Cēsu novada budžeta prioritātes
2011. gadā - izglītība, sociālā joma
un ES attīstības projekti

Lasiet 3. lpp

Lasiet 4. lpp

ISSN1691-0478

Veselības ministrs Juris Bārzdiņš pauž
pārliecību, ka slimnīca Cēsīs būs

Cēsu pašvaldības avīze

Nr. 1 (97), bezmaksas

2010. gada 28. janvāris

Jaunieši iepazīst vēsturi
un būvē barikādes
Ance Krieviņa
Cēsu Kultūras un tūrisma
centra sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aivars Akmentiņš
Cēsu Dzimtsarakstu nodaļā
apkopoti dati par pagājušo
gadu. Diemžēl mirstība turpina
palielināties, bet dzimstība
samazinās. Stāsta Cēsu novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Iveta Gabrāne:

Ar lekciju ciklu, sniega
barikādēm, kas četru metru
augstumā slejas Cēsu Pils
laukumā, ar mūziķa Valda
Atāla koncertu Izstāžu namā
21. janvārī Cēsīs noslēdzās
barikāžu 20 gadadienas atcerei
veltītais
pasākumu
cikls
„Pretošanās kā māksla un
māksla kā pretošanās”.
Barikāžu un pretošanās tēmai
veltītajā lekciju ciklā Izstāžu
namā uzstājās filosofs Gints
Grūbe, režisore Antra Cilinska,
publicists Dainis Īvāns un
citi barikāžu laika liecinieki.
Lekciju apmeklētāju pulkā
lielākoties bija jaunās paaudzes
vidzemnieki.
Diskusijā,
kuru vadīja žurnālists Edijs
Bošs, piedalījās
komandas
piecu jauniešu sastāvā gan no
Cēsu, gan no kaimiņu novadu
skolām.
Tika
pārstāvēta
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts
ģimnāzija, Cēsu 2. vidusskola,
Priekuļu vidusskola, Raunas
vidusskola
un
Stalbes
vidusskola.
„Līdzvērtīga konkurence un
cīņas spars komandu starpā bija
jūtams, iepriecināja jauniešu
prasme un vēlme debatēt un
argumentēt savu viedokli.
Pārliecinājāmies, ka jauniešiem
Trešās atmodas notikumi nav
sveši, viņi par tiem jautā, runā,
tātad - domā. Svarīgi, ka jaunā
paaudze zina vēsturi un cenšas

Iedzīvotāju
skaits novadā
sarūk

„Pagājušajā gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 167
jaundzimušie (84 zēni un 83
meitenes) ,un tas ir par 21
bērniņu mazāk nekā 2009.
gadā. No jaundzimušajiem
ģimenē pirmie ir 65, otrie 70,
trešie 22, ceturtie 9, bet viens
bērniņš ir ģimenē sestais.
Visbiežāk
izvēlētie
vārdi
meitenēm ir – Alise, Keita,
Marta, Nikola, Agate, Paula.
Zēniem – Markuss, Daniels,
Alekss, Ralfs, Jēkabs, Toms.

Attēlā: Cēsu 1. pamatskolas audzēkņi prasmīgi realizēja mākslinieka Ēro Rassa ieceri barikāžu
celšanā. Foto: Aivars Akmentiņš
to izprast,” informēja Evita sniega un barikāžu cēlāji Cēsu Komisijas
pārstāvniecības
Muceniece, Cēsu Vēstures un 1.pamatskolas un 2.vidusskolas Latvijā
atbalstu
(www.
mākslas muzeja speciāliste un audzēkņi mielojās ar siltu zupu. e c . e u r o p a . e u / l a t v i j a ) .
spēles rīkotāja.
Zupas autore, Cēsu Kultūras Pasākumu cikla ietvaros Cēsīs
un Tūrisma centra producente bija iespēja noskatīties speciālu
Spēlē – diskusijā uzvarēja
Inga Kreile informēja, ka kino programmu, tika atklāta
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
„apēsts ap 160 porciju zupas”. izstāde „Dzelzs priekškara
Valsts ģimnāzijas komanda, kas
Simboliskās barikādes Pils krišanas 20. gadadiena”, notika
ieguva galveno balvu – vienas
laukumā būs aplūkojamas tik lekciju cikls, mākslas akcija
dienas ceļojumu uz 2011. gada
ilgi, kamēr nesāksies sniega „Barikāžu celšana”, skolu
Eiropas kultūras galvaspilsētu
kušana.
komandu spēle – diskusija,
Tallinu.
dziedāšana
pie
barikāžu
Pasākumu cikls „Pretošanās
ugunskura un piemiņas vakars
Cēsu
Mākslas
skolas
kā māksla un māksla kā
„Barikādēm 20”.
organizētajā barikāžu tapšanā
pretošanās” notika ar Eiropas
tika izmantoti 30 kubikmetru

Pērn reģistrētas 98 laulības,
no tām 10 ir noslēgtas Cēsu
baznīcās. Aktīvākais kāzu laiks
bija vasaras mēneši. Jāatzīmē,
ka cēsnieki, kas izbraukuši
strādāt un dzīvot ārvalstīs,
laulāties tomēr brauc uz Cēsīm
arī tad, ja dzīves draugs ir citas
valsts pilsonis. Pagājušajā gadā
Dzimtsarakstu nodaļā tika
atzīmēta arī viena Zelta kāzu
jubileja, kas bija īpaši skaists
un aizkustinošs notikums.
Diemžēl liels ir šķirto laulību
skaits, pērn reģistrēti 85
laulības šķiršanas gadījumi.
Pagājušajā gadā reģistrēti
327 miršanas gadījumi un tas ir
par 46 vairāk nekā 2009.gadā.

Saudzējiet sociālos darbiniekus!
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada pašvaldības
Sociālā dienesta direktore
Janvārī ievērojami pieaudzis
Sociālā dienesta apmeklētāju
skaits. Bija dienas, kad rindā
stāvēja ap astoņdesmit cilvēku.
Divi sociālie darbinieki, kas
pieņem apmeklētājus, ar šādu
slodzi netiek galā, jo viena
apmeklētāja
apkalpošanai
nepieciešams
minimums
40 minūtes. Lai noformētu
garantēto
minimālās

iztikas(GMI)
pabalstu,
nepieciešamas apmēram divas
stundas. Tātad, viens sociālais
darbinieks dienā var apkalpot 7
– 8 apmeklētājus. Lai novērstu
to, ka cilvēkiem stundām ilgi
jānīkst un jānervozē rindā,
esam
ieviesuši
pierakstu
sistēmu.
Jāpaskaidro,
ka
rindas mazināšanai nevaram
piesaistīt darbiniekus no citām
pašvaldības iestādēm. Lai
strādātu sociālajā dienestā,
nepieciešama
atbilstoša
izglītība.
Ir
jāpārzina
likumdošana, kas sociālajā

jomā
ir
ļoti
sarežģīta,
jāorientējas ekonomikā un jābūt
psiholoģiski sagatavotam.
Kāpēc ir tik strauji audzis
Sociālā dienesta apmeklētāju
skaits? Viens no iemesliem
– rēķini par komunālajiem
pakalpojumiem. Maksa par
apkuri decembrī ir tik augsta,
ka arī tie iedzīvotāji, kam ir
darbs un regulāri ienākumi,
nespēj to samaksāt un meklē
palīdzību Sociālajā dienestā.
Taču pamata iemesls ir tas, ka
sociālā situācija mūsu novadā,

tāpat kā valstī, ir dramatiska.
Trūcīgo
ģimeņu
skaits
salīdzinājumā ar 2007.gadu
pieaudzis trīs reizes! Pabalstos
2007.gadā
izmaksājām
nepilnus 60 tūkstošus latus, bet
pagājušajā gadā tie jau bija 200
tūkstoši latu! Darba apjoms
Sociālajā dienestā ir daudzkārt
palielinājies, bet algu fonds
ir gandrīz 2007.gada līmenī.
Tāpēc
esmu
informējusi
novada domes deputātus, ka
ir steidzami nepieciešams
pieņemt darbā vēl vienu sociālo
darbinieku.

Un vēl es lūdzu iedzīvotājus
būt saprotošiem. Pēc palīdzības
uz Sociālo dienestu nāk tad,
kad ir grūti, un cilvēki nereti
ir dusmīgi, un pirmais, kas
šīs dusmas uzklausa, bieži ir
sociālais darbinieks. Mūsu
darba
emocionālais
fons
ir smags, nākas pieredzēt
negācijas,
bezcerību,
agresivitāti.
Darbinieki
emocionāli izdeg, bieži slimo.
Tāpēc,
lūdzu,
saudzējiet
sociālos darbiniekus, jo viņi no
sirds cenšas jums palīdzēt!
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PAŠVALDĪBĀ
Budžets ir
Siltinās ēkas
pieņemts
Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste

Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Ceturtdien,
27.janvārī
Cēsu novada domes deputāti
apstiprināja
pašvaldības
budžetu šim gadam. Tas nav
attīstības budžets, taču nav
arī vien izdzīvošanas budžets,
varētu teikt, ka tas ir dzīvošanas
budžets. Attīstība būs, un
to nodrošināsim īstenojot
apjomīgus Eiropas Savienības
struktūrfondu
finansētos
projektus.
Arī
pilsētas
uzturēšanai,
ielu
tīrīšanai
līdzekļi ir paredzēti un, kā rāda
šīs sniegotās ziemas pieredze,
ar šo uzdevumu galā tiekam.
Sociālā dienesta budžets ir
plānots tā, lai palīdzību varētu
saņemt tie, kam tā tiešām ir
nepieciešama un pienākas.
Kultūras un tūrisma centrā
pagājušais bija pārmaiņu gads
un šogad jau sagaidām pozitīvus
reorganizācijas rezultātus.
Šogad
ļoti
nopietni
turpināsim izstrādāt novada
izglītības koncepciju. Svarīga
izšķiršanās būs par Cēsu
profesionālo vidusskolu un
pašvaldības iespējām veidot to
par mūsdienīgu un perspektīvu
profesionālās apmācības centru.
Turpināsim aktīvi diskutēt par
muzikālo izglītību Cēsīs.
Janvāra domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu, ka pilsētas
vispārizglītojošās pamatskolās,
uzņemot audzēkņus pirmajās
klasēs, ir jābūt ne mazāk
kā 20 bērniem klasē. Tas
nepieciešams,
lai varētu
nodrošināt pilnvērtīgu mācību
darbu un samaksu pedagogiem.
Demogrāfiskā situācija nav

iepriecinoša, bērnu skaits,
diemžēl, samazinās, un ir
jādomā kā, nodrošināt bērniem
labu izglītību, pedagogiem labu
samaksu un racionāli izmantot
telpas. Tāpēc arī ir noteikts, cik
pirmo klašu komplektus skolās
varēs uzņemt. Pret šo lēmumu
ir un droši vien vēl arī būs ne
mazums iebildumu. Vecāki
ir pārliecināti, ka skola, kurā
mācās vai mācīsies viņu bērns,
ir labākā un aprūpējamākā,
un tas ir saprotami. Taču ir
jāredz kopsakarības novada un
arī valsts mērogā un jāveido
tāda apmācību sistēma, kas
nodrošina
mūsu
bērniem
kvalitatīvu izglītību un drošu
vidi, cienīgu algu pedagogiem
un racionālu finanšu resursu
izlietojumu.
Lēmumiem
izglītībā ir ilglaicīgas sekas,
tāpēc steigas nebūs, būs
konsekventa virzība veidojot
novadā kvalitatīvu un efektīvu
izglītības sistēmu.

