma
nosacījumiem dzīvojamās ēkas
īpašniekiem zemes lietošanas
tiesības izbeidzas.
Turpinājums 3.lpp

Cēsu Vēstis, 2011. gada 25. februāris

Aicina pretendentus
būvprojektu izstrādei
un autoruzraudzībai
Cēsu novada pašvaldība
konkursa
kārtībā
pieņem
pieteikumus
būvprojektu
izstrādei un autoruzraudzībai
projekta „ Energoefektivitātes
paaugstināšana Cēsu novada
pašvaldības ēkās – 2. kārta”
īstenošanai.
Iepirkums ir sadalīts 3 daļās
un ietver būvprojekta izstrādi
un
autoruzraudzību
trim
objektiem.
1.Cēsu pilsētas Pastariņa
pamatskolai renovācijai,
uzlabojot energoefektivitāti,
izmantojot videi draudzīgus
būvniecības materiālus.
2. Ēkai Raunas ielā 6A
- renovācijai atbilstoši zema
enerģijas
patēriņa
ēkas
principiem.
3. Līvu skolā Vaives
pagastā renovācijai atbilstoši
zema enerģijas patēriņa ēkas
principiem.
Ar konkursa nolikumu var
iepazīties bez maksas katru
darba dienu no plkst. 08:00
līdz 17:00 (pārtraukums 12:00
- 13:00), piektdienās līdz
12:00 Cēsu novada pašvaldībā,
Bērzaines ielā 5, 203.kabinetā,
iepriekš sazinoties pa tālruni
64123855.

Pretendentu piedāvājumus
dalībai konkursā var iesniegt
par vienu, divām vai visām
iepirkuma daļām līdz 2011.
gada 7.marta plkst. 11:00,
Cēsu
novada
pašvaldībā,
Bērzaines ielā 5.
Šajā konkursā ir būtiski, lai
pretendentam būtu pieredze
videi
draudzīgu
būvju
projektēšanā un pretendents
ir izstrādājis un attiecīgā
būvvalde ir akceptējusi ne
mazāk kā vienu videi draudzīgu
būvju
tehnisko
projektu.
Nepieciešama arī
vismaz
viena pozitīva atsauksme par
iepriekšminētajiem sniegtajiem
pakalpojumiem. Tāpat svarīgi,
lai pretendentam būtu pieredze
atjaunojamo
energoresursu
tehnoloģiju būvprojekta izstrādē un attiecīgā būvvalde ir
akceptējusi ne mazāk kā vienu
atjaunojamo
energoresursu
tehnoloģiju
būvprojekta
izstrādi, kā arī vismaz viena
pozitīva
atsauksme
par
iepriekšminētajiem sniegtajiem
pakalpojumiem.

Domes ārkārtas sēdē
Ceturtdien,
17.februārī
notika Cēsu novada domes
ārkārtas sēde. Tajā deputāti
izskatīja jautājumu par zemes
gabalu maiņu un atsavināšanu
Eiropas Savienības fonda
projekta „ Cēsu pilsētas
tranzītielas – Pētera ielas –
rekonstrukcija” īstenošanai.
Satiksmes
ministrijā
parakstīta
vienošanās
par
finansējumu
Pētera
ielas
rekonstrukcijai,
atjaunojot
un paplašinot brauktuvi, kā
arī izbūvējot veloceliņu. Lai
šo projektu realizētu pilnā
apjomā, nepieciešams atpirkt
privātpersonām
piederošus
Pētera ielai pieguļošus zemes
nogabalus ielas paplašināšanai.
Zemes novērtējumu veica SIA
„Eiroeksperts”.
Deputāti atbalstīja pirkumu
līgumu slēgšanu, kā arī apmaiņu
pret līdzvērtīgiem pašvaldības
zemes gabaliem. Taču ar visiem
zemes īpašniekiem vienošanās

par zemes atpirkšanu vai maiņu
vēl nav panākta.
Latvijas
un
Šveices
sadarbības programmas grantu
shēmas „NVO fonds” ietvaros
finansējums
apstiprināts
Sieviešu
resursu
centra
„Prieks” un sadarbības partneru
biedrības „Cēsu pensionāri”
projektam.
Tas
paredz
dažādas aktivitātes senioriem
– veselības stiprināšanu, amata
prasmju apgūšanu, arī nometņu
rīkošanu. Deputāti atbalstīja
to, ka pašvaldības Pieaugušo
izglītības
centrs
piešķir
biedrībai „Cēsu pensionāri”
projekta
priekšfinansējumu
2000 latu apmērā.
Vēl
deputāti
atbalstīja
ilgtermiņa kredīta ņemšanu
vairāk nekā 300 tūkstošu latu
apjomā Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta „Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestāžu renovācijas 2.kārta”
realizācijai šogad.

Cēsu Vēstis, 2011. gada 25. februāris

AKTUĀLI
Policija
Mājokļu nodokļa izmaiņas
Inese Urjāne
Cēsu novada pašvaldības
nodokļu inspektore
Pagājušajā gadā ieviesto
mājokļa nodokli pērn varēja
samaksāt divos maksājumos.
Šogad paziņojumus izsūtām
jau gada sākumā un, atbilstoši
likumam
par
Nekustamā
īpašuma nodokli, ir četri
nomaksas termiņi – 31.marts,
15.maijs, 15.augusts un 15.
novembris. Šos termiņus vajag
ievērot, jo likums arī paredz,
ka par katru nokavēto dienu
jāmaksā nokavējuma nauda
0,05% apmērā.
Ja līdz 15.martam neesat
saņēmis nodokļa maksāšanas
paziņojumu, lūdzu zvaniet
uz pašvaldību, lai varam
izsūtīt jaunu. Likums nosaka,
ja paziņojums nav saņemts,

īpašniekam
ir
jāinformē
pašvaldība un jāveic maksājumi,
un, ja tas netiek darīts, nākas
maksāt nokavējuma naudu.
Ja ir kādas neskaidrības vai
grūtības veikt maksājumus
norādītajos termiņos, zvaniet
novada pašvaldības nodokļu
inspektoriem
pa
tālruni
64122586 meklēsim risinājumu.
Atgādināšu, ka represētajām
personām pienākas Nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides, taču,
lai to saņemtu, katru gadu
līdz 1.februārim ir jāraksta
pašvaldībai
iesniegums,
norādot, ka īpašumā nenotiek
saimnieciska darbība. Tie,
kas šo datumu ir nokavējuši,
uzrakstot iesniegumu varēs
saņemt nodokļa atlaidi otrajam
pusgadam.
Gribu informēt, ka šogad
valdība pieņēma grozījumus
kadastrālās
vērtēšanas
noteikumos, paredzot būtiskus

pilnveidojumus
mājokļu
– dzīvojamo ēku un dzīvokļu
kadastrālās vērtības aprēķinā.
Tiks
samazināta
vērtība
nelabiekārtotiem mājokļiem,
arī āra telpām (terasēm,
balkoniem),
pagrabiem,
garāžām. Šie noteikumi stāsies
spēkā sākot ar nākošā gada
1.janvāri. Sākot ar nākošo gadu
nekustamā īpašuma nodoklis
tiks aprēķināts arī palīgēkām
–
šķūnīšiem,
garāžām,
siltumnīcām. Lai izvairītos no
nepatīkamiem pārsteigumiem,
saņemot nodokļu paziņojumu,
īpašniekiem vajadzētu sekot
līdzi savu īpašumu datiem
kadastrā
un
vajadzības
gadījumā tos precizēt. Katrs
īpašnieks var pārliecināties,
kādas ēkas ir kadastrā un kāda
ir to aprēķinātā vērtība, atverot
Valsts Zemes dienesta mājas
lapas Kadastra sadaļu un ievadot
sava īpašuma kadastra numuru.

Ja nepieciešami precizējumi
par ēku kadastrālo vērtību,
zvaniet Anitai Gūtmanei pa
telefonu 64207411.
Sākot ar 2010. gadu
neapstrādātai lauksaimniecības
zemei
tiek
piemērots
paaugstināts nodoklis. To,
vai zeme ir apstrādāta vai nē,
vērtē Lauku atbalsta dienesta
speciālisti. Ir zemes īpašnieki
Vaives pagastā, kas uzskata,
ka paaugstinātais nodoklis
piemērots nepamatoti. Tādā
gadījumā jāsazinās ar Lauku
atbalsta dienestu, jānoskaidro,
kādas ir prasības, jāraksta
iesniegums pašvaldībai, lai
Lauku atbalsta dienests veiktu
atkārtotu pārbaudi.
Iedzīvotājiem ir iespēja kļūt
par e-pakalpojumu lietotājiem
un saņemt, un apmaksāt
nekustamā īpašuma nodokli
elektroniski.

