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Pieminēt, lai mācītos

Skolēni
vasarā vēlas
strādāt
Lolita Kokina
Cēsu novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja
Arī šovasar Cēsu novada
skolēniem būs iespēja strādāt
pašvaldības
organizētajā
darba prakses projektā. Tam
paredzēts finansējums nepilnu
trīs tūkstošu latu apmērā.
Pagājušajā vasarā iespēja
strādāt tika nodrošināta 48
bērniem, kas pamatā veica
pilsētas labiekārtošanas darbus. Šogad pieteikšanās darbam
vasarā sākās 15.martā un
interese ir liela, līdz 29.martam
bija pieteikušies jau vairāk
nekā 130 bērni.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders uzrunā komunistiskā
genocīda upuru piemiņai veltītā svētbrīža dalībniekus.
vagonos un izsūtīti uz Sibīriju ir spiesti aizbraukt no brīvās
tūkstoši
godīgu,
strādīgu Latvijas, lai nopelnītu ģimenēm
Aivars Akmentiņš
Latvijas
iedzīvotāju,
arī iztiku. „Vai tiešām mēs spējam
teksts un foto
sirmgalvji un bērni. Daudzi no vien kalpot citiem un vairs
nemākam būt labi saimnieki,
Pieminot
1949.
gada viņiem neatgriezās.
lai savu zemi veidotu tādu, no
deportācijas, Cēsīs 25.martā
Mācītājs Didzis Kreicbergs
notika atceres pasākums ar aicināja vārdu „piemiņa” saistīt kuras negribētos braukt prom?”
svētbrīdi Cēsu Pils laukumā ne vien ar skumjām, bet arī ar vaicāja G. Šķenders.
pie
piemiņas
plāksnes mācīšanos. Jaunā paaudze var
Cēsu novada domes deputāts
komunistiskā
genocīda mācīties no represētajiem spēju Māris Niklass atgādināja, ka
upuriem. To ievadot, Politiski saglabāt dzimtenes mīlestību arī 2007.gadā tika apspriesta iecere
represēto apvienības Cēsu grūtos apstākļos. Cēsu novada Pils laukumā izvietot plāksni
nodaļas valdes priekšsēdētāja domes priekšsēdētājs Gints ar to cilvēku vārdiem, kuri
Dace Jurciņa atgādināja par Šķenders atzina, ka, pieminot tika izsūtīti uz Sibīriju un vairs
baisajiem notikumiem pirms 1949.gada deportācijas, jādomā neatgriezās. Ieceri noraidīja, un
62 gadiem, kad vienā dienā par tiem tūkstošiem izglītotu, viens no argumentiem bijis, ka
tika izrauti no mājām, sadzīti strādīgu cilvēku, kas tagad šāds atgādinājums par genocīdu

pret Latvijas iedzīvotājiem
varētu bojāt noskaņojumu
tūristiem. Deputāts uzsvēra,
ka mums ir jālepojas, nevis
jākaunas par savas tautas
vēsturi. Arī Nacionālo Bruņoto
spēku
Cēsu
Instruktoru
skolas komandieris Sandris
Gaugers aicināja tos, kuri ir
piedzīvojuši represijas, vairāk
stāstīt par šiem notikumiem
jauniešiem, jo dzīvas liecības ir
visiedarbīgākās.
Pēc svētbrīža visi pulcējās
uz atmiņu stundu Izstāžu namā,
kur noklausījās Daces Balodes
koncertu.

Gatavojamies Lielajai talkai
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Tuvojas Lielā talka, kas
šogad norisināsies 30.aprīlī.
Jau ir notikušas vairākas Cēsu
novada Lielās talkas darba
grupas sanāksmes, kuras vada
pašvaldības Projektu un vides
speciāliste, talkas koordinatore
Inta Ādamsone.