Janvārī daudzus iedzīvotājus
nepatīkami pārsteidza vai pat
šokēja rēķini par komunālajiem
pakalpojumiem, apkuri. Tie,
kam pienākas palīdzība, var
vērsties pašvaldības Sociālajā
dienestā, lai saņemtu apkures
pabalstu. Taču, lai turpmākajās
ziemās nebūtu jāpiedzīvo
šādi nepatīkami pārsteigumi,
iedzīvotājiem ir jādomā par
savu daudzdzīvokļu namu
siltināšanu. Mājās, kas ir
kvalitatīvi nosiltinātas, siltuma
patēriņš un rēķini par apkuri ir
līdz pat divām reizēm zemāki
nekā nesiltinātās. Un otrs
secinājums - Cēsu siltumtīklu
iecere būvēt šķeldas katlu
māju ir tālredzīga, jo ir jābūt
alternatīvām. Atkarība no viena
kurināmā, gāzes maksā dārgi.

Cēsu zaļajai rotai
jauna aprūpētāja
Aivars Akmentiņš
Šogad
Cēsu
novada
pašvaldības Komunālajā nodaļā
darbu uzsākusi ainavu arhitekte
Dace Laiva. Jau informējām, ka
pērn novembrī darbu pašvaldībā
uzsāka siltuma eksperts Agris
Pavļukēvičs. Abi speciālisti
izraudzīti konkursa kārtībā,
Eiropas Sociālā fonda finansēta
projekta ietvaros. Šis projekts
dod
iespēju
pašvaldībām
pieņemt darbā nepieciešamus
speciālistus, kas atalgojumu
saņem no Eiropas Sociālā
fonda.
D.
Laiva
Bulduru
Dārzkopības
tehnikumā
apguvusi
daiļdārznieces
profesiju,
Latvijas
Lauksaimniecības universitātē
studējusi ainavu arhitektūru
un vides zinības. Līdz šim viņa

strādājusi privātajā sektorā, ir
izveidojusi arī savu uzņēmumu
„Skaisto dārzu darbnīca”.
Lēmumu startēt konkursā
un kļūt par Cēsu novada
pašvaldības ainavu arhitekti
D. Laiva skaidro ar vēlēšanos
izmēģināt ko jaunu. Rūpes par
pilsētas parkiem, skvēriem,
stādījumiem, tas ir nopietns
mērogs un arī atbildība. Darbu
Dace uzsāk daiļdārzniekiem
nosacīti klusā sezonā, tāpēc
ir vairāk laika, lai iepazītu un
novērtētu Cēsu apzaļumošanā
līdz šim paveikto.
Par iecerēm Dace pagaidām
vēl izsakās diplomātiski, jo
skaidrs, ka radošie nodomi
ir jāsaskaņo ar pašvaldības
finansiālajām iespējām, taču
viņa atzīst, ka iestrādes Cēsīs
ir labas un noteikti jāturpina,
piemēram, Avotu ielejas parka
izveidi.

Pagājušā
gada
nogalē
Rīgā,
Vides
ministrijā
tika parakstīts līgums par
projekta „Energoefektivitātes
paaugstināšana Cēsu novada
pašvaldības ēkās – 2.kārta”
īstenošanu. Līgumu parakstīja
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders,
Vides
ministrijas
Valsts
sekretāra vietniece, Investīciju
departamenta direktore Vija
Gēme un SIA „Vides investīciju
fonds” valdes priekšsēdētāja
Ilze Puriņa.
Īstenojot
šo
projektu
paredzēts
siltināt
Cēsu
Pastariņa
pamatskolu
un
Līvu pamatskolu
Vaives
pagastā, Cēsu pansionātu un
ēku Raunas ielā 6, kurā ir
izvietojusies Invalīdu biedrība.
Šajās ēkās pēc energoauditu
rezultātiem
nepieciešama
energoefektivitātes uzlabošana,
lai samazinātu siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņu
un sasniegtu projektā izvirzīto
mērķi - oglekļa dioksīda
izmešu samazināšanu.
Cēsu
pansionātā un Cēsu Pastariņa
pamatskolā jau iepriekš ir

veikti
energoefektivitātes
uzlabojumi, taču, lai sasniegtu
optimālu enerģijas efektivitātes
rādītāju,
samazinātu
CO2
emisijas un novērstu ēku
bojāšanos, ir nepieciešami
neatliekami pasākumi. Cēsu
pansionātā būtiskākās projekta
aktivitātes ir logu un ārdurvju
bloku
nomaiņa,
fasāžu,
bēniņu un pamatu siltināšana,
decentralizētās rekuperatīvās
(gaisa ventilācijas siltuma
atgūšanas) sistēmas izveide,
saules kolektora uzstādīšana,
daļēja lodžiju aizstiklošana.
Cēsu Pastariņa pamatskolā
būtiskākās projekta aktivitātes ir
logu un ārdurvju bloku nomaiņa,
fasāžu, bēniņu un pamatu
siltināšana,
decentralizētās
rekuperatīvās sistēmas izveide,
esošā apgaismojuma nomaiņa
pret diožu tipa apgaismojumu
un esošās elektroinstalācijas
sakārtošana.

projekta aktivitātes ir logu
un ārdurvju bloku nomaiņa,
fasāžu, bēniņu un pamatu
siltināšana,
decentralizētās
rekuperatīvās sistēmas izveide,
esošā apgaismojuma nomaiņa
pret diožu tipa apgaismojumu
un esošās elektroinstalācijas
sakārtošana abās projektā
iekļautajās ēkās, pamatu un
cokola renovācija, fasāžu
siltināšana, jumta pārsegumu
renovācija, kā arī alternatīva
siltuma avota- siltumsūkņa
uzstādīšana.
Projekta kopējās izmaksas
ir 732666,16 LVL, no kurām
15%, jeb 109899,92 LVL
pašvaldības līdzfinansējums.
622766,24 LVL ir Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
programmas
finansējums.
Projekts īstenojams gada laikā.

Ēkā Raunas ielā 6, paredzēts
energopatēriņu samazināt līdz
43,8 kwh/m2 gadā, veicot logu
un ārdurvju bloku nomaiņu,
fasāžu, bēniņu un pamatu
siltināšanu,
decentralizētās
rekuperatīvās
ventilācijas
sistēmas izveidi un siltumsūkņa
uzstādīšanu apkurei.
Līvu pamatskolā būtiskākās

Domes sēdē janvārī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p.i.
Cēsu novada domes sēdē
20.01.2011.
pieņemti
38
lēmumi:
- Apstiprināti Cēsu novada
Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi. Teritorijas
plānojuma grozījumi paredz
teritorijas attīstības nosacījumus Jāņa Poruka, Indriķa
ielās. Ar šiem noteikumiem
tiek
arī
precizēti
Cēsu
pilsētas Apbūves noteikumi.
Teritorijas plānojumā turpmāk
tiks iekļautas arī
Prasības
un kārtība veicot rakšanas
darbus un Cēsu pilsētas Dabas
un kultūrvēsturiskā parka
aizsardzības un uzturēšanas
noteikumi.
Teritorijas
plānojuma grozījumi šobrīd ir
nodoti saskaņošanai Vidzemes
plānošanas reģionā. Plānots,
ka Saistošie noteikumi par
minētajiem jautājumiem stāsies
spēkā marta mēnesī.
- Apstiprināti grozījumi
pašvaldības
aģentūras
„
Sociālais dienests” maksas
pakalpojumos,
kuru
nepieciešamību noteica PVN
likmes paaugstināšanās.
- Sakarā ar personāla
izmaiņām Cēsu novada pašvaldības nodaļās un komisiju
dalībnieku amatu maiņu, veikti
grozījumi vairāku Cēsu novada
pašvaldības pastāvīgo komisiju

sastāvā.
Noteica
minimālo
skolēnu skaitu un 1.klašu
komplektu skaitu Cēsu novada
pašvaldības izglītības iestādēs
2011./2012.mācību gadā: Cēsu
1.pamatskolā – ne vairāk kā
divi klašu komplekti; Cēsu
2.pamatskolā – ne vairāk kā
divi klašu komplekti; Cēsu
pilsētas pamatskolā – ne
vairāk kā trīs klašu komplekti;
Cēsu
pilsētas
Pastariņa
pamatskolā, – ne vairāk kā
viens klašu komplekts; Līvu
pamatskolā - ne vairāk kā viens
klašu komplekts;
Rāmuļu
pamatskolā - ne vairāk kā viens
klašu komplekts. Noteikts,
ka
Cēsu
1.pamatskolas,
Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu
pilsētas pamatskolas un Cēsu
pilsētas Pastariņa pamatskolas
minimālais
izglītojamo
skaits pirmajā klasē – 20
izglītojamie.
- Nolēma SIA „SUBNET”
nodot nomā zemes gabalu
Zeltkalna ielā 9, Cēsīs, Cēsu
novadā, ar apbūves tiesībām
ar mērķi – ar sakaru līniju
apkalpošanu saistītas biroja un

tehnisko telpu ēkas būvniecībai.
SIA „SUBNET” plāno realizēt
investīciju projektu 4 miljonu
latu apmērā, realizējot vienu
no modernākajiem un videi
draudzīgākajiem
augstas
drošības datu centriem Baltijā,
kas veicinātu e-komercijas
attīstību, radītu drošu vidi
valsts un pašvaldību epārvaldes projektu izstrādei un
datu izvietošanai. Realizējot
projektu, tiktu radītas jaunas
darba vietas un veicināta
jaunu
augsti
kvalificētu
speciālistu apmācība. Datu
centrā paredzēts izvietot arī
starptautisku kompāniju datus
un serverus, kas varētu veicināt
biznesa tūrismu un popularizēt
Cēsu reģionu ārpus Latvijas.
- Apstiprināja ziedojumu
pieņemšanu
izglītības
iestādēm.
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.

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. janvāris

AKTUĀLI

Slimnīca Cēsīs būs

Policija
informē

Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
teksts un foto

Ieva Rudzīte Cēsu novada
Pašvaldības policijas
Administratīvo lietu vecākā
inspektore

Ceturtdien,
27.janvārī
darba vizītē Cēsis apmeklēja
Veselības
ministrs
Juris
Bārzdiņš. Ministrs tikās ar Cēsu
novada domes priekšsēdētāju
Gintu Šķenderu un apmeklēja
Cēsu klīniku, kur slimnīcas
direktors Gundars Kniksts,
direktora vietniece medicīnas
jautājumos Anda Skrastiņa un
finanšu direktore Iveta Ozoliņa
iepazīstināja
J. Bārzdiņu
ar Cēsu klīnikas darbību un
attīstības iecerēm.
Sarunā G. Šķenders norādīja,
ka atbilstoši valsts nostādnēm
veselības aprūpē Cēsu klīnikā
paredzēts attīstīt un pilnveidot
ambulatoro aprūpi. „Tomēr
ir jābūt redzējumam, kāda
būs veselības aprūpe kopumā
Vidzemē un kāda būs Cēsu
slimnīcas loma. Mums ir skaidra
attīstības programma, izstrādāts
slimnīcas
rekonstrukcijas
projekts, pieredzējuši, prasmīgi
mediķi. Bet ir jāizbeidz ieilgusī
neziņa un minējumi par to, vai
slimnīca Cēsīs būs un kāds
būs tās statuss,” uzsvēra G.
Šķenders.

Attēlā: Veselības ministrs Juris Bārzdiņš (centrā) uzklausa Cēsu klīnikas uzņemšanas nodaļas
vadītājas Ināras Zandes (no kreisās) un klīnikas direktora vietnieces medicīnas jautājumos Andas
Skrastiņas viedokli par veselības aprūpi Cēsīs.
Veselības ministrs atzina, pie viena galda un vienoties pauda J. Bārzdiņš. Ministrs
ka slimnīcas būs gan Cēsīs, gan par kopīgu attīstības stratēģiju. uzsvēra
nepieciešamību
Valmierā un norādīja, ka valsts Pie tam runāt ne no mazā un pilnveidot
ģimenes
ārstu
finansējums Cēsu klīnikai šogad lielā brāļa pozīcijām, bet kā pakalpojumus, lai iedzīvotāji
ir gandrīz pagājušā gada līmenī. līdzīgam ar līdzīgu, jo Cēsu varētu savlaicīgi konstatēt un
„Manuprāt Cēsu un Valmieras slimnīca pēc saviem rādītājiem izārstēt saslimšanas, nenonākot
slimnīcu
un
pašvaldību ir liela un te ir mūsdienīgs un slimnīcā, kur ārstēšana izmaksā
vadītājiem vajadzētu apsēsties veiksmīgs
menedžments,” dārgi.