Laiks gatavoties Lielajai pavasara talkai!
Inta Ādamsone
Lielās Talkas koordinatore
Cēsu novadā
Pašvaldības projektu un
vides speciāliste
Šogad
Lielā Latvijas
sakopšanas
talka
notiks
30.aprīlī. Lai tā nebūtu tikai
cīņa ar sekām, kad dodamies
attīrīt dabu no citu pamestajiem
atkritumiem,
2011.gada
Lielās Talkas akcents ir
dažādi
vides
izglītības
pasākumi. Ar šīm aktivitātēm
ikvienam atgādināsim, ka
dabas piesārņošana ir ne tikai
neestētiska, bet arī bīstama.
Vēl viens šī gada jaunums
ir Pagalmu labiekārtošanas
kustība.

Lielās
Talkas
projekta
mērķis ir līdz 2018. gadam,
Latvijas 100. dzimšanas dienai,
padarīt mūsu valsti par tīrāko un
sakoptāko vietu pasaules kartē
- dot iespēju dabai atveseļoties,
attīrot to no atkritumiem, kā arī
mudināt iedzīvotājus pašiem
labiekārtot un rūpēties par
apkārtējo vidi..
Vēl viena šī gada novitāte ir
iespēja kļūt par Lielās Talkas
brīvprātīgo palīgu. Laikā no
1. līdz 27.martam aicinām
Latvijas iedzīvotājus kļūt par
Lielās Talkas brīvprātīgajiem
palīgiem ikvienā Latvijas
novadā un pilsētā. Ikviens
interesents Lielās Talkas mājas
lapā www.talkas.lv reģistrē
savu dalību un interaktīvā kartē

atzīmē sev ērtāko novadu/
pilsētu, kurā 30.aprīlī vēlas
būt par palīgu Lielās Talkas
koordinatoram
pašvaldībā.
Aprīļa
pirmajā
nedēļā
saraksts ar brīvprātīgajiem,
kuri reģistrējušies attiecīgajā
novadā/ pilsētā, tiks nodots
pašvaldības Lielās Talkas
koordinatoram,
un
viņš
attiecīgi
aicina
savus
brīvprātīgos
piedalīties
Talkas organizēšanā - Talkas
instrukciju un afišu izplatīšanā,
maisu dalīšanā talkas norises
vietās, talcinieku sagaidīšanā
un instruēšanā talkas vietās,
atrakciju organizēšanā talkas
vietās, kā arī nodrošinātu cita
veida nepieciešamo palīdzību
koordinatoram.

E-prasmju nedēļa bibliotēkā
Natālija Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktore
No 28. februāra līdz 5.
martam Eiropā, Latvijā un
arī Cēsīs notiek e – prasmju
nedēļa, kuras laikā gan
izglītības
iestādēs,
gan
bibliotēkās pastiprināti tiks
pievērsta uzmanība dažādu e
– pakalpojumu popularizēšanai
un apguvei.
Cēsu Centrālās bibliotēkas
darbinieki
piedāvā
iedzīvotājiem pieteikties un apmeklēt
e – stundas bibliotēkā, kurās
būs iespēja apgūt informācijas
meklēšanas prasmi internetā,
mācīties bibliotēku veidoto
datubāzu
–
elektronisko
katalogu un citu tiešsaistes
resursu izmantošanu, uzzināt par
grāmatu rezervēšanas iespējām
no bibliotēkas krājuma, kā
arī to lietošanas termiņa
pagarināšanu internetā, kas ir
ievērojams laika ietaupījums

katram bibliotēkas lietotājam.
Piedāvājam arī šādu apmācību
stundu
ārpus
bibliotēkas
–
iestāžu,
organizāciju
kolektīviem, interešu grupām
darba vietās vai mācību iestādēs
pēc pieteikumiem.
2. martā gaidīsim bērnus
kopā
ar
vecvecākiem
bibliotēkas Bērnu literatūras
nodaļā uz e – stundu „Mans
draugs – dators”.
4. martā aicinām visus
interesentus bibliotēkā uz
pasākumu – sarunu pie tējas
tases „Bibliotēka manā dzīvē”,
kurā uzklausīsim cēsnieku
atzinumus par bibliotēku nozīmi
katram un pilsētai, rosināsim
izteikt ieteikumus un vēlmes
bibliotēkas attīstībai un sniegto
pakalpojumu
uzlabošanai,
kā arī kopīgi noskatīsimies
projekta „Trešais tēva dēls”
veidoto videofilmiņu.
Interneta lasītavā martā
atsāksies bezmaksas apmācību
kursi iedzīvotājiem „Interneta

ABC”,
kuru
laikā
tiek
apgūtas prasmes lietot epastus, izmantot i – bankas
pakalpojumu, iepazītas interneta pārlūkprogrammas un
meklētājprogrammu
izmantošana.
Šajā
nedēļā
bibliotēkā
interesenti varēs noskatīties
arī vairākas tiešraides no ES
mājas, www.piesledzieslatvija.
lv, kur notiks apaļā galda
diskusijas
ar
Latvijas
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju
speciālistiem,
dažādu ministriju, organizāciju
un iestāžu pārstāvjiem.
Sīkāku informāciju par
pasākumu programmu un
pieteikšanos uz e-stundām un
citiem pasākumiem saņemsiet
bibliotēkā Raunas ielā - 1
vai zvanot pa tālr. 64123644,
64122879, rakstot uz e-pastu
info@biblioteka.cesis.lv, kā arī
mājas lapās www.biblioteka.
cesis.lv un www.cesis.lv

Viss, kas nepieciešams, lai
piedalītos Lielajā Talkā, ir vēlēšanās to darīt! Informācija
par
talkas
vietām
un
pieteikšanos ir atrodama Lielās
Talkas mājas lapā www.talkas.
lv. Par gatavošanos Lielajai
Talkai regulāri informēsim
Cēsu novada pašvaldības mājas
lapā www.cesis.lv un laikrakstā
„Cēsu Vēstis”.
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informē
Ieva Rudzīte
Cēsu novada Pašvaldības
policijas Administratīvo
lietu vecākā inspektore
Cēsu novada Pašvaldības
policija turpina kontrolēt, lai
nekustamo īpašumu saimnieki
nodrošinātu ietvju tīrīšanu un
kaisīšanu, kā arī jumtu tīrīšanu,
lai nerastos apdraudējums
gājējiem. Februārī par šiem
pārkāpumiem
brīdinātas
kopā 11 fiziskas un juridiskas
personas, daudzi pārkāpumus
ir novērsuši un rūpīgi seko
līdzi piegulošās teritorijas
sakopšanai.
Uzsāktas
17
administratīvās
lietvedības
par minētiem pārkāpumiem
un sastādīti 11 administratīvā
pārkāpuma protokoli, kuri
nosūtīti izskatīšanai un lēmuma
pieņemšanai pēc piekritības
pašvaldības
Administratīvai
komisijai.
Sastādīti 3 administratīvā
pārkāpuma
protokoli
par
Reklāmas
un
izkārtnes
noteikumu neievērošanu, 1- par
naktsmiera traucēšanu, 5- par
alkoholisko dzērienu lietošanu
sabiedriskā vietās vai atrašanos
sabiedriskās
vietās
tādā
reibuma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu un 1- par sīko
huligānismu. Pēdējais nosūtīts
izskatīšanai pēc piekritības
Cēsu rajona tiesai.
Pašvaldības
policija
sastādījusi vairākus protokolus
par nepilngadīgo personu
smēķēšanu , pārsvarā par
smēķēšanu skolu teritorijās.