Tiek apzinātas vietas, kuras
būtu nepieciešams Lielajā talkā
sakopt. Tāpat kā pērn, paredzēts
strādāt pilsētas parkos, kapos,
gravās,
dzelzceļa
malā,
Gaujmalas mežos. Iedzīvotāji
savus priekšlikumus par vietām, kuras 30.aprīlī vajadzētu
sakopt, var izteikt, piezvanot uz
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centru pa tālruni
– 64161800.
Kā ierasts, Lielajā talkā būs

gaidīti gan skolu kolektīvi, gan
uzņēmumu un iestāžu pārstāvji,
gan dažādas entuziastu grupas.
.To darbs 30.aprīlī iepriekš
jāpiesaka un jāsaskaņo ar talkas
koordinatori Intu Ādamsoni pa
tālruni – 64161818.
Savākto atkritumu aizvešanu
uz
poligonu
nodrošinās
pašvaldība.
Lai
nerastos
pārpratumi, šogad Lielās
Talkas atkritumu maisi būs
īpaši marķēti – dzeltenā

krāsā. Pēc talkas tiks savākti
un nogādāti poligonos tikai
šādas krāsas maisi. Dzeltenos
maisus
varēs
saņemt
pašvaldības administratīvajā
ēkā Bērzaines ielā 5., sākot
no 28.aprīļa.
Arī šogad pēc talkas visi
tiks aicināti sapulcēties vai
nu pilsētas stadionā, vai Rožu
laukumā, lai labā noskaņojumā
izvērtētu talkā paveikto.

Pieteikumus Cēsu novada
pašvaldības
Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5 pieņems vēl līdz 9.aprīlim.
Pieteikumus
var
iesniegt
skolēni – pusaudži vecumā
no 15 līdz 18 gadiem un bērni
vecumā no 13 līdz 15 gadiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta Cēsu
novada teritorijā. Pieteikumu
anketas var saņemt Cēsu
novada pašvaldības Iedzīvotāju
apkalpošanas centrā Bērzaines
ielā 5, Cēsīs, vai izdrukāt no
Cēsu novada pašvaldības mājas
lapas www.cesis.lv sadaļas
Iesniegumi un veidlapas http://www.cesis.lv/?d=906
Iesniegumam jāpievieno ārsta
izziņa par skolēna – pusaudža/
bērna veselības stāvokli.
Pagaidām grūti pateikt, cik
skolēnu darba vietu izdosies
nodrošināt šovasar, jo turpinās
sarunas ar novada uzņēmējiem
par viņu līdzdalību šajā
pašvaldības projektā. Prakses
vietas tiks piešķirtas rindas
kārtībā
pēc
pieteikumu
iesniegšanas laika.
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PAŠVALDĪBĀ
Pavasara piesardzīgais
optimisms
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Noslēdzies gada pirmais
ceturksnis un Cēsu novada
pašvaldības budžeta izpilde ir
atbilstoša plānotajam. Taču,
ņemot vērā elektroenerģijas
tarifa
paaugstinājumu
un
citus sadārdzinājums, budžeta
politikai ir jābūt ļoti pārdomātai,
lai pašvaldība varētu sekmīgi
pildīt savas funkcijas un
saistības.
Šobrīd
finanšu
rādītāji vieš optimismu, taču
der saglabāt arī piesardzību.
Martā bijis daudz labu
notikumu izglītībā. Novada
skolu
audzēkņi
sekmīgi
startējuši valsts priekšmetu
olimpiādēs.
Rīgā
notika
nozīmīgs
Valsts ģimnāziju
15.gadadienai veltīts pasākums.
Pašvaldības ēkā Raunas ielā
4 atklāta Rīgas Starptautiskās
Ekonomikas
un
Biznesa
augstskolas
pārstāvniecība
Cēsīs. Panākta vienošanās,