Latvijā notiks tautas skaitīšana
No 2011.gada 1.marta līdz
31.maijam Latvijā notiks tautas
skaitīšana. Tautas skaitīšana
ir desmitgades nozīmīgākais
statistikas projekts un tā,
atbilstoši Apvienoto Nāciju
Organizācijas
(ANO)
rekomendācijām, tiek īstenota
visā pasaulē reizi desmit gados.
2011. gada tautas skaitīšana
būs pirmā tautas skaitīšana
pēc
Latvijas
iestāšanās
Eiropas Savienībā (ES) un
darbaspēka brīvas kustības
ES ierobežojumu atcelšanas.
Tautas skaitīšanas mērķis ir
iegūt detalizētu priekšstatu
par iedzīvotāju skaitu, sastāvu,
nodarbošanos,
migrāciju,
kā
arī
par
iedzīvotāju
mājokļiem.
Iegūtie dati
ir
nozīmīgs
informācijas
avots
tautsaimniecības
stratēģiskajai
plānošanai,
ekonomiskās, sociālās un
vides politikas veidošanai,
reģionālajai un infrastruktūras
plānošanai,
zinātnisko
pētījumu veikšanai, kā arī
sabiedrības informēšanai par
demogrāfisko situāciju valstī,
dzīves līmeņa, mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem.
Līdz šim tautas skaitīšanās tika
izmantotas papīra anketas, bet
2011. gada tautas skaitīšanā
tiks
izmantotas
jaunās
tehnoloģijas – iedzīvotājiem
tiks nodrošināta iespēja anketu
aizpildīt internetā, savukārt
tos, kas šo iespēju nebūs
izmantojuši, tautas skaitītāji
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apmeklēs dzīvesvietās un veiks
iedzīvotāju aptauju, ievadot
datus portatīvajos datoros.
Iespēja
tautas
skaitīšanas
anketas aizpildīt internetā tiks
nodrošināta no 2011. gada
1. marta līdz 10. martam. Ar
2011. gada 17. martu savu
darbu uzsāks tautas skaitītāji,
kas tos iedzīvotājus, kuri nebūs
snieguši ziņas par sevi internetā,
apmeklēs dzīvesvietā.

Iepriekšējā tautas skaitīšana
mūsu valstī tika veikta 2000.
gadā.Šī tautas skaitīšana bija
pirmā pēc Latvijas valsts
neatkarības
atjaunošanas.
Tās
rīkošanas
kardinālo
nepieciešamību
noteica
fakts, ka laika posmā starp
iepriekšējo tautas skaitīšanu,
kas tika veikta 1989.gadā,
valstī
notikušas
milzīgās
izmaiņas sociāli ekonomiskajā,
kā arī demogrāfiskajā situācijā
- darba tirgū, mājsaimniecībās,
iedzīvotāju etniskajā sastāvā,
ģimeņu
tipos,
izglītībā,
cilvēku
iztikas
līdzekļu
avotos,
dzīves
apstākļos.
2000.gada tautas skaitīšanā bija
iesaistīti vairāk kā 5 tūkstoši
cilvēku.
Latvijā tautas skaitīšanām
ir bagāta vēsture un lieliskas
tradīcijas.
Pirmā
tautas
skaitīšana tika veikta Kurzemē
1863. gadā, bet Vidzemes
pilsētās
1867.
gadā.
Vispilnīgākā tautas skaitīšana
19. gadsimtā tika veikta 1881.

gadā. Tā aptvēra Kurzemi un
Vidzemi. Pirmā tautas skaitīšana, kas aptvēra visu mūsu
valsts teritoriju tās pašreizējās
robežās, tika veikta 1897. gadā.
Kopš Latvijas Republikas
proklamēšanas perioda starp
Pirmo un Otro Pasaules karu
valstī tika veiktas četras tautas
skaitīšanas: 1920., 1925.,
1930. un 1935. gadā. Tajā
laikā liela uzmanība tika veltīta
datu kvalitātei un precizitātei.
Pēc Otrā Pasaules kara, līdzīgi
kā citās Baltijas valstīs, kas
bija iekļautas PSRS sastāvā,
tika veiktas četras tautas
skaitīšanas - 1959., 1970.,
1979. un 1989. gadā. Šo tautas
skaitīšanu dati galvenokārt
tika
lietoti
plānošanas
mērķiem. Tie nebija pieejami
iedzīvotājiem un vispārējās
lietošanas publikācijās, it
sevišķi tas attiecas uz 1979.
gada tautas skaitīšanas datiem.
Padomju
perioda
tautas
skaitīšanās
tika
iegūta
informācija uz lielāko daļu
jautājumu, ko rekomendēja
Apvienoto Nāciju Organizācija
un
citas
starptautiskās
organizācijas.
Šo
tautas
skaitīšanu dati bija ļoti
svarīgi
statistiķiem
un
zinātniekiem, dati palīdzēja
parādīt
demogrāfisko
un
sociāli ekonomisko procesu
dinamiku
un
bija
ļoti
noderīgi
starptautiskiem
salīdzinājumiem
un
publikācijām, lai gan tie

nebija pilnībā salīdzināmi.
Zinātniekiem
sagādāja
problēmas
iedzīvotāju
ekonomisko raksturojumu datu
salīdzināšana sadalījumā pa
galvenajiem iztikas līdzekļu
avotiem, sociālajām grupām,
ekonomiskās darbības veidu,
nodarbošanos u.c.

Cēsu novada Pašvaldības
policijas darbinieki janvārī
pievērsa pastiprinātu uzmanību
gan netīrītām un nekaisītām
gājēju ietvēm, gan sniega
un lāsteku dēļ bīstamajiem
jumtiem. Janvārī brīdinātas
kopā 36 fiziskas un juridiskas
personas. Lielākoties pēc
brīdinājumu
saņemšanas
īpašnieki savu pienākumu ir
izpildījuši un teritoriju sakopuši,
tomēr ne visi brīdinājumus ņem
vērā, tādēļ policijā uzsāktas
15 administratīvās lietvedības
par minētiem pārkāpumiem
un sastādīti 5 administratīvā
pārkāpuma protokoli, kuri
nosūtīti izskatīšanai un lēmuma
pieņemšanai pēc piekritības
pašvaldības Administratīvajai
komisijai.
Pašvaldības
policijas
dežūrdaļā no 1.janvāra līdz
26. janvārim saņemts 121
izsaukums, un 19 iesniegumi
no juridiskām un fiziskām
personām;
Sastādīti 3 administratīvā
pārkāpuma
protokoli
par
nepilngadīgu
personu
smēķēšanu un 2 - par
alkoholisko dzērienu lietošanu
sabiedriskās
vietās
vai
atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu.

(Informācijai
par
tautas
skaitītājiem
var
pieteikties www.cv.lv līdz
2011.gada
31.janvārim.)

Pašvaldības
policijas
patruļdienesta
darbinieki
nogādājuši mājās 14 personas,
kas atradās sabiedriskā vietā
stiprā alkohola reibumā, un 5
personas nogādātas ārstniecības
iestādē. 8 personas aizturētas
un nogādātas Valsts policijā par
citiem likumpārkāpumiem.

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

saņemšanai.
Iedzīvotājiem
ir iespēja
pierakstīties vai
nu vēršoties Cēsu sociālajā
dienestā, Bērzaines ielā 16/18,
2.stāvā, 6.kabinetā, vai zvanot
uz tel. 64127745.

Mazinās rindas
Sociālajā dienestā

Pērn
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests” klientu skaits, kas
vēršās pēc sociālās palīdzības,
ir trīskāršojies, tāpēc dienesta
telpās ikdienā veidojas garas
rindas.
Lai turpmāk mazinātu garās
rindas, sociālais dienests ir
izveidojis pierakstu sistēmu,
kuras ietvaros iedzīvotājiem
ir iespēja iepriekš pierakstīties
rindā pie sociālās palīdzības
organizatora
pabalstu

Kā informē Cēsu novada
pašvaldības
aģentūras
”Sociālais dienests” dierektore
Iveta Sietiņsone - ”Jau kārtējais
gads sociālajā dienestā ir
iesācies ar ļoti lielu klientu
skaita pieaugumu, kā arī ir
palielinājies speciālistu darba
apjoms, neskatoties uz to, ka
sociālās palīdzības organizatoru
skaits nav palielinājies. Janvāra
pirmajās
dienās
trūcīgas
personas statuss piešķirts jau
27 mājsaimniecībām.”
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BUDŽETS
Cēsu novada 2011.gada budžets
Aivija Zerne
Cēsu novada pašvaldības
finanšu nodaļas vadītāja
Budžets ir pašvaldības
finansiālās
darbības
pamatdokuments un finanšu
instruments, ar kuru    tā  
nodrošina   savu   autonomo
funkciju   izpildi,   kā   arī  
veic   ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanu ar
pašvaldības
finansiālajām
iespējām.
Cēsu novada ekonomisko
attīstību un finanšu situāciju
šobrīd
ietekmē
valsts
ekonomiskā nestabilitāte un ar
valsts finanšu krīzes pārvarēšanu pieņemtie lēmumi, kas ir
saistoši pašvaldībām. Līdz ar
to 2011.gada budžetu raksturo
šādas galvenās prioritātes:
izdevumu
palielināšana
neatliekamām
sociālajām
vajadzībām maznodrošinātajai
sabiedrības daļai, kvalitatīvas
izglītības sistēmas uzturēšana
un uzsākto Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu projektu
realizācija.
Pašvaldības
budžets
sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta (neieskaitot
ziedojumus un dāvinājumus).
Budžeta ieņēmumi
Cēsu novada pašvaldības
2011.gada
kopbudžeta
ieņēmumi plānoti
10,945
miljonu latu apmērā (Ls 548 uz
vienu Cēsu novada iedzīvotāju),
kas sadalīti divās lielās grupās
– pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumi 10,671 miljoni
latu un pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi 273,5
tūkstoši latu.
Pašvaldības pamatbudžeta
2011.gada ieņēmumi plānoti
10,671 miljoni latu apmērā.
Pašvaldības budžeta ieņēmumu
samazinājums
ir
38
%
,salīdzinot ar 2010.gada budžetā
plānotajiem ieņēmumiem.
Pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumus veido: nodokļu
ieņēmumi
–
iedzīvotāju
ienākuma nodoklis, nekustamā
īpašuma nodoklis, azartspēļu
nodoklis; nenodokļu ieņēmumi,
kuros
ietilpst
pašvaldību
nodevas, naudas sodi, ieņēmumi
no depozītiem un kontu
atlikumiem un citi nenodokļu
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi
(maksājumi) no valsts un
pašvaldību
budžetiem
un
budžeta iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. 2011.
gadā Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem
plānoti
5,912
miljonu latu jeb par 5 %
mazāki nekā plānoti 2010.gada
budžetā.
Lielākais īpatsvars nodokļu
ieņēmumos ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklim ( 90
%) un nekustamā īpašuma
nodoklim (9 %). Fiskālās