Domes sēdē
februārī
Turpinājums no 2.lpp
Ja
līdz
2010.gada
30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma līgums ar valsts
akciju sabiedrību „Latvijas
Hipotēku un zemes banka”, šīs
personas iegūst zemes nomas
tiesības uz tās lietošanā bijušo
zemi. Par šo zemi ar pašvaldību
noslēdzams zemes nomas
līgums un dzīvojamās ēkas
īpašnieks šo zemi turpmāk var
atsavināt Valsts un pašvaldību
mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā. Zemes nomas
līgumu slēdz uz laiku, kas nav
mazāks par 10 gadiem, persona
nevar atteikties noslēgt nomas
līgumu. Zemes nomniekam ir
tiesības zemes nomas līgumu
ierakstīt zemesgrāmatā. Zemes
nomas maksa maksājama no
dienas, kad zemes lietotājs
ieguvis zemes nomas tiesības.
-Atzina par nenotikušu Cēsu

Pašvaldības
policijas
dežūrdaļā no 26. Janvāra līdz
22.februārim saņemti 129
izsaukumi un 19 iesniegumi
no juridiskām un fiziskām
personām.
Pašvaldības
policijas
patruļdienesta
darbinieki
nogādājuši mājās 6 personas
par
atrašanos
sabiedriskā
vietā stiprā alkohola reibumā
un 5 personas nogādātas
ārstniecības iestādē. Aizturētas
un nogādātas Valsts policijā par
citiem likumpārkāpumiem 16
personas - no tiem pašvaldības
policijas darbinieki aizturējuši
vienu personu, kas atradās
Valsts policijas meklēšanā, par
ģimenes konfliktiem aizturētas
2 personas, pārējās nogādātas
Valsts policijā par
citiem
likumpārkāpumiem.
novada pašvaldības īpašuma
objekta „Vidus Betes” Vaives
pagastā, Cēsu novadā, atkārtoto
izsoli un lēma atsavināšanu
pārtraukt.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”; Cēsu
novada pašvaldībā Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

4

VESELĪBAS APRŪPE
Būsim saprotoši
Iveta Ozoliņa
SIA „Cēsu klīnika”
Valdes locekle
Pēdējo divu gadu laikā
veselības aprūpes sistēma
ir
piedzīvojusi
būtiskas
reformas. Slimnīcu skaits
ir
samazināts,
atlikušajās
slimnīcās ir samazināts gultas
vietu skaits, primārā veselības
aprūpe(ģimenes ārsti) palikusi
iepriekšējā līmenī. Iedzīvotāji
turpina smēķēt, ēst neveselīgu
pārtiku, ir fiziski neaktīvi,
neveic profilaktiskās apskates
pie ģimenes ārsta un neved uz
tām savus bērnus. Piemēram,
pēc Veselības norēķinu centra
datiem par 2009.gadu bērni
vecumā no 1.-6. gadiem
uz profilaktisko apskati pie
ģimenes ārsta 7 reizes sešu
gadu periodā, tiek atvesti tikai
80% apmērā, vecumā no 7.-18.
gadiem 50%. Šis ir tikai viens
no piemēriem, kas raksturo
mūsu iedzīvotāju bezatbildību
pret savu un savu bērnu
veselību.
Slimnīca ir
pacients nonāk
viņa veselības
apdraudēt viņa

tā vieta, kurā
jau brīdī, kad
stāvoklis sāk
dzīvību. Tātad

visos iepriekšējos etapos –
veselības profilakse, ģimenes
ārsts, speciālists, medicīniskais
mājas
aprūpes
dienests,
neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienests - pacients
nav saņēmis adekvātu palīdzību
un nonācis slimnīcā, bet varbūt
viņš visu, kas no viņa atkarīgs,
ir izdarījis, tikai sistēmas
nesakārtotības dēļ kāds ķēdes
elements
īsti
„nestrādā”.
Slimnīcā cīnās ar sekām, kuras
radušās nesakārtotas veselības
aprūpes sistēmas dēļ. Slimnīcā
pacientu nevar izārstēt, viņam
var tikai novērst dzīvībai
kritisko stāvokli un virzīt
atpakaļ pie ģimenes ārsta
turpmākajai ārstēšanai.
Slimnīcas tiek iedalītas
līmeņos. Visaugstākais līmenis
ir universitātes slimnīcas.
Tajās notiek vissarežģītākie
izmeklējumi un operācijas,
kādi vispār iespējami valstī.
Nākošais līmenis ir reģionu
slimnīcas, lokālās slimnīcas,
aprūpes slimnīcas un paralēli
visām specializētās slimnīcas
(narkoloģijas,
psihiatrijas
utt.). Smagākos gadījumos
pacienti tiek pat pārvesti no
viena veida slimnīcas uz citu,
lai nodrošinātu pacientam

nepieciešamo ārstēšanas un
aprūpes līmeni. Vislielākā
problēma Vidzemē ir tā, ka
reformas rezultātā mums par
maz ir aprūpes slimnīcas,
vai esošajās slimnīcās gultas
vietu. Aprūpes slimnīcā būtu
jāārstējas pacientiem, kuru
veselības stāvokli vairs nevar
uzlabot (nevar izārstēt), tomēr
viņam nepieciešama mediķu
klātbūtne,
jo
piemēram,
pacientam ir neciešamas sāpes
onkoloģiskas saslimšanas dēļ,

Pārāk daudz rūpju
Latvijā esam uzlikuši
piederīgo pleciem
vai viņam ir lieli izgulējumi,
kuri prasa īpašu, medicīnisku
aprūpi.
Būtu
jāveido
paleatīvās aprūpes nodaļas,
uz kurām pārvietot pacientus
no neatliekamās palīdzības
slimnīcām. Vidzemē šobrīd
šādas nodaļas ir tikai „Rīgas
rajona slimnīcā”, Siguldā,
„Vidzemes slimnīcā” un Valkā.
Iedzīvotāju prasības pēc
veselības aprūpes kvalitātes
uzlabošanas
pieaug,

Visam pamatā ir ārsta
zināšanas un prasme
Diāna Kaupe
Pēc Rīgas
1. klīniskās
slimnīcas
reorganizācijas
daudziem labiem speciālistiem
nācās domāt par turpmāko
karjeru. Viņu vidū bija arī atzīts
traumatologs Aldis Šperliņš.
Cēsnieki ilgi nekavējās un
aicināja pieredzējušo ārstu uz
mūsu slimnīcu. No 2009. gada
9. novembra Aldis Šperliņš ir
„Cēsu klīnikas” traumatologs.
Medicīnisko reformu nereti
postošā ietekme bija labi
saskatāma arī Limbažos. „Ir
jāpalīdz cilvēkiem,” saka A.
Šperliņš un regulāri uz brauc
uz konsultācijām Cēsu klīnikas
filiālē Limbažos. Operācijas
ārsts galvenokārt veic Cēsīs,
bet pēc tam pacients ambulatori
ārstēšanu
turpina
dzīves
vietā. Rīgas 1. slimnīcā darba
apjoms bija liels, jo tur ieveda
ļoti smagi cietušus cilvēkus.
Taču arī Cēsīs par garlaicību
sūdzēties nevar.
Ir uzskats, ka rakstīt par
ārstiem esot slidena tēma,
taču daudzi vēlas padalīties
ar citiem pozitīvajā pieredzē
un mudināja rakstīt. Uz pieņemšanu pie daktera Šperliņa
ir pacientu rindas. Ārsts ar
savu profesionalitāti, iejūtību
un humoru ieguvis pacientu
simpātijas. Aldis Šperliņš
piesaistījis vēl vienu jaunu
kolēģi un tagad Cēsīs veic tādas

Cēsu klīnikas traumotologs Aldis Šperliņš nepilnus
divus gadus strādājot Cēsīs ir guvis pacientu
atzinību un arī simpātijas.
Foto Šalkonis Ozoliņš.

Cēsu Vēstis, 2011 gada 25. februāris

ārstniecības iestāžu iespējas
diagnostikā arī ir mūsdienīgas,
tikai diemžēl finansējums tam
visam ir nepietiekošs. Konflikts
veidojas pacientam ar ārstu vai
ārstniecības iestādi, kaut arī
mediķi dara visu, taču viņiem
jāievēro veselības aprūpes
sistēmas noteikumi un likumi.
Pēdējā laikā mēs dzirdam
pacientu vai viņu piederīgo
sūdzības par ārstniecības vai
aprūpes kvalitāti slimnīcās..
Sirdzējus un piederīgos var
saprast, viņi ir nobijušies,
viņi nezin, ko darīt un kā, jo
viņu mīļais cilvēks pēkšņi
ir guļošs, vaidošs un varbūt
pat barojams. Arī manā
ģimenē bija šāds gadījums
un pateicoties bērnu gādībai
un ģimenes ārsta atbalstam,
slimnieks tika aprūpēts mājās
līdz pēdējam elpas vilcienam,
bet tas bija ļoti grūti. Pārāk
daudz rūpju Latvijā esam
uzlikuši piederīgo pleciem,
pamatojot to ar strukturālajām
reformām
medicīnā,
vai
līdzekļu nepietiekamību.
Cēsu klīnikas galvenā misija
ir pacienta dzīvība un veselība,
vesels un laimīgs pacients.
Šajos grūtajos apstākļos, kad

medicīniskās manipulācijas,
ko agrāk slimnīcā nedarīja
vai arī veica ļoti reti.
„Slimnīcas vadītājam jābūt
ar ekonomista, grāmatveža,
uzņēmēja domāšanu,’’ uzskata
traumatologs. Viņš cer, ka Cēsu
klīnikas vadība spēs nodrošināt
slimnīcu ar augstas klases
implantiem un mūsdienīgu
medicīnisko
tehnoloģiju.
Tas
garantē
medicīniskā
pakalpojuma augstu kvalitāti.
Tagad uz Cēsīm veikt
operācijas brauc slimnieki no
Ventspils, Rīgas un citurienes,
jo lielajās klīnikās dažkārt pat
uz akūtām operācijām jāgaida
stundām. ”Mūsu implanti nav
sliktāki par tiem, kurus izmanto
republikas vadošās slimnīcas,”
secina A. Šperliņš. „Klīnikas
vadība atļauj iepirkt dārgus
implantus, kas ļauj veiksmīgi
veikt sarežģītas operācijas.
Manuprāt, profesionalitāte saistīta ar zināšanām, pieredzi un
iespējām uzzināt allaž ko jaunu,
kas notiek pasaulē, tiekoties
ar kolēģiem starptautiskos
semināros,
kongresos.
Medicīnas
tehnoloģijas
strauji
pilnveidojas,
taču
pamatā tomēr visu nosaka
ārsta zināšanas, pieredze un
prasme.
Paklausoties,
ko
savulaik veikuši mani kolēģi
Anda Skrastiņa un Voldemārs
Vaitovskis, varu paust tikai
apbrīnu.

faktiski ārstēto pacientu skaits
klīnikā ir divas reizes lielāks
kā valsts apmaksātais, kad
1 ārstam nodaļā jāārstē 20
un vairāk pacienti, jāpaspēj
aiziet uz pieņemšanu un vēl
veikt vairākas operācijas, kad
māsiņa strādā par 200 latu
algu, kas tagad ir jau minimālā,
es tikai varu lūgt - ESIET,
LŪDZU,
SAPROTOŠI.
Problēmas rodas katram, kurš
mēģina darīt. Tās var risināt
uz vietas klīnikā. Lūdzu, nāciet
uz administrāciju un stāstiet.
Pat medicīnisko gultu varam
iedot, lai piederīgajiem vieglāk
aprūpēt savu slimnieku, tikai
vajag runāt. Taču mēs nevaram
paturēt slimnīcā pacientu,
kura
veselības
stāvoklis
no atrašanās slimnīcā vairs
nemainīsies. Gultasvietu skaits
ir ierobežots un galvenais,
mums jānodrošina palīdzība
pacientiem, kuriem jāsniedz
neatliekamā palīdzība.
Es ticu, ka mēs varam būt
iecietīgi viens pret otru un
saprotoši. Vienmēr gaidīsim
pacientu un viņu tuvinieku
ieteikumus, kuri mums vienmēr
ir noderīgi un palīdzēs uzlabot
pakalpojuma kvalitāti Cēsu
klīnikā.

Par trūcīgo
iedzīvotāju
ārstēšanu

Šoreiz mēs vēlamies uzrunāt
visus tos iedzīvotājus, kuru
ienākumi nepārsniedz 150 latus
mēnesī. Šogad ir pēdējais gads,
kad no starptautisko aizdevēju
piešķirtajiem līdzekļiem Jūs
varat saņemt medicīnisko
palīdzību bez maksas vai ar
atvieglojumiem. Tas nozīmē, ka
varat „sakārtot” savu veselību,
lai vēlāk ar pilnu sparu būtu
gatavi strādāt.
Jums tikai jādodas uz savu
Sociālo dienestu, jāsaņem
izziņu, ka Jūsu ienākumi
nepārsniedz Ls 150 un jādodas
uz medicīnas iestādi.
Vēlreiz
atgādinām
samaksas nosacījumiem:

par

1. Ja jūsu ienākumi ir līdz
Ls120 , Jums nav jāmaksā
pacienta iemaksa nevienā
ārstniecības iestādē. Jums
pat ir iespēja ārstēties dienas
stacionārā un nakšņot slimnīcā
bez maksas. Nepieciešams tikai
norīkojums un izziņa no Sociālā
dienesta par jūsu ienākumiem.
2. Ja jūsu ienākumi ir no
Ls 120 - 150, Jums pienākas
50% atlaide pacienta iemaksai
jebkurā ārstniecības iestādē.
Uzturēšanās
naktī
dienas
stacionārā ir par puscenu,
tātad Ls 4,70. Nepieciešams
tikai norīkojums un izziņa
no Sociālās nodaļas par jūsu
ienākumiem.
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SADARBĪBA, SILTUMS
Atmaksā
Palīdzēs astmas un
izdevumus
alerģijas pacientiem
Biruta Dambīte
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas metodiķe
Cēsu sanatorijas internātpamatskolai – rehabilitācijas
centram (Meža skolai) uzsākts
projekts ar Zviedriju dzīves
kvalitātes uzlabošanai astmas
un alerģijas pacientiem.
Jāatzīmē, ka Meža skola
ir vienīgā skola valstī, kurā
mācās un ārstējas bērni ar
šādām saslimšanām.
Skola
veic ne tikai ar astmu un citām
plaušu saslimšanām slimo
bērnu mācīšanu un ārstēšanu,
bet arī sabiedrības informēšanu
un izglītošanu.
Tāpēc Meža skolai projekts
ar Zviedriju ir aktuāls un
nepieciešams, lai ieviestu
jauninājumus un uzlabojumus
mācību
un
ārstnieciskajā
darbā un izveidotu vecāku un
sabiedrības informēšanas un
izglītošanas sistēmu.
Pateicoties projekta vadītājas Evas Merteles - Hogbergas
(Zviedrija)
atsaucībai
un
ieinteresētībai, februāra vidū
Meža skolā notika pirmā
projekta aktivitāte. Cēsu novadā
Eva Mertele – Hogberga ir
vadījusi vairākus projektus.
Viens no tiem ir iekļaujošajā
izglītībā, kura rezultātā Cēsu
2. pamatskolā tika izveidota
speciālās
izglītības
klase
un skolās integrēti bērni ar
speciālām vajadzībām Vēl
šodien speciālās izglītības
klase Cēsu 2. pamatskolā ir

Attēlā: Apmeklējot novada pašvaldību, Zviedrijas viesi tikās ar
domes priekšsēdētāju Gintu Šķenderu. Foto: Aivars Akmentiņš.
labākais piemērs valstī, ar kuru
iepazīstas ne tikai Latvijas, bet
arī citu valstu speciālisti.
Pirms projekta uzsākšanas
Cēsu
novada
pašvaldībā
notika Zviedrijas delegācijas
pieņemšana
pie
domes
priekšsēdētāja Ginta Šķendera.
Domes priekšsēdētājs augstu
novērtēja
starptautiskās
pieredzes
apgūšanas
un
ieviešanas nozīmi Meža skolas
attīstībā.
Projektā Zviedrijas delegāciju pārstāvēja projekta
vadītāja un seši speciālisti
- ārsts alergologs, medicīnas
māsa, divi pārstāvji no Astmas
un alerģijas biedrības un divas
pirmsskolas skolotājas, kuras
strādā ar bērniem, kuri slimo ar
astmu un alerģijām.
Pirmajā dienā Meža skola

viesus iepazīstināja ar skolas
darbību, skolēnu mācīšanu
un ārstēšanu un diskutēja par
aktuālām tēmām. Pedagogi
vadīja
atklātās
stundas,
pirmsskolas
un
interešu
izglītības nodarbības. Mediķi
iepazīstināja
ar
mediķu
darbu ambulatorajā daļā un
ārstniecisko
vingrošanu.
Patīkamu pārsteigumu sagādāja
Meža skolas video filma par
skolu, kura tika izveidota
projekta ietvaros. Zviedrijas
speciālistu iepazīšanās ar Meža
skolas mācību un ārstniecisko
darbu veicinās diskusijas un
savstarpējo pieredzes apmaiņu
turpmākajā projekta darbībā.
Otrajā dienā Zviedrijas
speciālisti vadīja seminārus
skolas
darbiniekiem
un
vecākiem. Pedagogu interesi
izraisīja Zviedrijas pirmsskolas

skolotāju pieredze darbā ar
bērniem līdz 6 gadu vecumam.
Astmas un alerģijas biedrības
pārstāves iepazīstināja skolas
darbiniekus un vecākus ar savu
darbību biedrībā , atzīmējot
vietējo
biedrību
nozīmi
astmas un alerģijas pacientu
dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Tā kā Zviedrijā vietējās
biedrības vada brīvprātīgie,
biedrības pārstāves mudināja
vecākus veidot atbalsta grupu
vai biedrību, kas izplatītu
informāciju un palīdzētu risināt
astmas un alerģijas pacientu
un viņu ģimenes locekļu
problēmas. Ārsts un medicīnas
māsa vadīja divus seminārus par
astmas un alerģijas izplatību un
pieredzi pacientu ārstēšanā.