stabilizācijas politikas ietvaros,
lai
palielinātu
nodokļu
ieņēmumus
konsolidētajā
valsts kopbudžetā, valdība ir
apstiprinājusi vairākus būtiskus
pasākumus nodokļu jomā, arī
attiecībā uz pašvaldībai būtisko
iedzīvotāju ienākuma nodokli
(turpmāk-IIN) un nekustamā
īpašuma nodokli.
IIN likmes samazinājums
no 26% uz 25%, kā arī citi
pasākumi
nodokļa
bāzes
paplašināšanai var mazināt
algu
un
nodarbinātības
samazināšanās ietekmi uz
nodokļa ieņēmumiem Cēsu
novada pašvaldības budžetā.
Lai kompensētu šo pasākumu
ietekmi
uz
pašvaldību
budžetiem IIN īpatsvara daļa
pašvaldībām palielināta no
80% uz 82%. Ņemot vērā to, ka
Finanšu ministrija 2011.gadā
pašvaldībām ir paredzējusi
IIN prognozes garantiju 95%
apmērā no plāna (paredzot arī
kompensācijas
mehānismu
prognozes
neizpildes
gadījumā), visu iepriekšminēto
faktoru rezultātā garantētie
nodokļa ieņēmumi Cēsu novada
pašvaldības budžetā 2011.gadā
plānoti 5,314 miljonu latu
apjomā, t.sk. iepriekšējā gada
nesadalītais IIN atlikums 62,9
tūkstošu latu apjomā.
Apstiprinātas
izmaiņas
arī otra pašvaldībai būtiskā
nodokļu ieņēmumu avota
– nekustamā īpašuma nodokļa
(turpmāk – NĪN) jomā, nodokļa
likme dzīvojamajām platībām
palielināta divkārt. Cēsu novada
pašvaldības
budžetā
NĪN
ieņēmumi
plānoti  atbilstoši
iesniegtajai Finanšu ministrijas
prognozei   560.0 tūkstoši
latu apmērā jeb par 70 %
vairāk kā 2010.gada budžetā.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi
2011.gadā,
ņemot
vērā
nodokļa iekasēšanas tendences
iepriekšējā
saimnieciskajā
gadā, tiek plānoti 38 tūkstošu
latu apjomā, kas ir par 5%
mazāk kā 2010.gada bāzes
budžetā plānotie.
Nenodokļu
ieņēmumus
2011.gadā plānots iekasēt
8.064 tūkstošu latu apmērā jeb
par 23% mazāk kā 2010.gadā.
Šos ieņēmumus veido procentu
ieņēmumi no depozītiem un
kontu atlikumiem, valsts un
pašvaldību nodevas, naudas
sodi un sankcijas, kā arī
ieņēmumi
no
pašvaldību
īpašumu
pārdošanas.
Nenodokļu
ieņēmumu
samazinājumu
galvenokārt
veido plānotie ieņēmumi par
noguldījumiem depozītā un
kontu atlikumiem un pārējie
nenodokļu ieņēmumi (t.sk.
finansējums dažādu pasākumu,
projektu realizācijai).
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi, ko pašvaldība saņem
no valsts vai citu pašvaldību
budžetiem) 2011.gadā plānoti
3,865 miljonu latu apmērā
jeb par 9 % vairāk kā 2010.

gada bāzes budžetā plānots.
Valsts
budžeta
transfertu
apjoms 2011.gadam ir plānots,
ņemot vērā likumā „Par valsts
budžetu 2011.gadam” Cēsu
novada pašvaldībai plānoto
finansējumu izglītībai no 2010.
gada 1.janvāra līdz 2010.gada
31.augustam. Budžeta plānā
ir iekļautas valsts budžeta
dotācijas 42.0 tūkstoši lati
par iemītniekiem veco ļaužu
pansionātos, kas ievietoti līdz
1998.gada 1.janvārim, un
80.4 tūkstoši lati garantētā
minimālā ienākuma līmeņa
pabalsta (50%) un dzīvokļu
pabalsta(20%)
izmaksai.
Transfertu ieņēmumi no valsts
budžeta 2011.gadā plānoti
3,387 miljonu latu apjomā, kas
ir par 10% vairāk kā 2010.gadā
plānotie, t.sk. mērķdotācijas
un dotācijas no valsts budžeta
plānotas 2,998 miljonu latu
apjomā, ieņēmumi ES finansēto
projektu īstenošanai plānoti
atbilstoši konkrēto projektu
īstenošanas gaitai Cēsu novada
pašvaldībā – 389.3 tūkstošu latu
apjomā. Pašvaldību budžetu
transferti 477.7 tūkstošu latu
apjomā plānoti kā ieņēmumi
no citām pašvaldībām par
izglītības, sociālās palīdzības
un
dzīvnieku
patversmes
pakalpojumu nodrošināšanu.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
2011.gadā
plānoti
886.1
tūkstošu latu apjomā jeb par 25
% mazāk kā 2010.gadā. Lielāko
šo ieņēmumu īpatsvaru – 46.3
% jeb 410.7 tūkstošus latu ir
plānots iekasēt par pārējiem
budžeta iestāžu sniegtajiem
maksas
pakalpojumiem
(ieņēmumi
par
biļešu
realizāciju, bibliotēkas maksas
abonomentiem,
kopēšanas,
laminēšanas,
brošēšanas
pakalpojumiem)
izglītības
iestāžu maksas pakalpojumiem
un 23.8 % jeb 211.6 tūkstoši
latu par izglītības iestāžu
maksas pakalpojumiem.
Pašvaldības
speciālā
budžeta ieņēmumi ietver
īpašiem mērķiem iezīmētos
līdzekļu avotus – pašvaldības
privatizācijas fonda līdzekļus,
dabas
resursu
nodokli,
mērķdotācijas no valsts budžeta
pašvaldības autoceļu fondam
un pārējos ieņēmumus.
Speciālā budžeta plānotie
ieņēmumi 2011.gadā paredzēti
273.5 tūkstošu latu apmērā,
kas ir par 11 % vairāk kā
2010.gadā plānotie budžeta
ieņēmumi. Autoceļu
fonda
ieņēmumi šajā gadā ir plānoti
214,0 tūkstoši lati.
Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti
pēc nulles principa, ņemot
vērā reālās finanšu iespējas,
nodrošinot pašvaldības funkciju
izpildi un pilsētas attīstības
galvenos uzdevumus, piesaistot
ES struktūrfondu līdzekļus.
Cēsu novada pašvaldības
2011.gada budžets veidots pēc

programmu principa, paredzot
finansējumu attiecīgu budžeta
programmu realizācijai un
par kuru izpildi atbild budžeta
izpildītāji.
Cēsu novada pašvaldības
2011.gada kopbudžeta izdevumi
ar finansēšanu plānoti 18.948
miljonu latu apjomā (Ls 954 uz
vienu pilsētas iedzīvotāju) un
atbilstoši ieņēmumiem sastāv
no pamatbudžeta un speciālā
budžeta izdevumiem, attiecīgi
, 18.652 miljonu lati un 296.4
tūkstoši lati.
Pamatbudžeta
2011.
gada
izdevumi
plānoti
18.652 miljonu latu apmērā.
Pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumu palielinājums ir
35 % salīdzinot ar 2010.
gada budžeta plānotajiem
izdevumiem. Visi pašvaldības
plānotie kopējie izdevumi pēc
savas ekonomiskās būtības
iedalīti desmit funkcionālajās
kategorijās.
Vispārējiem
valdības
dienestiem
apstiprināts
finansējums 1,401 miljonu
latu apmērā. Šajos izdevumos
ietilpst izpildvaras institūcijas,
pašvaldības parāda procentu
maksājumi, kā arī līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem.
Iepriekšējos un kārtējā
gadā saņemto aizņēmumu
procentu nomaksai 2011.gadā
plānots izlietot 764.6 tūkstoši
lati, kas ir par 19 % mazāk kā
2010.gadā. Lai nodrošinātu
ES struktūrfondu projektu
īstenošanu 2011.gadā ir plānots
piesaistīt aizņēmuma līdzekļus
2, 000 miljonu latu apmērā.
Civilajai
aizsardzībai
normatīvo
dokumentu
izstrādāšanai
plānoti
1,2
tūkstoši lati jeb 0,01% no
kopējiem izdevumiem.
Sabiedriskās
kārtības
un drošības nodrošināšanai
budžetā paredzēti 200.5 tūkstoši
lati jeb 1.08% no kopējiem
izdevumiem, kas ir par 12
% vairāk kā plānots 2010.
gada
budžetā.Palielinājums
ir saistīts ar minimālās
darba
algas
izmaiņām
Pašvaldības policijā. 2011.
gadā iedzīvotāju izsaukumu
apkalpošanai,
sabiedriskās
kārtības uzturēšanai, pārkāpēju
aizturēšanai un saukšanai pie
atbildības plānots izlietot 160.8
tūkstoši lati un Bāriņtiesas
darbības nodrošināšanai 39,7
tūkstoši lati.
Ekonomiskajai
darbībai
no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem ir plānots tērēt
3.764 miljonu latu jeb 20.17
% no kopējiem izdevumiem,
kas ir par 94 % vairāk kā 2010.
gada budžetā, t.sk. lielākie
izdevumi ir plānoti ielu
kopšanai 175,0 tūkstoši lati ,
ERAF projektu „Cēsu pilsētas
maģistrālo ielu rekonstrukcija”
realizācijai 849.5 tūkstoši lati
, „Cēsu pilsētas maģistrālo
ielu rekonstrukcijas 2.kārtas”

realizācijai 508.4 tūkstoši lati,
„Pētera ielas rekonstrukcija”
realizācijai
1.437
milj.
latu
„Satiksmes
drošības
uzlabojumiem pie Cēsu 3.PII”
10.3 tūkstošus latu, programmai
”Bezdarbnieku
apmācībai
praktiskā fiziskā darba iemaņu
iegūšanai un uzturēšanai”
108.5 tūkstošus latu (Valsts
budžeta transferti), NOFI
proj.Nr.LV0059”Vidzemes
inovāciju un uzņēmējdarbības
centrs”
realizācijai
275.9
tūkstoši lati.
Vides aizsardzībai 2011.
gada budžetā plānoti 394.9
tūkstoši lati jeb 2.12 % no
pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 77 %
vairāk kā 2010.gada budžetā,
t.sk. lielākie izdevumi plānoti
sanitārajiem pasākumiem 184.8
tūkstoši lati , tiks turpināti darbi
pie pilsētas apzaļumošanas,
labiekārtošanas un apstādījumu
kopšanas, kam ir paredzēts
izlietot 195.8 tūkstoši lati.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
408.4 tūkstoši lati jeb 2.86
% no kopējiem pašvaldības
pamatbudžeta
izdevumiem,
kas ir par 23% mazāk nekā
2010.gadā. Lielākās izmaksas
plānotas LAD līdzfinansētam
projektam “Aktīvās atpūtas
parka “Rīdzene” izveidošanai
Vaives
pagastā,
Cēsu
novadā” 43.7 tūkstoši lati,
energoefektivitātes
ERAF
projektu
realizācijai
45.3
tūkstoši lati , 50.8 tūkstoši lati
ielu apgaismojuma projektu
realizācijai,
45.8
tūkstoši
lati kapu saimniecības un
28.4 tūkstoši lati dzīvnieku
patversmes rekonstrukcijai un
uzturēšanai.
Veselības
funkcijas
finansēšanai plānoti izdevumi
27.1 tūkstošu latu apmērā ,
t.sk. Vaives pagasta Rīdzenes
feldšera-vecmāšu
punkta
darbības nodrošināšanai 2.2
tūkstoši lati , Cēsu rajona
slimnīcas darbības finansēšanai
25.0 tūkstoši lati .
Viens no budžeta nozīmīgiem
pasākumiem
ir
kvalitatīvas
un
modernas
kultūras
infrastruktūras
izveidošana, nodrošinot pilsētas
iedzīvotāju un viesu kultūras
vajadzību
apmierināšanu.
Funkcijai Atpūta, kultūra,
reliģija pamatbudžetā ir plānoti
5.444 miljoni lati jeb 29.19
% no kopējiem pamatbudžeta
izdevumiem, kas ir par 153 %
vairāk kā 2010.gadā,t.sk. 17.8,0
tūkstoši lati plānoti Vaives
pagasta Tautas nama darbībai,
55.7 tūkstoši lati kultūras
pasākumu
organizēšanai,
201,5 tūkstoši lati Cēsu
centrālās bibliotēkas darbības
nodrošināšanai (t.sk.Rīdzenes
un Rāmuļu bibliotēkas). Cēsu
Kultūras un Tūrisma centram
plānoti - 398.2 tūkstoši lati.
Turpinājums 5.lpp
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Saruna ar uzņēmējiem
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
Ceturtdien,
20.janvārī
biznesa inkubatora „Magnuss”
rīkotajā seminārā ar uzņēmējiem
tikās Cēsu novada pašvaldības
vadība un speciālisti. Novada
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Rozenbergs pastāstīja par
jaunumiem izglītībā, veselības
aprūpē un ekonomikā. Finanšu
nodaļas vadītāja Aivija Zerne
informēja
uzņēmējus
par
pašvaldības 2011.gada budžetu,
tā veidošanas pamatprincipiem,
plānotajiem ieņēmumiem un
izdevumiem, savukārtAttīstības
plānošanas nodaļas vadītāja
Dita Trapenciere iepazīstināja
ar
Eiropas
Savienības
struktūrfondu
finansētajiem
attīstības projektiem, kurus
šogad paredzēts īstenot Cēsu
novadā.
Pašvaldības
speciālistu
un uzņēmēju diskusijā tika
skarts plašs jautājumu loks
– par iespējām stimulēt
vecpilsētas atjaunošanu, Cēsu
klīnikas turpmāko attīstību,
pievilcīgas
biznesa
vides