Šajās divās dienās Meža
skolas
skolotāji,
mediķi,
tehniskie darbinieki un vecāki
ieguva
jaunas
zināšanas
un praktiskus padomus, kā
arī dalījās pieredzē. Vēroja
Zviedrijas speciālistu sadarbības prasmi, jo seminārus
veiksmīgi vadīja divi speciālisti,
savstarpēji sadarbojoties un
viens otru papildinot - ārsts
un medicīnas māsa, divas
pirmsskolas skolotājas un
astmas un alerģijas biedrības
pārstāves.
Otrās
dienas
vakarā
projekta
vadības
grupa
izvērtēja projekta aktivitāti un
apsprieda turpmāko darbību.
Maijā seši speciālisti no Cēsu
novada dosies uz Zviedriju, lai
tuvāk iepazītos ar Zviedrijas
pieredzi.

Ance Saulīte
Cēsu novada
pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste

Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”
no šī gada februāra ir sākusies
iesniegumu pieņemšana atmaksas piešķiršanai medikamentu iegādes izdevumiem.
Atmaksa, nepārsniedzot 15
latus, tiek piešķirta Cēsu novadā
dzīves vietu deklarējušiem:
• Vienatnē dzīvojošiem
vientuļiem pensionāriem vai
invalīdiem, kuriem piešķirts
maznodrošinātas
personas
statuss;
•
Pensionāriem
vai
invalīdiem, kuriem piešķirts
trūcīgas personas statuss.
Atmaksa ir vienreizēja, un
tā tiek izmaksāta līdz šī gada
17. augustam. Lai saņemtu
atmaksu, Sociālajā dienestā
Bērzaines ielā 18 ir jāiesniedz
iesniegums, receptes kopija un
čeks, kurā norādīts personas
uzvārds un personas kods.
Šāds atbalsts iespējams
pateicoties Sociālā dienesta
2010. gada 17. novembrī
noslēgtajam
līgumam
ar
nodibinājumu
„Paaudžu
solidaritātes
fonds”.
Tas
paredz sadarbību, lai veicinātu
Cēsu
novada
pašvaldībā
reģistrētajiem pensionāriem un
maznodrošinātajām personām
labvēlīgu vidi veselības un
sociālās aprūpes jomā.

Daudzdzīvokļu ēku apkures sistēmas balansēšana

Problēma slēpjas ēku
siltumapgādes sistēmu
nesabalansētībā

tiek būvētas divu cauruļu
sistēmas, kas ir efektīvākas un
vienkāršāk apkalpojamas un
regulējamas. Savukārt padomju
laikā būvētajās daudzdzīvokļu
mājās galvenokārt tika ierīkotas
vienas
caurules
apkures
sistēmas.
To
galvenokārt
noteica fakts, ka šādu sistēmu
ierīkošanai
nepieciešamas
mazāk cauruļu un fasona detaļu,
kā arī vienkāršāka montāža. Lai
arī tās ir aprīkotas ar trīskāršas
gaitas regulēšanas vārstiem,
faktiski tos izmantot regulēšanai
nav iespējams. Iemesli ir dažādi
– noņemti rokturi, aizsērējušas
apvadcaurules, iestrēguši krānu
ieliktņi u.c. Bieži vien šos
vārstus izmantot nemaz nav
ieteicams, jo tādējādi var tikt
traucēta mājas apkures sistēmas
darbība (piemēram, traucēta
vai pat pārtraukta siltumnesēja
piegāde pa stāvvadu, zaudēts
mājas
apkures
sistēmas
līdzsvars).

Daudzdzīvokļu ēkās atkarībā
no to veida un celšanas laika ir
iebūvētas gan vienas caurules,
gan divu cauruļu apkures
sistēmas. Jaunajās ēkās pārsvarā

Lai arī šīs vienas caurules
apkures sistēmas tika būvētas
pēc tipveida projektiem, to
darbība ne vienmēr ir optimāla.
Agrāk temperatūru dzīvokļos

Agris Pavļukēvičs
Cēsu novada pašvaldības
eksperts siltumapgādes
jautājumos
Nav noslēpums, ka daudzās,
īpaši padomju laikā būvētajās
daudzdzīvokļu
ēkās
to
iemītniekiem nereti problēmas
rada nevienlīdzīga siltuma padeve. Kādā dzīvoklī iedzīvotāji
spiesti regulāri vēdināt telpas,
jo ir pārāk karsts, turpretī citos
dzīvokļos cilvēkiem ir auksti, jo
radiatori nespēj telpas apsildīt.
Tādēļ cilvēki spiesti sildīties ar
elektriskajām apsildes ierīcēm,
bet citi izvēlas patvaļīgu
jaudīgāku radiatoru uzstādīšanu.
Problēmu tas nebūt neatrisina,
tādēļ vislabākais risinājums ir
ēkas siltumapgādes sistēmas
balansēšana.

regulēja, centralizēti mainot
siltuma nesēja temperatūru
atkarībā
no
āra
gaisa
temperatūras.
Individuāli
regulēt temperatūru dzīvokļos
nebija iespējams (izņemot
logu atvēršanu gadījumos, kad
pārāk karsts). Otrs risinājums
bija patvaļīga radiatoru maiņa,
nomainot vecos pret lielākiem
un jaudīgākiem. Šo risinājumu
daudzi iedzīvotāji izmantoja,
bet tas savukārt pasliktināja
ēkas sistēmas kopējo stāvokli.
Siltumapgādes sistēmu
pārtaisīšana
Tagad tiek renovētas daudzas
ēkas, kurās ir iebūvētas tieši
vienas
caurules
apkures
sistēmas. Taču ēku renovācijā
apkures sistēmu pilnīga nomaiņa
izmaksā dārgi un daudzi to nevar
atļauties. Lai arī divu cauruļu
sistēma darbojas efektīvāk un
ir vieglāk apkalpojama, minēto
apsvērumu dēļ renovācijā
apkures sistēmu pilnīga pārbūve
vai nomaiņa netiek paredzēta.
Atsevišķi darbi siltumapgādes
sistēmu uzlabošanā gan tiek
veikti, piemēram, atsevišķu
cauruļu
posmu
nomaiņa,

radiatoru nomaiņa u.c., bet
vienas
caurules
sistēmas
pārveidošana par divu cauruļu
sistēmu notiek tikai tad, kad
vecā siltumapgādes sistēma ir
pilnībā nolietojusies.
Lai sāktu domāt par
nevienlīdzīgas
siltuma
padeves problēmas risināšanu,
nepieciešams
apzināt
tās
saknes. Visbiežāk sistēma nav
sabalansēta gan no stāvvadu,
gan no radiatoru puses. Ūdens
jebkurā
gadījumā
meklēs
vieglāko ceļu, pa kuru plūst,
proti, kur mazākā pretestība.
Lielu daļu problēmas radījusi
savulaik
veiktā
patvaļīgā
radiatoru nomaiņa, un, jo
vairāk radiatoru ēkā nomainīts,
jo
nesabalansētāka kļuvusi
mājas siltumapgādes sistēma.
To nosaka apstāklis, ka
vairumā gadījumu cilvēki
pirms radiatoru nomaiņas ar
speciālistiem un projektētājiem
nav konsultējušies. Nepiemērotu
radiatoru uzstādīšana jūtami
ietekmē
siltuma
sistēmu
darbību.
Turklāt iespējamas arī citas
problēmas,
kas
pasliktina

sistēmas darbošanos. Piemēram,
ēkās ar vienas caurules siltuma
padeves sistēmām dzīvokļos,
kas
atrodas
tuvāk
ēkas
siltummezglam, tiek padots
vairāk siltuma, bet attālākajos
– mazāk. To nosaka fakts,
ka siltuma nesējs (ūdens)
cirkulācijas laikā atdziest.
Arī ūdens plūsmas daudzums
siltummezglam
tuvākajos
radiatoros nereti pārsniedz
optimālo pat divas reizes,
bet
tālākajos
pakāpeniski
samazinās, atsevišķos gadījumos nesasniedzot pat pusi
no paredzētās. Ūdens plūsmas
ātrums ir par mazu, lai līdz
tālākajiem radiatoriem aiznestu
pietiekami daudz siltuma. Tas
gan attiecas arī uz divu cauruļu
siltumapgādes
sistēmām.
Dažreiz problēmas var radīt
arī aizsērējis siltummezgla
ūdens filtrs, kādēļ ūdens plūsma
samazinās jau pašā sākumā un
visas sistēmas nodrošināšanai
ar siltumu ūdens vienkārši
nepietiek.
Raksta turpinājumu lasiet
Cēsu Vēstis marta numurā.
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Cēsu novada domes 20. 01. 2011. saistošie noteikumi Nr. 1
„Grozījumi Cēsu novada 30. 09. 2010. saistošajos noteikumos Nr. 41
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto maksas
pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.

15.

16.
17.
17.1.
17.2.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena Ls,
ieskaitot PVN

Psihologa konsultācijas
Pirmreizējā konsultācija
reize
8,00
Katra nākamā konsultācija
reize
6,00
Medicīniskie pakalpojumi:
Intramuskulārās injekcijas
Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces,
reize
0,40*
izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,05
Intravenozās injekcijas
Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces,
reize
0,80*
izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,10
Intravenozās sistēmas pievienošana
reize
1,60*
Cukura līmeņa noteikšana asinīs
reize
0,80*
Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs
reize
1,30*
Asinsspiediena mērīšana
bezmaksas
Slimnieku kopšanas inventāra –
mēnesis
6,00
pretizgulējumu matrača – izīrēšana
Veļas mazgāšana trūcīgiem iedzīvotājiem un mazgāšanas
0,50
Aprūpes mājās biroja klientiem
cikls
Sabiedriskās pirts pakalpojumi (Vaļņu ielā
29/31, Cēsīs; pakalpojuma ilgums 1 personai
– 1,5 stundas):
bērniem līdz 7 gadu vecumam un trūcīgo
apmeklētājs
0,10
ģimeņu bērniem
nestrādājošiem pensionāriem, trūcīgiem un
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, invalīdiem apmeklētājs
1,00
un bērniem no 7 gadu vecuma
pārējiem apmeklētājiem
apmeklētājs
2,00
Aprūpes mājās pakalpojums
Aprūpes mājās pakalpojums līdz 2 stundām
stunda
1,41*
nedēļā
Aprūpes mājās pakalpojums 3 līdz 5 stundas
stunda
1,19*
nedēļā
Aprūpes mājās pakalpojums 6 līdz 7 stundas
stunda
0,97*
nedēļā
Aprūpes mājās pakalpojums 8 līdz 10
stunda
0,76*
stundas nedēļā
Naktspatversmes pakalpojums
Naktspatversmes pakalpojums Cēsu novada
1 nakts
0,50*
iedzīvotājiem
Naktspatversmes pakalpojums personām,
kurām pēdējā deklarētā (reģistrētā) dzīves
1 nakts
5,00*
vieta ir ārpus Cēsu novada
Dienas centra pensijas vecuma personām
1
bezmaksas
pakalpojums
apmeklējums
Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās
1
bezmaksas
attīstības traucējumiem
apmeklējums
1
Dienas centrs bērniem „Saules taka”
bezmaksas
apmeklējums
Mākslas terapeita konsultācija:
bērnam
45 minūtes
8,00
pieaugušajam
1,5 stundas
12,00
Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, izīrēšana un iznomāšana (izcenojumā
ietvertas zāles (35 vietas), kāpņu telpas, vestibila, sanitāro mezglu
izmantošanas, elektroenerģijas un siltumenerģijas izmaksas):
darba dienās un darba laikā
stunda
7,00
darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās
stunda
10,00
Par informācijas tehnoloģiju izmantošanu
reize
5,00
papildus tiek noteikta maksa
Kabineta iznomāšana
stunda
2,00
Specializētā vieglā autotransporta
pakalpojumi (pakalpojumi tiek sniegti
stunda
4,50
darbdienās darba laikā)
km
0,12
Vieglā autotransporta pakalpojumi
(pakalpojumi tiek sniegti darbdienās darba
stunda
4,50
laikā)
km
0,10
Bērnu gultiņas iznomāšana (uz laiku līdz 3 nomas maksa
3,50
mēnešiem)
par 1 mēnesi
Kopēšana un izdruka
A4
Melnbaltu dokumentu kopēšana
0,05
vienpusēja
Melnbaltu dokumentu kopēšana
A4 divpusēja
0,10

17.3.

Melnbaltu dokumentu kopēšana

17.4.

Melnbaltu dokumentu kopēšana

17.5.

Melnbaltu dokumentu izdruka

17.6.

Melnbaltu dokumentu izdruka

17.7.

Melnbaltu dokumentu izdruka

17.8.
17.9.
17.10.
17.11.
18.
18.1.
18.2.
18.3.

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

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

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

*Pakalpojumu neapliek ar pievienotās vērtības nodokli, pamatojoties uz likuma
„Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 1.un 9.1 punktu.
Cēsu novada domes 20.01.2011. saistošo noteikumu Nr.1 „Grozījumi
Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 41 „Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi””
Paskaidrojuma raksts

Pašreizējās
situācijas
raksturojums

Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi” apstiprinātajā maksas
pakalpojumu cenrādī norādītajās pakalpojumu cenās
ietverts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saskaņā ar
tā līdz 31.12.2010. spēkā esošo likmi 21%.

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība

Ar 01.01.2011. stājušies spēkā grozījumi likumā
„Par pievienotās vērtības nodokli” un atbilstoši šiem
grozījumiem likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktā
pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme ir 22%.

Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
sniegto maksas pakalpojumu cenrādī tiek norādīta katra
pakalpojumu cena, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
(PVN), atsevišķi nenorādot cenu bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) un attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) summu.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
pašvaldības budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi
sagatavoti

Publisko aģentūru likuma 17. panta otrā un ceturtā daļa.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā
„Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta
pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads),
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
(Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”.
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PASĀKUMI MARTĀ
Pasākumi Cēsu novadā – marts
Aktuāli

27.03. 12:00
Lielais
pavasara
Karnevāls, slēpošanas komplekss
„Žagarkalns”
Sports un aktīvā atpūta
5.03., 6.03. 10:00
Badmintona turnīrs jauniešiem
“Cēsu pavasaris”, ARR sporta
zāle
28.03.11:00
LJBL basketbols zēniem, 2.
divīzija, spēles Cēsu PSS Jūrmala/Sloka, Sporta halle,
www.cesusportaskola.lv

improvizācija “Sidrabs”, Cēsu
Izstāžu nams

5.03. 19:00
Koncerts “Trīs no pilsētas, kurā
piedzimst vējš”, CATA kultūras
nams
11.03. 18:30
Vidzemes
mūzikas
skolu
koklētāju ansambļu koncerts
A. Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas 85 gadu jubilejas
ietvaros, Cēsu 2. pamatskola
12.03. 18:00
Senioru
deju
kolektīvu
sadancošana “Kam vēl nav
100, tas var!”, Sporta halle

4.03., 18.03. 19:30
LČ florbolā virslīga vīriešiem,
¼ fināla spēle, ½ fināla spēle,
Sporta halle

12.03. 19:00
Iluzionistu Paļčevsku šovs festivāls “Brīnumu dzintars”,
CATA kultūras nams

6.03., 19.03. 18:00
LČ florbolā virslīga vīriešiem,
¼ fināla spēle, ½ fināla spēle,
Sporta halle