radīšanu novadā. Uzņēmēji
aicināja pilsētas uzturēšanā
un sakopšanā aktīvāk iesaistīt
iedzīvotājus.
Piemēram,
organizējot brīvprātīgo darbu
ietvju attīrīšanā no sniega vai
aicinot cēsniekus piedalīties
pilsētas
apzaļumošanā.
Semināra
noslēgumā
J.
Rozenbergs atzina: „Tā bija
vērtīga tikšanās, un mēs varētu
iedibināt labu tradīciju - reizi
mēnesī tikties ar uzņēmējiem
un runāt par viņiem aktuāliem
tematiem. Ir svarīgi veicināt
ekonomisko rosību un jaunu
darba vietu rašanos, un to mēs
varam izdarīt tikai sadarbībā
ar uzņēmējiem. Konkrēts
projekts
uzņēmējdarbības
stimulēšanai ir industriālo zonu
veidošana, proti, teritorijas,
kurās izbūvēta nepieciešamā
infrastruktūra – ceļi, elektrības
pievadi, sakaru līnijas, gāze,
ūdensvads. Uzņēmējiem šādās
teritorijās veidot savas ražotnes
vai noliktavu saimniecības
ir izdevīgi, jo nav jātērē lieli
līdzekļi infrastruktūras izbūvei.
Jelgavā jau pirms vairākiem
gadiem uzsāka šādu industriālo
zonu veidošanu, un tas dod
vēlamo efektu. ”

Attēlā: Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Aivija Zerne stāsta uzņēmējiem par
pašvaldības budžetu 2011.gadam.
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AKTUĀLI, BUDŽETS
Bibliotēkā joprojām...
burzma
Natālija Krama
Cēsu Centrālās bibliotēkas
direktore
Par to, ka bibliotēka ir
viena no apmeklētākajām
iestādēm pilsētā, kur joprojām
par pamatpakalpojumu nav
jāmaksā, liecina statistikas dati
par 2010. gadu.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
aizvadītajā gadā reģistrējušies
4859 lasītāji, kuriem izsniegtas
194846 krājuma vienības.
Vidēji viens reģistrētais lasītājs
izlasījis 40 bibliotēkas krājuma
vienības. Vidēji vienā dienā
bibliotēkas
pakalpojumus
izmantojuši 283 apmeklētāji,
no tiem: vidēji 65 ik dienu
izmantojuši interneta lasītavu,
75 – meklējuši informāciju vai
lasījuši periodiskos izdevumus
pārējās lasītavās, 96 – ņēmuši
grāmatas uz māju, 50 –
apmeklējuši bērnu literatūras
nodaļu. Bibliotēkas mājaslapu
w w w. b i b l i o t e k a . c e s i s . l v
vidēji
dienā
apmeklējuši
55 interesenti, kuriem ir
iespēja bibliotēkas darbinieku
veidotajās elektroniskajās datu
bāzēs – grāmatu kopkatalogā
un novadpētniecības datu bāzē
atrast nepieciešamos izdevumus
ar izvērstām anotācijām un
attālināti tos sev arī rezervēt.
Bibliotēkas
krājums
gadā papildinājies ar 1765
jaunām grāmatām. Lasītavās
apmeklētājiem pieejami 19
nosaukumu laikraksti un 68
nosaukumu žurnāli.
Gada
laikā
bibliotēkas
darbinieki organizējuši pavisam

98 tematiskus pasākumus,
tai
skaitā
tradicionālās
latviešu
oriģinālliteratūru
popularizējošās tikšanās ar
literātiem, grāmatu atvēršanas
svētkus,
plašos
dzejas
dienu
pasākumus
pilsētā,
Bibliotēku nakts pasākumus
aprīlī, bērnu interešu klubu
tematiskos pasākumus, rotaļu
pēcpusdienas,
bibliotekārās
stundas
skolu
jaunatnei.
Bibliotēkā
izliktas
119
tematiskas literatūras izstādes.
Jauns un ļoti iecienīts
ir bibliotēkas piedāvājums
iedzīvotājiem - bezmaksas
apmācību kurss „Interneta
lietošanas
ABC”,
kura
laikā interesenti bibliotēkas
darbinieka
vadībā
apgūst
dažādas
mūsdienās
tik
nepieciešamās
iemaņas
–
elektroniskā pasta, i-bankas,
datubāzu lietošanu. Gada laikā
apmācības apmeklējuši 45
cēsnieki.
Aizvadītā gada martā Bērnu
literatūras nodaļa pārcēlās no
kultūras nama ēkas un uzsāka
darbu Raunas ielā 1, kas ir ļoti
pozitīvs moments no lasītāju
ērtības viedokļa - bibliotēka visai
ģimenei vienuviet. Savukārt
1. decembrī bibliotēkas 2.
stāvā atklājām savu Balto zāli,
telpu, kuras līdz šim tik ļoti
pietrūka bibliotēkas rīkotajiem
tematiskajiem
pasākumiem
un
semināriem.
Plašākas
un ērtākas telpas ieguva arī
novadpētniecības lasītava, kur
ik dienas kāds apmeklētājs veic
kādu pētniecisku darbu vai
meklē informāciju par Cēsīm,

novadu, kādu pagastu vai par
kādu novadnieku.
Ar 2011. gadu bibliotēkā
ieviestas
jaunas
lasītāja
kartes – ar svītrkodu, kas
atvieglo lasītāja elektronisko
apkalpošanu un ar šo karti
cilvēks tiks apkalpots ne vien
visās bibliotēkas nodaļās,
bet arī visās vēsturiskā Cēsu
rajona pašvaldību publiskajās
bibliotēkās.
Bez
lasītāja
kartes uzrādīšanas Centrālajā
bibliotēkā
apmeklētājus
neapkalpos.
Jaunā karte
katram lasītājam tiek izsniegtas
bez maksas, taču nozaudēšanas
gadījumā par atkārtotu karti
jāmaksā 2 lati.
Centrālā bibliotēka joprojām
ir reģiona galvenā bibliotēka
bijušajā Cēsu rajona teritorijā,
un tā veic metodiskā centra
funkcijas visām pašvaldību
bibliotēkām. Ar pārējo 7
novadu pašvaldībām ir noslēgti
sadarbības līgumi un no šīs
bibliotēku sadarbības ieguvēji
ir visi, bet galvenokārt – lasītāji,
bibliotēku bagātību tagadējie
un potenciālie lietotāji.
Ar šī gada sākumu Centrālajā
bibliotēkā sākusies grāmatu
krājuma inventarizācija, kas
ilgs līdz aprīļa mēnesim. Tas
ir sarežģīts un darbietilpīgs
process, kura laikā periodiski
tiks slēgtas pēc kārtas visas
krājuma nodaļas, un lasītājiem
tās uz laiku nebūs pieejamas.
Taču tās ir pārejošas neērtības un aicinām bibliotēkas
apmeklētājus pret to izturēties
ar sapratni un iecietību.

Cēsu novada 2011.gada budžets
Turpinājums no 4.lpp
ES struktūrfondu finansētiem
projektiem plānoti: 520.8
tūkstoši lati (kredīts) „Cēsu
pilsmuižas parka atjaunošana
tūrisma
attīstībai”,
518.5
tūkstoši lati (avanss) „Cēsu
pils kompleksa revitalizācijai”,
3.699 miljoni lati (avanss)
„Daudzfunkcionālā Vidzemes
Mūzikas un Kultūras centra
rekonstrukcijai”.
Sporta
pasākumu finansēšanai kopā
plānots izlietot 28.4 tūkstoši
lati.
Cēsu novada pašvaldības
2011.gada
pamatbudžeta
projekta izdevumu lielākais
īpatsvars – 31.00 % ir
paredzēts izglītības funkcijas
finansēšanai. Kopējie izdevumi
izglītības darba finansēšanai
ir plānoti 5,782 miljonu latu
apmērā, kas ir par 1.00 % mazāk
kā 2010.gada budžetā. Valsts
budžeta transferti izglītības
pedagoģisko
darbinieku
atalgojumam un specializēto
iestāžu uzturēšanas izdevumiem
plānoti 8 mēnešu periodam.

ERAF projekta „Cēsu pilsētas
pirmskolas izglītības iestāžu
renovācija 2.kārta” realizācijai
ir iekļauts finansējums 48.9
tūkstoši lati (avanss) apjomā,
40.6 tūkstoši lati projekta
„Kvalitatīvai
dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Cēsu
2.vidusskolā un Cēsu pilsētas
vakara vidusskolā” realizācijai,
106.5 tūkstoši lati ESF projekta
‘Pedagogu
konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas
optimizācijas apstākļos”, 88.5
tūkstoši lati projekta „Izglītības
iestāžu
informatizācija”
realizācijai un 25.7 tūkstoši lati
izglītības pasākumiem, t.sk.
2,7 tūkstoši lati (pašvaldības
finansējums) projekta skolēnu
darbs vasarā realizēšanai.
Sociālās nodrošināšanas
funkcijas veikšanai paredzēts
finansējums 1,103 miljoni
lati jeb 5.95% no kopējiem
pamatbudžeta
izdevumiem.
Cēsu
novada
pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”

darbībai
762.4
tūkstoši
lati jeb +29% salīdzinot ar
2010.gadu. Sociālā dienesta
budžets ir plānots, samazinot
atalgojumu
un
samazinot
izdevumus par saņemtajām
precēm un pakalpojumiem.
Savukārt vairākiem pabalstu
veidiem plānots novirzīt vairāk
līdzekļu
nekā
pagājušajā
gadā. Svarīgāko palīdzības
veidu - garantētā minimālā
ienākuma pabalsts, dzīvokļu
pabalsti, pabalsts kurināmā
iegādei, brīvpusdienas skolās
un
uzturmaksu
atlaides
pirmsskolas
izglītības
iestādēs, apjoms palielinās.
   Garantētā
minimālā
ienākuma pabalstu izmaksai
šajā gadā plānots par 35%
vairāk nekā 2010.gadā, par
70% ir palielināts līdzekļu
apjoms, kas paredzēts sociālajai
palīdzībai
iedzīvotājiem.
Ievērojami pieaugusi summa,
ko izlietos malkas pabalstiem,
sociālo dzīvokļu uzturēšanai.
Īpaši domāts par ģimenēm
ar
bērniem,
palielinot
finansējumu brīvpusdienu un

uzturmaksu atlaižu pirmsskolas
izglītības iestādēs segšanai,
arī mācību līdzekļu iegādei
un
sociālajām
garantijām
bāreņiem un audžuģimenēm.
Garantētā minimālā ienākuma
pabalsta apjoms pilngadīgai
personai 2011.gadā ir 40 lati un
nepilngadīgai personai 45 lati.
427,3 tūkstoši lati plānoti
Cēsu
pilsētas
pansionāta
uzturēšanai (-3% salīdzinot
ar 2010.gadu). Samazinājums
panākts samazinot izdevumus
par saņemtajām precēm un
pakalpojumiem.
Dotācija
no valsts budžeta iestādes
uzturēšanai par iemītniekiem
veco
ļaužu
pansionātos,
kas ievietoti līdz 1998.gada
1.janvārim ir plānota 42,0
tūkstošu latu apmērā par 15,0
tūkstošiem latu mazāk kā 2010.
gadā.
Finansēšanas daļu veido
aizņēmumi un aizņēmumu
atmaksa, skaidras naudas,
depozītu un īpašumā esošo
vērtspapīru apjoma izmaiņas
un ieguldījums pamatkapitālā.