16.martā 16:00
Izstādes „Pavasara jausmās”
noslēgums un tikšanās ar
k/b „Harmonija” literātiem
un
māksliniekiem,
Līvu
pamatskolas bērnudārzs

22.03., 23.03. 10:00
„Kāruma kauss” basketbolā
meitenēm un zēniem, Sporta
halle

Koncerti un
pasākumi
Līdz 5.03.
Pasākumi Eiropas „e-prasmju
nedēļas”
ietvaros,
Cēsu
Centrālā bibliotēka, vairāk
info: www.biblioteka.cesis.lv
5.03. 18:00
Laimas
Jansones

kokles

16.03. 18:00
A. Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolas stīgu instrumentu
nodaļas
audzēkņu
un
absolventu
koncerts,
Cēsu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
17.03. 17:00
Koncerts, Diānas Baibusas
klaviervakars, Izstāžu nams
18.03. 10:00
Jauno vokālistu
Izstāžu nams

konkurss,

18.03. 19:00
Alnis Zaķis un „Mirage Jazz
Orchestra”, koncerts, CATA
kultūras nams
19.03. 17:00
Kora “Beverīna” 45 gadu
jubilejas
koncerts,
Cēsu
internātpamatskola
rehabilitācijas centrs
20.03. 12:00
Tautas vērtes kopas “Dzieti” 30
gadu jubilejas koncerts, Izstāžu
nams
22.03.
Vidzemes
reģiona
bērnu
mūzikas skolu koru Garīgās
mūzikas festivāls “Skani,
Dziesma”, Cēsu 2. pamatskola,
Cēsu internātpamatskola rehabilitācijas centrs un Sv.Jāņa
baznīca
25.03.
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas
pasākums,
Pils
laukums
26.03. 12:00
Vokālo
ansambļu
skate,
Cēsu internātpamatskola rehabilitācijas centrs
26.03. 12:00
Pianistu
festivāls,
veltīts
F.Lista 200. dzimšanas dienai,
A.Kalniņa Cēsu mūzikas skola
26.03. 19:00
Skaistākās dziesmas sievietei un
mīlestībai “Mīlas melodijas”,
CATA kultūras nams
29.03. 18:00
Koncerts „F.Listam 200”,
Cēsu internātpamatskola -

rehabilitācijas centrs

Izstādes
3.03. 16:00
Latvijas Mākslas akadēmijas
studentu un pasniedzēju dabu
izstādes atklāšana. Tekstils un
keramika, Cēsu Izstāžu nams
23.03. 16:00
Bērnu un jauniešu centra
audzēkņu
darbu
izstādes
atklāšana, Cēsu Bērnu un
Jauniešu centrs

Izstādes bibliotēkā
Līdz 31.03.
Izstāde
„Novadniekam,
rakstniekam un publicistam
Miervaldim Birzem - 90 (19212000)”
Izstāde „Zināt un neaizmirst”
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienai 25. martā
Izstāde „Mans draugs Nenopietns cilvēks” aktiera
Jāņa Paukštello jubilejai 26.
martā
Izstāde „22. marts – Pasaules
ūdens diena”
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
audzēkņu
darbu
izstāde
„Latviešu mākslinieku gleznu
kopijas”

Teātris
6.03. 18:00
Cēsu teātra izrāde „Kā tikt vaļā
no Mērijas” (aut. H. Paukšs),
MRU klubs

Zināmi ielu atjaunošanas būvdarbu pretendenti

Jāņa Poruka ielā pieteicās
uzņēmumi „Firma Spriegums”,
„Binders”, „TSF D”, „RBS
Skals”, „Skonto Būve un
Roadeks”. Darbu izmaksas tika
lēstas no 23 tūkstošiem līdz 32
tūkstošiem latu.

Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
teksts un foto
Februārī
pašvaldības
konkursa
komisija
atvēra
konvertus ar Cēsu maģistrālo
ielu rekonstrukcijas būvdarbu
pretendentu piedāvājumiem.
Pieteikumu atvēršanā piedalījās arī visu pretendējošo
uzņēmumu pārstāvji.
Cēsu novada pašvaldība
bija izsludinājusi konkursu
par tiesībām veikt pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukciju.
Piedāvājumus varēja izteikt
trīs daļās. Pirmā – Jāņa Poruka
ielas rekonstrukcija posmā
no Lapsu ielas līdz pilsētas
robežai. Otrā – Gaujas ielas
rekonstrukcija
posmā
no
Cīrulīšu ielas līdz Pētera ielai.
Trešā – apgaismojuma izbūve
Jāņa Poruka ielā.
Konkursā startēja deviņi
pretendenti. Jāņa Poruka ielas
rekonstrukcijas
pieteikumus
iesniedza uzņēmumi „Skonto
Būve un Roadeks”, „Limbažu
ceļi”, „8.CBR” un „Ceļinieks

Kā pastāstīja konkursa
komisijas vadītājs Andris
Mihaļovs, tagad tiks izvērtēti
pretendentu atlases dokumenti
un
tehniskā
piedāvājuma
kvalitāte.
Ja
pieteikumu
dokumentācija atbildīs konkursa prasībām, par uzvarētāju
kļūs uzņēmums, kas piedāvā
darbus veikt par zemāko
cenu. Cēsu maģistrālo ielu
rekonstrukcija notiek Eiropas
Savienības finansēto Pilsētvides
attīstības projektu ietvaros.

Attēlā: Konkursa komisijas pārstāves Liene Jurģēna
(no labās), Aija Riekstiņa un Elisa Janelsiņa sagatavojušās
izvērtēt pretendentu piedāvājumus.
01”. Piedāvājumu summas bija Būve un Roadeks”, „Limbažu
robežās no miljona līdz 1,182 ceļi”, „8.CBR”, „Kvinta BCL”
miljoniem latu bez pievienotās un „Ceļinieks 01”. Piedāvāto
vērtības nodokļa. Gaujas ielas summu amplitūda bija no 343
rekonstrukcijas
pieteikumus tūkstošiem līdz 451 tūkstotim
iesniedza uzņēmumi „Skonto latu. Izbūvēt apgaismojumu

Pils ģildes kino
4.03. 19:00
Filma „Zaudētie apskāvieni”
(rež. P. Almodovars) un kino
kritiķa Normunda Naumaņa
priekšvārds, Izstāžu nams
Cita mūzika
12.03. 22:00
Volcom PBRJ afterparty, DJ
Artis Dvarionas, Fono klubs,
vairāk info: www.fonoklubs.lv
19.03. 22:00
Fonofest grupu konkursa 3.
kārta, Fono klubs
26.03. 22:00
Grupas „Enhet” 10 gadu
jubilejas koncerts, Fono klubs
Bērniem
20.03. 12:00
Folkloras bērnu rīts, Izstāžu
nams
24.03. 11:00
Aktivitātes skolēnu brīvdienās
„Daba mostas”, Cēsu muzejs

Drīzumā
2.04.
Mazo
vokālistu
konkurss
„Cēsu Cālis 2011”, Cēsu 2.
pamatskola
2.04.
Amatierteātru
klubs

skate,

MRU

9., 10.04.
Starptautiskais bērnu filmu
festivals „Berimora kino”,
Izstāžu
nams,
Tūrisma
Informācijas centrs

Vaivē notiks
lauksaimnieku
informatīvā
diena

Otrdien, 8.martā plkst.
10.00 Vaives Tautas namā
notiks lauksaimnieku informatīvā diena.
Darba kārtībā:
►VID informācija par
izmaiņām likumdošanā un
gada pārskata sastādīšanu,
lektore Mirdza Kuzņecova.
►Diskusijas ar LAD
kontroļu daļas vadītāju
Zentu Špati.
►Aktualitātes ES un
valsts atbalsta programmās,
lektore Evija Atvara.
Informācijai: Dace Čerkesova, mob.tel. 29278538
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KULTŪRA, TŪRISMS
Cēsis izstādē „Balttour 2011” ziedu smarža un adrenalīna deva

nekā 600 izstādes – gadatirgus
dalībnieki no 34 valstīm.
„Interese par Cēsīm bija liela,
īpaši par pasākumiem pilsētā
dažādām mērķauditorijām un
atpūtu kopā ar ģimeni. Esam
ieguvuši
vairākus
jaunus
sadarbības
partnerus,
kas
organizē grupu braucienus uz
Baltijas valstīm, kā arī radušās
idejas par jauniem projektiem
sadarbībā ar Cēsu apkārtējām
pašvaldībām. Atliek
vien
strādāt tālāk!” optimistiski
mudina Andra Magone.