Kredītu
pamatsummu
atmaksai plānoti Ls 843 942.
Speciālā budžeta izdevumi
plānoti 296.4 tūkstošu latu
apmērā..
2011.gadā
privatizācijas
(t.sk. atsavināšanas) fonda
izdevumi
plānoti
53.3,0
tūkstošu latu apmērā. 4 % un
ir plānots izlietot privatizācijas
procesa
un
pašvaldības
nekustamo īpašumu tiesiskajam
nodrošinājumam.
2011.gadā autoceļu ( ielu )
fonda līdzekļi ir plānoti izlietot
214,1 tūkstošu latu apjomā ,šī
summa, ņemot vērā pilsētas ielu
seguma nolietojuma pakāpi,
ir nepietiekama novada ielu
sakārtošanai un uzturēšanai,
t.sk. 50,0 tūkstoši lati plānots
izlietot
ielu
asfaltbetona
seguma bedrīšu remontam,
96,0 tūkstoši lati maksājumiem
par
elektroenerģiju
ielu
apgaismojumam
un
ielu
apgaismojuma TA, 28.2 tūkstoši
lati ir paredzēti izlietot ceļu
uzturēšanai Vaives pagastā.
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Cēsu novada domes 30.12.2010 saistošie noteikumi Nr. 45
„Sabiedriskās kārtības noteikumi”
I Vispārīgie jautājumi
Šie saistošie noteikumi
nosaka sabiedrisko kārtību
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā.
1. Noteikumos
termini:

lietotie

1.1. Izklaides vieta –
kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi,
spēļu/deju zāles, diskotēkas
u.c. un citas vietas, kurās tiek
piedāvāti izklaides pasākumi
(izklaidējošie
priekšnesumi,
spēles, atrakcijas, dejas u.c.).
1.2. Norobežota teritorija
– valstij, pašvaldībai vai
privātpersonām
piederoša
nekustamā
īpašuma
teritorija, kas norobežota ar
apstādījumiem, žogu, sētu,
lentām u.tml.
1.3. Datorsaloni – vietas,
kur par samaksu tiek piedāvāti
interneta, datorspēļu un tml.
Rakstura pakalpojumi.
1.4.
Dzīvojamo
ēku
koplietošanas
telpas
–
daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpas,
gaiteņi,
pagrabi,
bēniņi un citas daudzdzīvokļu
mājā
koplietošanā
esošas
nedzīvojamās telpas.
1.5. Apstādījumi – koki,
krūmi,
dekoratīvi
krūmi,
puķes.
1.6.
Zaļā
zona
–
novada
teritorijā
esošie
apstādījumi, zāliene, meži un
ūdenskrātuves.
2. Cēsu novada sabiedriskās
kārtības noteikumu mērķis
un uzdevumi :
2.1. nosaka kārtību, kāda
jāievēro Cēsu novadā, paredzot
administratīvo atbildību par šo
Noteikumu neievērošanu.
2.2. Noteikumu uzdevums
ir nodrošināt Cēsu novadā
sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro
tīrību,
aizsargāt
personu tiesības, likumīgās
intereses, ierobežot alkoholisko
un citu apreibinošo vielu
lietošanu, veicināt iedzīvotāju
(īpaši nepilngadīgo personu)
veselīgu dzīvesveidu.

4.
Administratīvās
lietas
izskatīšanas
un
administratīvā
soda
uzlikšanas kārtība
4.1.
Administratīvā
pārkāpuma lietas izskata un
lēmumu pieņem:
4.1.1.
Cēsu
Pašvaldības
priekšnieks;

novada
policijas

4.1.2.
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija par pārkāpumiem,
kas izdarīti
atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas;
4.1.3.
Cēsu
novada
pašvaldības Administratīvās
komisijas
Bērnu
lietu
apakškomisija
par
pārkāpumiem, kurus izdarījušas
nepilngadīgas personas, kuru
dzīvesvieta ir
Cēsu novada
administratīvā teritorija.
4.2.
Par
Noteikumu
pārkāpumu, ja to izdarījis
nepilngadīgais, kuram nav
pastāvīga ienākuma
avota,
naudas sods tiek piedzīts no
viņa vecākiem, aizbildņiem vai
personām, kuras viņus aizstāj.
5.
Kontroli
par
šo
Noteikumu izpildi ir tiesīgi
veikt:
5.1.
Valsts
amatpersonas;

policijas

5.2. Cēsu novada Pašvaldības
policijas amatpersonas;
5.3.
Cēsu
novada
amatpersonas, uzrādot amata
apliecību;
6.
Administratīvo
aktu
apstrīdēšanas
un
pārsūdzēšanas kārtība
6.1. Cēsu novada Pašvaldības
policijas
priekšnieka
pieņemto administratīvo aktu
var apstrīdēt Administratīvajā
rajona tiesas attiecīgā tiesu
namā.
6.2. Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās
komisijas
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

2.3. Noteikumu mērķis ir
veicināt sabiedriskās kārtības
noteikumu ievērošanu Cēsu
novada teritorijā un atturēt
personas izdarīt iespējamos
likumpārkāpumus.

6.3. Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisijas
pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvajā
komisijā,
kuras lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

3. Atbildība par Noteikumu
neievērošanu

II
pārkāpumi

3.1. Personas, kuras pārkāpj
šos Noteikumus, ir saucamas pie
šajos Noteikumos paredzētās
administratīvās
atbildības,
ja par šādu pārkāpumu
neiestājas
kriminālatbildība
vai administratīvā atbildība,
kas
paredzēta
Latvijas
Administratīvo
pārkāpumu
kodeksā.
3.2. Administratīvā soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju
no Noteikumu pildīšanas,
pārkāpuma
novēršanas
un
pārkāpuma
rezultātā
nodarīto materiālo zaudējumu
atlīdzības.

Administratīvie

7. Naktsmiera traucēšana
7.1.
Par
remontdarbu
veikšanu, dažādu mehānismu
darbināšanu,
klaigāšanu,
dziedāšanu,
pirotehnisko
līdzekļu
lietošanu,
skaļu
muzicēšanu
vai
mūzikas
atskaņošanu un tamlīdzīgām
darbībām,
kas
traucē
iedzīvotāju naktsmieru laikā
no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja
darbības nav saskaņotas Cēsu
novada pašvaldībā, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 50.00.
7.2. Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada

laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, - uzliek naudas sodu
no Ls 25.00 līdz Ls 100.00.

no Ls 100.00 līdz Ls 150.00,
juridiskām personām no Ls
250.00 līdz Ls 500.00

8.
Sabiedrisko
piegružošana

12.2 Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, - uzliek naudas
sodu fiziskām personām no
Ls 150.00 līdz Ls 250.00,
juridiskām personām no Ls
500.00 līdz Ls 1000.00.

vietu

8.1
Par
sabiedrisko
vietu
vai
daudzdzīvokļu
ēku
koplietošanas
telpu
piegružošanu
ar
sīkiem
sadzīves
atkritumiem
(izsmēķiem,
sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, papīriem,
pudelēm u.tml.),
- izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 15.00.
9. Sabiedrisko vietu vai
zaļo zonu piesārņošana
9.1. Par sabiedrisko vietu
vai zaļo zonu piesārņošanu ar
izbirām no transportlīdzekļu
kravām, dubļiem, eļļām vai
citiem sārņiem, - uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls
25.00 līdz Ls 50.00, juridiskām
personām no Ls 100.00 līdz Ls
250.00.
9.2. Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, - uzliek naudas
sodu – fiziskām personām no
Ls 50.00 līdz 75.00, juridiskām
personām no Ls 250.00 līdz
500.00.
10.
Transportlīdzekļu
mazgāšana vai remontdarbu
veikšana
10.1 Par transportlīdzekļu
mazgāšanu
vai
tehniskās
apkopes veikšanu ārpus šim
nolūkam paredzētām vietām, uzliek naudas sodu no Ls 25.00
līdz Ls 100.00.
11. Atrašanās sabiedriskās
vietās ar atvērtu alkoholiskā
dzēriena iepakojumu
11.1.
Par
atrašanos
sabiedriskajās
vietās,
t.
sk.,
daudzdzīvokļu
ēku
koplietošanas telpās
vai
sabiedriskajā transportā, ar
atvērtu alus vai cita alkoholiskā
dzēriena iepakojumu vai glāzi,
izņemot vietas un pasākumus,
kur
alkoholisko
dzērienu
lietošanu atļāvusi pašvaldība
un kurās alkoholiskie dzērieni
tiek pārdoti lietošanai uz vietas,
- uzliek naudas sodu no Ls 5.00
līdz Ls 25.00.
11.2. Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, - uzliek naudas
sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.
12. Nepilngadīgas personas
atrašanās bāros, naktsklubos
bez vecāku, aizbildņu vai
viņu pilnvarotas pilngadīgas
personas klātbūtnes no plkst.
22:00 līdz plkst. 7:00.
12.1 Par nepilngadīgas
personas atrašanos bāros,
naktsklubos, kur tiek tirgoti
tabakas
izstrādājumi vai
alkoholiskie dzērieni t.sk.
alus bez vecāku, aizbildņu vai
viņu pilnvarotas pilngadīgas
personas
klātbūtnes
no
plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00
pasākuma
organizatoram,
atbildīgai amatpersonai vai
kluba īpašniekam, - uzliek
naudas sodu fiziskām personām

13. Nepilngadīgas personas
atrašanās
datorsalonos
vai
publiskās
interneta
pieslēguma
vietās
no
plkst.22:00 līdz plkst.7:00
13.1. Par nepilngadīgas
personas atrašanos datorsalonos
vai
publiskās
interneta
pieslēguma vietās no plkst.22:00
līdz plkst.7:00, bez vecāku,
aizbildņu vai viņu pilnvarotas
pilngadīgas
personas
klātbūtnes, datorsalona vai
publiskās interneta pieslēguma
vietas īpašniekam vai atbildīgai
amatpersonai, - uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls
25 līdz Ls 50.00, juridiskām
personām no Ls 50.00 līdz Ls
100.00.

brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 25.00.
17. Peldēšanās, mazgāšanās
un dzīvnieku peldināšana
publiskos dīķos, strūklakās
un citās ūdenstilpnēs
17.1
Par
peldēšanos,
mazgāšanos,
dzīvnieku
peldināšanu
vai
veļas
mazgāšanu publiskos dīķos,
strūklakās un citās ūdenstilpnēs,
kur tas aizliegts, - uzliek naudas
sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.
18. Dzīvojamo, sabiedrisko
ēku, žogu, spēļu atrakciju
bojāšana vai iznīcināšana
18.1
Par
dzīvojamo,
sabiedrisko ēku, būvju, žogu,
parku soliņu, atkritumu urnu,
ielu apgaismojuma,
bērnu
rotaļlaukuma spēļu atrakciju
bojāšanu (t.sk. apzīmēšana
vai aprakstīšana) vai to
iznīcināšanu, - uzliek naudas
sodu no Ls 25.00 līdz Ls
100.00.
19. Pieminekļu, piemiņas
vietu vai to arhitektūras
formu bojāšana

13.2. Par tām pašām
darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
- uzliek naudas sodu – fiziskām
personām no Ls 50.00 līdz
100.00, juridiskām personām
no Ls 100.00 līdz 150.00.

19.1
Par
pieminekļu,
piemiņas
vietu
vai
to
arhitektūras formu bojāšanu
vai iznīcināšanu, - uzliek
naudas sodu no Ls 25.00 līdz
Ls 100.00.

14. Nepilngadīgas personas
atrašanās
datorsalonos
vai
publiskās
interneta
pieslēguma vietās Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
noteiktajā mācību laikā

20.1 Par puķu stādījumu,
apstādījumu
vai
zālienu
postīšanu, - uzliek naudas sodu
no Ls 10.00 līdz Ls 50.00.

14.1. Par nepilngadīgas
personas, vecumā līdz 16
gadiem, atrašanos datoralonos
vai
publiskās
interneta
pieslēguma vietās Ministru
kabineta noteiktajā mācību
laikā datorsalona, publiskās
interneta pieslēguma vietas
īpašniekam
vai
atbildīgai
amatpersonai, - uzliek naudas
sodu fiziskām personām no Ls
25.00 līdz Ls 50.00, juridiskām
personām no Ls 50.00 līdz Ls
75.00.
14.2. Par tām pašām
darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
- uzliek naudas sodu fiziskām
personām no Ls 50.00 līdz
75.00, juridiskām personām no
Ls 75.00 līdz 100.00.
15. Sēdēšana sabiedriskās
vietās uz atpūtas soliņu
atzveltnēm
15.1
Par
sēdēšanu
sabiedriskās vietās uz atpūtas
soliņu atzveltnēm vai stāvēšanu
uz tiem, - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz Ls
15.00.
16. Bērna rotaļāšanās
uz ceļa, būvlaukumos vai
būvobjektos
16.1 Par bērna rotaļāšanos
uz ceļa, būvlaukumos vai
būvobjektos bērnu vecākiem,
aizbildņiem vai personām,
kuras viņus aizstāj, - izsaka

20. Apstādījumu bojāšana

21. Nepiederošu personu
iekļūšana
norobežotās
teritorijās
21.1.
Par
nepiederošu
personu prettiesisku iekļūšanu
norobežotā teritorijā, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz Ls 25.00.
21.2. Par tām pašām
darbībām, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā
soda
uzlikšanas, - uzliek naudas
sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.
22. Skaļa muzicēšana vai
mūzikas atskaņošana, kuras
dzirdamība sniedzas ārpus
īpašumā, valdījumā, nomā
vai patapinājumā nodotās
teritorijas
22.1 Pie administratīvās
atbildības sauc personu, ja
muzicēšana
vai
mūzikas
atskaņošanas
dzirdamība
sniedzas
ārpus
īpašumā,
valdījumā,
nomā
vai
patapinājumā nodotās teritorijas
(telpas, nojumes, terases, ēkas,
automašīnas, u.tml.), ja tas
traucē citu iedzīvotāju mieru un
tā nav saskaņota ar pašvaldību.
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz Ls 50.00.
III Pārejas noteikumi
23. Šie Saistošie noteikumi
stājās spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Cēsu
novada pašvaldības laikrakstā
“Cēsu Vēstis”.

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. janvāris

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ
Pasākumi Cēsu novadā – februāris
13.02. plkst.14.00
Mākslas vēstures lekcija
„Simbolika” Lektore Baiba
Eglīte.
Cēsu Izstāžu nams

20.02. plkst.17.00
TV šova “Dziedi ar zvaigzni”
spilgtāko pāru koncerts
Latvijas tūres ietvaros
Cēsu 2.pamatskola

1.-28. februāris
Mīlestība ir viss. Un tas ir
viss, ko mēs par to zinām.
Centrālās
bibliotēkas
Abonementā

13.02.plkst. 18.00
Humorpilns
,
dziesmots
pasākums lielajiem, kas sirdī
jūtas kā bērni “MIEDZIŅŠ
NĀK “
CATA kultūras namā

25.02. plkst. 19.30
Danču vakars
Cēsu Valsts ģimnāzija

1.–28. februāris
Zibens uzturētājam Andrim
Jakubānam – 70
Centrālās
bibliotēkas
Novadpētnie cības literatūras
lasītavā

15.02. plkst.19.00
“TEREM”-Kvartets
Krievijas un Trio
– M”
Cēsu 2.pamatskolā

no
„Melo

16.02. plkst. 17:00
Tikšanās ar novadnieku
rakstnieku
Jāni
Arvīdu
Plaudi
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Baltajā zālē

26.02. plkst. 16.00
11.
Vidzemes
jauniešu
kamerorķestru festivāls
Siguldas kultūras centrā
18-19.02.
Starptautiskā gidu diena
Cēsu pils kompleksā
26.02. plkst. 16:00
Latvijas Radio 2 Humora
tops „Smejies vesels”
Cēsu 2.pamatskolā

3.–28. februāris
24. februāris – Igaunijas
Republikas
Neatkarības
diena
Centrālās
bibliotēkas

IZSTĀDES

03.01. – 28.02.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja 85 gadu jubilejas
izstāde “Podi muzejā”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
Patstāvīgi
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs

28. 01.-27.02.
Pēteris Martinsons. ‘’Sapņu
lauvas un citi’’ Keramika un
zīmējumi.
Cēsu Izstāžu nams
01.02.-28.02.
Latviešu mākslinieku gleznu
kopijas
Cēsu Centrālā bibliotēka, 2.
stāva vestibils
02.02. līdz 27.02
Ēriks
Zvirbulis.
Agris
Kozerovskis. Foto izstāde.
“Zirgi un citi dzīvnieki’’
Cēsu Izstāžu namā

SPORTA PASĀKUMI
datums
5.02.11
11.02.11

LITERATŪRAS
IZSTĀDES

12.02.11

20.02. plkst.12.00
Folkloras rīts ģimenēm ar
bērniem
Cēsu Izstāžu nams

1.-28. februāris
8. februārī rakstniekam
Gunaram Janovskim - 95
(1916-2000)
Centrālās
bibliotēkas
Abonementā

19.02.11

I. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Saistošie
noteikumi
nosaka notekūdeņu krājrezervuāru
darbību Cēsu novadā, lai uzturētu
sanitāro tīrību, novēršot grunts
un gruntsūdeņu piesārņošanos
no krājrezervuāriem ar sadzīves
notekūdeņiem, tādējādi nodrošināt
plānotu (regulāru) notekūdeņu
izvešanu
un
iepludināšanu
attīrīšanas iekārtās, lai novērstu
pēkšņu notekūdeņu kvalitātes
pasliktināšanos ieplūdē attīrīšanas
iekārtās.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
1.2. Notekūdeņi tiek iepludināti
kanalizācijas tīklos speciāli šim
nolūkam ierīkotā pieņemšanas
punktā.
1.3. Saistošajos noteikumos
lietotie termini:
1.3.1. Klients – krājrezervuāra
īpašnieks vai apsaimniekotājs
vai viņu pilnvarota juridiska vai
fiziska persona.
1.3.2. Krājrezervuārs – jebkurš
sadzīves notekūdeņu kanalizācijas
rezervuārs, kurā uzkrājas neattīrīti
notekūdeņi.
1.3.3. Sadzīves notekūdeņi –
notekūdeņi, kas radušies publiskās
un dzīvojamās ēkās un sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanas vietās
dažādu fizioloģisko, higiēnas un
sadzīves darbības dēļ.
1.3.4. Lokālās attīrīšanas iekārtas
– decentralizētas kanalizācijas
sistēmas ar notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām (septiķi, grants filtri utt.).
1.3.5. Pieņemšanas punkts –
speciāli izbūvēta vieta kanalizācijas
notekūdeņu izvešanas automašīnu
tukšošanai.
1.4. Cēsu novada ūdensvada un
kanalizācijas tīklu apsaimniekotājs

ir Cēsu pilsētas SIA „Vinda” un
Vaives
pagasta
pārvalde,
kas ir Cēsu novada pašvaldības
struktūrvienības.
Grozījumi izdarīti ar
Cēsu novada domes 20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
II. Krājrezervuāru izbūves un
reģistrācijas kārtība
1.1. Par krājrezervuāru tehnisko
stāvokli ir atbildīgs klients.
1.2. Krājrezervuāriem jābūt
izbūvētiem atbilstoši Latvijas
Republikas
spēkā
esošajiem
normatīvajiem aktiem, tai skaitā
būvnormatīviem.
1.3. Klientam ir jāreģistrē
krājrezervuārs pie Cēsu novada
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
apsaimniekotāja un jānoslēdz
līgums ar izvedēju par notekūdeņu
izvešanu. Ja vienu krājrezervuāru
izmanto vairāki īpašnieki, līgumu
ar izvedēju slēdz viens klients,
kuru ir pilnvarojuši visi īpašnieki.
1.4. Visiem ēku īpašniekiem,
kuriem
nav
krājrezervuāru,
lokālo attīrīšanas iekārtu un kuru
ēkas nav pieslēgtas centralizētas
kanalizācijas tīkliem, jānodrošina
krājrezervuāri.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
1.5. Jaunizbūvēto krājrezervuāru
izbūve un nodošana ekspluatācijā
Cēsu novadā jāsaskaņo ar Cēsu
novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu apsaimniekotāju.
III. Notekūdeņu kvalitātes
prasības krājrezervuāros
1.1. Notekūdeņu kvalitātei
jāatbilst sadzīves notekūdeņu
prasībām, atbilstoši Ministru
kabineta noteiktajiem normatīviem
un kuri nesatur radioaktīvas vielas,

18.02. plkst18.00
Leļļu teātra izrāde
“KAS ZAĶĪTI PASARGĀS”
CATA kultūras namā

Vispārīgajā lasītavā
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13.02.11

laiks
12.00-13.30
20.00-22.30
10.00-20.00
10.00-20.00
18.00-20.30
11.00-14.00

20.02.11

10.00-18.00
11.00-16.00
18.00-19.30

26.02.11

10.00-16.00

pasākums
Basketbola spēle sievietēm 35
LČ florbolā 1.līga
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā
Cēsu novada meistarsacīkstes
badmintonā
LČ florbolā vīriešiem virslīgā
LJBL basketbols zēni 2.div.
LČ volejbolā A grupas
meitenēm
LČ florbolā jauniešiem
LSBL basketbols sievietēm
Vidzemes novada turnīrs
Boccio

īpaši bīstamas un bīstamas ķīmiskas
vielas (t.i. toksiskas, kodīgas,
kaitīgas, kairinošas, spēcīgus
oksidētājus, viegli uzliesmojošus
un sprādzienbīstamas ķīmiskas
vielas vai ķīmiskus produktus,
piemēram – krāsas, eļļas, taukus,
acetonu, minerālmēslus utt.).”
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
1.2. Izvedējam ir tiesības
atteikties izvest kanalizācijas
notekūdeņus, ja:
1.2.1. tie neatbilst sadzīves
notekūdeņu prasībām;
1.2.2. tie satur mehāniskus
piemaisījumus lielākus par 50mm
un izvedējam ir tiesības uzlikt
par pienākumu klientam iztīrīt
krājrezervuāru no mehāniskajiem
piemaisījumiem paša spēkiem.
1.3. Krājrezervuāra izvešanas
atteikuma gadījumā, klientam
viena mēneša laikā ir jāuzrāda Cēsu
novada ūdensvada un kanalizācijas
tīklu
apsaimniekotājam
dokuments, kas apliecina tiesisku
sadzīves notekūdeņu kvalitātes
prasībām neatbilstošu notekūdeņu
utilizāciju.
IV. Krājrezervuāru izvešana
1.1. Krājrezervuāru izvešanu
veic izvedējs.
1.2. Krājrezervuāru izved pēc
klienta pieprasījuma, ņemot vērā
krājrezervuāra tilpumu un ūdens
patēriņu, bet ne retāk kā vienu
reizi gadā.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
1.3. Krājrezervuāru izvešanas
laiks ir jāsaskaņo ar izvedēju.
1.4.
Notekūdeņus
drīkst
iepludināt kanalizācijas tīklos

vieta
Piebalgas 18
Pūces 2a
Lapsu 17

dalībnieki
Cēsis – Latvijas Gāze
Cēsis/CB – Rubene 1

Lapsu 17
Piebalgas 18
Piebalgas 18

Lekrings – Sk Tahe
Cēsu PSS – Sigulda

Pūces 2a
Piebalgas 18
Piebalgas 18

Cēsu PSS – Kurši
Cēsis – TTT-Rīga

Gaujas 45

speciāli šim nolūkam ierīkotā
pieņemšanas vietā tikai izvedējs.
1.5. Izvedējam jānoslēdz līgums
ar Cēsu novada ūdensvada un
kanalizācijas tīklu apsaimniekotāju
par notekūdeņu pieņemšanu un
attīrīšanu.
1.6. Par krājrezervuāru klienti
maksā izvedējam. Apmaksas
apmēru un kārtību nosaka izvedēja
un klienta savstarpējais līgums.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
V. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu
Izslēgts
Grozījumi izdarīti ar Cēsu

novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
VI.Noslēguma jautājumi
6.1. Izslēgts
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
20.01.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr.2
6.2. Šie saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Cēsu novada
pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.
6.3. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu
pilsētas 24.10.2002. saistošie
noteikumi Nr. 8 “Par sadzīves
notekūdeņu
krājrezervuāru
izvešanu un attīrīšanu” un tajos
veiktie grozījumi.