Ance Krieviņa
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
sabiedrisko attiecību
speciāliste
„Sveiki, aicinu Jūs nelielā
pastaigā pa Cēsīm,” tā tūrisma
speciālists Didzis Krakts no
11. līdz 13. februārim uzrunāja
izstādes – gadatirgus „Balttour
2011” Cēsu novada stenda
„Cēsu gads” apmeklētājus
Ķīpsalā. Nokļūšana Cēsu
stendā interesentiem pārvērtās
piedzīvojumā, kurā varēja
izbaudīt Cēsu un apkārtnes
šarmu dažādos gadalaikos.
Cēsu stenda iekārtošanai,
sadarbojoties ar fotogrāfu,
cēsnieku Jāni Vīksnu, tika
veidoti krāšņi vizuālie materiāli, kuru tapšanā piedalījās
sabiedrībā zināmi un talantīgi
cēsnieki. Cēsu Kultūras un
Tūrisma centra radošā komanda
apkopoja novada piedāvājumu
klāstu un stenda apmeklētāji
varēja saņemt īpašu 2011. gada
kultūras,
uzņēmējdarbības
veicināšanas, sporta un citu
pasākumu programmu.
Stendā, kas bija izvietots
hallē „Apceļo Latviju!”, bija
sajūtama Cēsīm rakturīgā ziedu
smarža, apmeklētaji varēja
baudīt romantisku laternu
apgaismojumu, mieloties ar
kārumiem no Cēsīm, izmēģināt
nobraucienu pa kalnu ar

Attēlā: Cēsu Kultūras un Tūrisma centra direktore
Jolanta Sausiņa Cēsu stendā “Balttour 2011” izstādē. Foto: Jānis Vīksna.
slēpēm, kā arī pieteikties īpašai
ikmēneša jaunumu vēstulei.
„Bija liels gandarījums, ka
organizatori vēlējās izcelt
Latvijas tūrisma un amatnieku
piedāvājumus un tam bija
veltījuši veselu halli. Ņemot
vērā lielo izstādes apmeklētāju
skaitu, neskaitāmos jautājumus,

kas tika uzdoti Cēsu stendā,
gribas domāt, ka vēlme ceļot
tepat pa Latviju nākotnē tikai
pieaugs,”
informē
Andra
Magone,
Cēsu
Tūrisma
attīstības un informācijas
centra vadītāja.
Kā
norāda
„Balttour”
sabiedrisko attiecību projekta

Sekmīga vizīte
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Februāra sākumā vizītē
Cēsīs bija ieradies Turcijas
Republikas Lielās Nacionālās
asamblejas
priekšsēdētājs
Mehmets Ali Šahins ar
delegāciju. Augstais viesis kopā
ar Latvijas Saeimas deputātu
grupas sadarbībai ar Turcijas
parlamenta
priekšsēdētāju
Edvardu Smiltēnu un Cēsu
novada domes priekšsēdētāju
Gintu Šķenderu piedalījās
svinīgajā ziedu nolikšanas
ceremonijā Turku kapos. Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
iepazīstināja
Turcijas
parlamenta vadītāju ar kapu
ansambļa izveides vēsturi un
tā kopšanu un uzturēšanu.
Mehmets Ali Šahins pateicās
cēsniekiem par apglabāto
turku karagūstekņu piemiņas
saglabāšanu.
Augstais viesis apmeklēja
Cēsu
Jauno
pili,
kur
noklausījās
gides
Elīnas
Kalniņas saistošo stāstījumu
par turku karagūstekņu dzīvi
Cēsīs pirms vairāk nekā simts
gadiem.
Viesu
delegācija

vadītāja Aiga Kupre - Vociša,
īpašo izstādes atmosfēru trīs
dienu laikā sajuta 22 500
apmeklētāji, no kuriem 4500
bija tūrisma profesionāļi un
aicinātie klienti. “Balttour
2011”
varēja
apskatīt
230 stendus, kuros savus
piedāvājumu prezentēja vairāk

Cēsu stenda tapšanas procesā un Cēsu tēla popularizēšanā
iesaistījās dziedošā Dukuru
ģimene, aktieris un Cēsu
Mākslas festivāla rīkotājs Juris
Žagars, TV seja un izstādes
„Trans-in-form”
veidotāja
Gundega Skudriņa, vēsturisko
programmu veidotāji Ieva
Kalniņa un Andris Geidāns.
Stendu
atbalstīja
aušanas
darbnīca „Vēverīšas”, kempings „Apaļkalns”, konditorejas veikals – kafejnīca
„Vinetas un Allas Kārumlāde”,
Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja
nodaļa
„Āraišu
arheoloģiskais muzejparks”,
maiznīca „Solo”, slēpošanas
un atpūtas parks „Ozolkalns”,
viesnīca „Atpūta”, viesnīca
„Kārļamuiža”,
zemnieku
saimniecība „Kliģeni”. Izstādē
„Balttour 2011” piedalījā arī
deju kolektīvi „Randiņš” un
„Raitis solis”.
Uz tikšanos Cēsīs!

Radošo kolektīvu jubilejas
devās nelielā ekskursijā pa
vecpilsētu,
apskatīja
Pils
parku, Sv. Jāņa baznīcu, Rožu
laukumu, arī vietu, kur viens
no turku karagūstekņiem pēc
brīvlaišanas bija atvēris savu
beķereju. Kā atzina Mehmets
Ali Šahins, stāsts par beķereju
viņu aizkustināja, jo arī viņa

senči bijuši maiznieki. Vizītes
noslēgumā draudzīgā sarunā
ar G. Šķenderu Turcijas
parlamenta vadītājs pateicās
par laipno uzņemšanu un
interesanto ekskursiju, un
atzina, ka labprāt apmeklētu
Cēsis
nesteidzīgā
privātā
vizītē.

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
radošie
kolektīvi
folkloras kopa „Dzieti” un
jauktais koris „Beverīna” martu
iezīmē ar jubilejas koncertiem.
Jauktais koris “Beverīna”
uz 45.gadu jubilejas koncertu
aicina
19.martā
pl.17.00
Cēsu
internātpamatskolārehabilitācijas centrā ( Meža
skolā). Jubilejas koncertā
koris sevi parādīs dažādās
izpausmēs - izpildot gan
kora koncertmeistara Viļņa
Daņiļēviča
komponētās
dziesmas, gan “The Beatles”
un E.L.Vēbera skaņdarbus.
Izskanēs arī mūsdienu autoru
darbi un, protams, “Beverīnai”
piestāvoša klasika - “Beverīnas
dziedonis”.

Attēlā: Gides Elīnas Kalniņas( no labās) saistošo stāstījumu par
turku karagūstekņu dzīvi Cēsīs ieinteresēti klausījās Turcijas
Republikas parlamenta priekšsēdētājs Mehmets Ali Šahins un
Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders.

Kā atzīst paši dziedātāji,
koris ir kā
ģimene ar
savām stabilām tradīcijām Ziemassvētku vakara koncerti
Āraišu
baznīcā,
līgošana

Trikātā - iespējamā Beverīnas
pilskalna atrašanās vietā, arī
visu diriģenta Ērika Deruma
vadīto koru kopkoncerti.
Folkloras kopas „Dzieti”
30.gadu jubilejas koncerts
„Spīguļo,
saulīt!”
notiks
27.martā plkst.13:00 Cēsu
Izstāžu
namā.
Jubilejas
koncerts būs veltīts folklorista,
mākslinieka
Voldemāra
Stelberga 120 gadadienas
piemiņai.
Pārdomās dalās kolektīva
vadītāja Dace Balode: „Jau atkal
aizritējuši gadi un tautas vērtes
kopa „Dzieti” kļuvusi par 30
gadiem bagātāka. Nozīmīgākie
veikumi – ierakstīts un
izdots disks „Dzietiem 25”, kā arī turpināta regulāra
koncertdarbība, vasarās –
Āraišu ezerpilī, tapušas jaunas
koncertprogrammas”.
Jāatzīmē, ka šie nebūt nav
vienīgie radošie kolektīvi, kuri
šogad atzīmēs savas darbības
pastāvēšanu lielos skaitļos,
ne mazāk nozīmīgas būs Cēsu
Tautas teātrim – 135, senioru
korim „Ābele” – 50, Tautas
deju kolektīvam „Raitais solis”
– 65 gadu svinības.