Cēsu novada pašvaldības aģentūra
„Sociālais dienests”
konkursa kārtībā aicina darbā
sociālo darbinieku
Prasības:
•       Augstākā (otrā līmeņa) izglītība sociālajā darbā;
•       Zināšanas sociālo pabalstu piešķiršanā;
•       Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
•       Labas saskarsmes prasmes;
•       Sociālā darba pieredze un pieredze darbā ar programmu SOPA
tiks uzskatīta par priekšrocību.
Galvenie amata pienākumi:
• Organizēt vai sniegt klientam sociālo palīdzību un sociālos
pakalpojumus;
• Izstrādāt un realizēt sociālās rehabilitācijas plānus.
Piedāvājam:
• Darbu dinamiskā organizācijā un profesionālā kolektīvā.
Pretendentus lūdzam līdz š.g. 4.februārim iesniegt personīgi
(7.kab.) vai nosūtīt pa pastu (Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu
novads, LV- 4101):
•       Amatam motivētu pieteikumu;
•       Profesionālās darbības un izglītības aprakstu (CV);
•       Izglītību apliecinošu dokumenta kopiju.
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Labi pastrādāts

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. janvāris

Receptes
nav

Ance Krieviņa
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Aivars Akmentiņš
Janvāra sākumā, darba
vizītē Cēsis apmeklēja kultūras
ministre
Sarmīte
Ēlerte.
Vispirms ministre iepazinās
ar Cēsu Centrālās bibliotēkas
darbu un apmeklēja Zonālo
valsts arhīvu. Jāpiezīmē, ka
S. Ēlerte ir pirmā ministre,
kas apskatīja un iepazinās
ar
Kultūras
ministrijas
pakļautībā
esošā
arhīva
darbu Cēsīs. Ar Cēsu novada
domes priekšsēdētāju Gintu
Šķenderu ministre pārrunāja
kultūras centra rekonstrukcijas
projektu un topošās akustiskās
koncertzāles darbības virzienus,
kā arī vērtēja kultūrtūrisma
attīstības iespējas Cēsīs.

18. janvārī Cēsu Jaunajā
pilī
atklāta
labiekārtota
konferenču zāle pils trešajā
stāvā un jauna izstāžu zāle
- galerija pils bēniņu telpās.
Telpu atjaunošana notiek Cēsu
novada pašvaldības īstenotā
projekta „Cēsu pils kompleksa
revitalizācija tūrisma attīstībai”
ietvaros.
Jaunatklātās telpas, kurās
izbūvēts arī lifts, ir piemērotas
gan semināru, konferenču
un izstāžu norisei, gan
muzejpedagoģisko programmu
un citu izglītojošu nodarbību
organizēšanai. „Domājam, ka
šeit jānotiek radošai darbībai.
Ir paredzēts, ka pilī notiks
pasākumi bērniem, ģimenēm,
kā arī mākslas un citu nozaru
ļaudīm,”
informēja
Cēsu
Kultūras un Tūrisma centra
direktore Jolanta Sausiņa.
Būvniecības un restaurācijas
process
„Skonto
Būve”
būvdarbu vadītāja, novadnieka
Modra
Seļakova
vadībā
noritējis pacietīgi, ar augstu
profesionālo ieinteresētību un
izpratni par kultūrvēsturisko
objektu. Par rezultātu gandarīts
ir arī M. Seļakovs, kurš kā savu
labāko profesionālo skolotāju
min arhitektu Andreju Ģelzi.
Būvdarbu vadītājs atklāja:
„Man jāatzīst, ka šis objekts
man bija sirds darbs.” J.
Sausiņa stāstīja, ka atjaunotajās
telpās „ir jūtama ļoti laba aura,

Attēlā: Cēsu Kultūras un tūrisma centra direktore Jolanta Sausiņa, uzņēmuma Skonto būve
darbu vadītājs Modris Seļakovs un uzņēmuma viceprezidents Ivars Millers jaunajā pils
konferenču zālē. Foto: Aivars Akmentiņš.
mēs esam sākuši veidot šo Millers. Viņš pateicās par apmērā – 74 901 LVL. Projekta
telpu piedāvājumu vietējai un labo sadarbību, ieinteresētību mērķis ir veicināt sabiedrības
ārvalstu auditorijai”.
un pietāti pret vēsturisko interesi un izpratni par Cēsīm
mantojumu un novēlēja: „Lai un Vidzemi kā Latvijai svarīgu
Svinīgajā
atklāšanas
nākamais remonts pēc 100 reģionālu
kultūrvēsturisku
pasākumā Cēsu novada domes
gadiem!”
centru pagātnē un tagadnē,
priekšsēdētājs Gints Šķenders
savā darbā balstoties uz muzeja
pateicās visiem, kas piedalījās
Projektu
“Cēsu
pils
krājumu, tā izpēti un unikālo
pils rekonstrukcijas darbu kompleksa
revitalizācija
iespēju eksponēt un izmantot
norisē un piebilda: „ Mums tūrisma attīstībai” realizē Cēsu
valsts
nozīmes
Kultūras
ļoti paveicās, ka darbus pilī novada pašvaldība ar Eiropas
pieminekli Cēsu Jauno pili, lai
vadīja
mūsu
novadnieks Reģionālās attīstības fonda
uzturētu lepnuma un patriotisma
Modris Seļakovs, jo celtnieku (ERAF) un Latvijas valsts
jūtas vietējos iedzīvotājos,
veikums
pelna
augstāko atbalstu. Projekta kopējās
īpaši skolu jaunatnē, kā arī
novērtējumu!” Iedvesmojošus izmaksas ir 1 720 580 LVL, tai
attīstītu kultūrtūrisma iespējas
vārdus cēsniekiem teica arī skaitā ERAF līdzfinansējums
Vidzemē.
būvkompānijas
„Skonto 85% apmērā - 1 414 787 LVL
Būve” viceprezidents Ivars un valsts budžeta dotācija 4.5%

Atjaunots Cēsu rotas karogs
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
Aizvadītā gada pēdējā domes
sēdē 30.decembrī bija nozīmīgs
brīdis, kad Cēsu Vēstures un
mākslas muzejam glabāšanā
tika nodots atjaunotais Cēsu
rotas karogs. Kā pastāstīja
novada domes deputāts Māris
Niklass, pirms diviem gadiem
Cēsu kauju piemiņas pasākumā
viņu uzrunāja Kalpaka armijas
Cēsu rotas karavīra Augusta
Arāja dēls Rolands Arājs. Viņš
ierosināja pēc fotoattēliem
atjaunot Cēsu rotas karogu.
Divu gadu rūpīgs darbs ir
pabeigts, un atjaunotais Cēsu
rotas karogs ar uzrakstiem
– „Cēsu rota” un „Visu par
Latviju” tika svinīgi nodots
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja vadītājai, galvenajai
krājuma
glabātājai
Dacei
Tabūnei. Jāatzīmē, ka rīkojums
par Cēsu rotas dibināšanu
parakstīts
1918.gada
8.
decembrī Cēsu Jaunajā pilī, un
Cēsu rota bija pirmā Latvijas

armijas kaujas spējīgā vienība.

patruļai.

Cēsu rota bija pirmā Latvijas
karaspēka vienība, kas stājās
pretī uzbrūkošajam lielinieku
karaspēkam - 1. un 4. latviešu
strēlnieku padomju pulkam.
Pirmā sadursme notika 22.
decembra vakarā, kad Cēsu
rotas izlūki pie Raunas upes
negaidīti uzdūrās lielinieku

Cēsu rota bija viena no
nedaudzajām vienībām, kas 3.
janvāra rītā kā slēgta vienība
atstāja Rīgu. 5. janvārī vienība,
saglabājot tās nosaukumu kā
2. rota tika ieskaitīta Latviešu
atsevišķajā bataljonā. Kad
Latviešu atsevišķo bataljonu
1919. gada 21. martā pārveidoja

par Latviešu atsevišķo brigādi,
Cēsu rotu pārformēja par šīs
brigādes 2. bataljonu, par
bataljona komandieri ieceļot
kapteini Jāni Puriņu.
Cēsu
rotas
karoga
atjaunošana
izmaksāja
vairāk nekā 600 latus, un tā
atjaunošanai naudu ziedoja arī
Cēsu novada domes deputāti.

Attēlā: Cēsu novada domes deputāts Māris Niklass (no labās) rāda kolēģiem atjaunoto Cēsu rotas
karogu. Attēlā no kreisās karoga atjaunošanas iniciators Rolands Arājs.

Cēsu mūzikas vidusskolā
Kultūras ministre noklausījās
nelielu, bet spožu audzēkņu
koncertu un pauda savu
redzējumu
par
mācību
iestādes turpmāko darbību. Kā
atzina mūzikas vidusskolas
direktors
Aivars
Tomiņš,
informācija,
ka
Kultūras
ministrija
lēmusi
mācību
iestādi nodot pašvaldībai,
izraisījusi neizpratni. Cēsu
mūzikas vidusskola ir vienīgā
vidējā mūzikas mācību iestāde
Vidzemē, kas ir kļuvusi par
nopietnu metodisko centru
mūzikas pedagogiem. Neziņa
par to, vai un kā skola strādās
turpmāk, krietni sarežģī darbu.
Potenciālie audzēkņi šaubās, vai
ir vērts uzsākt mācības Cēsīs,
pedagogi domā par darba vietas
maiņu. S.Ēlerte paskaidroja,
ka valstī notiek profesionālās
izglītības sistēmas reforma,
kas ir orientēta uz efektīvāku
izglītībai paredzēto līdzekļu
izlietojumu. „Līdz šim mums
finansējums tika iedalīts, lai
nodrošinātu izglītības procesu,
nevis kvalitāti un augstvērtīgu
rezultātu. Ja mums kas
nesokas, ir jāmēģina izkāpt no
kastes, palūkoties plašāk, lai
saredzētu iespējas mainīt lietas
uz labu ,” uzsvēra S. Ēlerte.
G. Šķenders atzina, ka nav
gatavas receptes, kā pašvaldībai
pārņemt mūzikas vidusskolu
un nodrošināt tās attīstību,
tāpēc sadarbībā ar Kultūras
ministrijas speciālistiem top
skolas turpmākās darbības un
finansēšanas modelis. Tiek arī
izstrādāta optimālāka novada
mūzikas izglītības sistēma,
tāpēc domes priekšsēdētājs
aicināja mūzikas vidusskolas
pedagogus aktīvi iesaistīties tās
veidošanā.
Vizītes noslēgumā S. Ēlerte
iepazinās ar paveikto Cēsu
Jaunās pils rekonstrukcijā un
restaurācijā un uzklausīja Cēsu
Kultūras un tūrisma centra
direktores Jolantas Sausiņas un
Vēstures un mākslas muzeja
vadītājas
Daces
Tabūnes
stāstījumu par jaunās muzeja
ekspozīcijas tapšanu.