ka aprīlī darbu uzsāks arī
Rīgas Tehniskās universitātes
pārstāvniecība mūsu pilsētā.
Tie ir labi jaunumi, taču mums
vēl ir daudz darāmā, īpaši
profesionālās izglītības jomā,
lai jauniešiem varētu piedāvāt
plašas izglītības iespējas.
Šovasar Cēsīs turpināsies
apjomīgi ielu, kā arī ūdensvada
un kanalizācijas rekonstrukcijas darbi. No novada attīstības
viedokļa tas, protams, ir labi,
jo sakārtota infrastruktūra
veicina uzņēmējdarbību. Taču
iedzīvotājiem jārēķinās, ka raks
šovasar daudz, pieļauju, ka ne
visi darbi noritēs plānotajos
termiņos un būs neērtības, par
kurām jau iepriekš atvainojos.
Esmu
saņēmis
daudz
iedzīvotāju vēstules, iesniegumus, pārmetumus saistībā ar
Īpašuma nodokli, kas šogad ir
paaugstināts. Nodokļa apmēru
nosaka valsts, pašvaldība
var piemērot tās saistošajos
noteikumos paredzētās atlaides,
taču arī saistošie noteikumi

tiek izstrādāti pamatojoties uz
valsts likumdošanu. Es saprotu
vecāka gadagājuma cilvēku
neizpratni un sašutumu, ka
tagad par nelielu dzīvojamo
māju jāmaksā prāvs Īpašuma
nodoklis.
Diemžēl
valsts
politika ir tāda, ka Īpašuma
nodokli nākošajā gadā paredzēts
vēl paaugstināt. Tātad ir
jādomā, kā apsaimniekot savus
īpašumus tā, lai tomēr spētu
samaksāt nodokli. Ja ir grūtības
ar nodokļa samaksāšanu, vajag
nākt uz pašvaldību, kopīgi
meklēsim risinājumu. Iespējas
piešķirt atlaides ir, taču tikai
tad, ja nav parādi par iepriekšējo
periodu.
Vēl gribu atgādināt, ka
nākošajā gadā īpašuma nodoklis
būs jāmaksā arī par palīgēkām.
Iesaku īpašniekiem pārbaudīt
datus savā kadastra reģistrā,
lai neiznāktu tā, ka nodoklis
jāmaksā par, piemēram, šķūnīti
kas nojaukts jau pirms desmit
gadiem.

Domes sēdēs martā
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p.i.
Cēsu novada domes sēdē
03.03.2011.
pieņemti
56
lēmumi:
- Apstiprināja grozījumus
Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošajos noteikumos Nr.5
„Cēsu novada teritorijas
plānojums”. Turpmāk prasības
un kārtību, veicot rakšanas
darbus Cēsu pilsētas Dabas
un kultūrvēsturiskā parka
aizsardzības un uzturēšanas
noteikumus un nosacījumus
ūdensapgādē un kanalizācijas
būvniecībā un ekspluatācijā
apbūves teritorijās regulēs
tieši šie saistošie noteikumi.
- Atbalstīja Cēsu novada
pašvaldības dalību Izglītības
un
zinātnes
ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā
„Atbalsts jauniešu centru
darbības
nodrošināšanai
pašvaldībā”
ar projektu
„Robotikas vasara-2011”;
- Apstiprināja Cēsu novada
pirmsskolas izglītības iestāžu
un
pirmsskolas
vecuma
bērnu grupu darbu no 2011.
gada 1.maija līdz 2011.gada
31.augustam
pirmsskolas
izglītības iestāžu remontdarbu
laikā;
- Apstiprināja Cēsu novada
pedagogu metodiskā darba
organizēšanas kārtību
un
mācību priekšmetu olimpiāžu
organizēšanas kārtību;

- Lai nodrošinātu novada
skolu sacensību organizēšanu
2011.gadā, apstiprināja Cēsu
pilsētas Sporta skolai sacensību
organizēšanas maksu;

- Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 5. punktu, ievērojot Cēsu
novada pašvaldības ilggadīgo
veiksmīgo sadarbību kultūras
vērtību
saglabāšanas
un
attīstības veicināšanā, Cēsu
novada pašvaldība deleģēja
Daumantam
Kalniņam
uzdevumus - veicināt materiālās
un garīgās kultūras priekšmetu
krājumu saglabāšanu, veicināt
Cēsu novada kultūras un
tūrisma resursu iekļaušanu
vietēja un starptautiska mēroga
tūrisma piedāvājumā, kā arī
vadīt bezmaksas ekskursijas
Cēsu novada skolēnu grupām
Seno rotu kalvē, piedalīties
Muzeju nakts pasākumos,
nodrošinot bezmaksas ieeju
apmeklētājiem un iesaistīties
pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
organizētajos pasākumos savas
kompetences ietvaros;
- Viena no
pašvaldības
funkcijām ir veicināt veselīga
dzīvesveida popularizēšanu
un pieejamību. Lai nodrošinātu
šo funkciju, tika izveidota Cēsu
novada Sabiedrības veselības
veicināšanas komisija. Par
komisijas
priekšsēdētāju
ievēlēja Cēsu novada domes
deputātu
Māri
Niklasu.
Komisijai līdz 31.martam ir
jāizstrādā reglaments;
- Atbalstīja Vaives pagasta
pārvaldes iniciēto projektu

„Norādes zīmju izgatavošana
un
uzstādīšana
Vaives
pagastā” iesniegt
biedrībā
„Cēsu rajona lauku partnerība”
un LR Zemkopības ministrijas
Lauku
atbalsta
dienestā
LEADER projektu konkursā;
- Apstiprināja telpu Raunas
ielā 4 Cēsīs izsoles rezultātus
Rīgas
starptautiskajai
ekonomikas
un
biznesa
augtskolai;
- Lēma par Vaives pagasta
pārvaldes darbinieku darba
samaksas jautājumiem;
Cēsu novada domes sēdē
24.03.2011.
pieņemti
46
lēmumi:
Apstiprināja
darba
uzdevumus Cēsu novada
Teritorijas plānojuma un
Cēsu
novada
attīstības
programmas
izstrādei.
Teritorijas plānojuma galīgā
apstiprināšana ir noteikta līdz
2012.ga 31.decembrim, līdz
tam paredzot plašu sabiedrības
līdzdalību
Cēsu
novada
attīstības jautājumos;
Atbalstīja
projekta
pieteikuma „Saules kolektoru
uzstādīšana Cēsu pilsētas
pirmsskolas
izglītības
iestādēs” iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas organizētā
KPFI
atklātajā
projektu
konkursā. Projekta realizācijas
rezultātā daļu telpu, peldbaseinu
būs iespējams apsildīt ar saules
enerģiju, tādejādi samazinot
enerģijas izdevumus par 60%;
-

Nolēma

izsludināt
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Būs iespēja Cēsīs studēt
tehniskas zinības
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada pašvaldības
priekšsēdētāja vietnieks
Esam jau informējuši, ka
Rīgas Tehniskās universitātes
(RTU)
Senāts
pagājušajā
gadā pieņēma lēmumu par
augstskolas filiāles veidošanu
Cēsīs ar pilna laika klātienes
studiju programmām un valsts
budžeta apmaksātām studiju
vietām. Februāra nogalē Cēsīs
ieradās RTU rektors Leonīds
Ribickis
ar
augstskolas
vadības un studentu pārvaldes
pārstāvjiem. Tā bija spraiga,
lietišķa un rezultatīva vizīte.
Tika panākta vienošanās, ka,
iespējams, jau aprīlī pašvaldības
ēkā Raunas ielā 4. tiks atvērta
Tehniskās
universitātes
pārstāvniecība, lai Cēsu skolu
audzēkņus labāk informētu par
studiju iespējām RTU. Iecerēts,
ka šajā pārstāvniecībā jaunieši
varēs arī pietiekties studijām
RTU Rīgā.
Tā kā Vidzemē nav iespēju
klātienē
studēt
tehniskas
zinības, plānots, ka RTU Cēsu

būvniecības
publisko
apspriešanu par apbūvitirdzniecības
komplekss
„SOLO” jaunbūve Jāņa
Poruka ielā 19, Cēsīs, Cēsu
nov.;
- Apstiprināja nepieciešamo
automašīnu
stāvvietu
aprēķina
nosacījumus
MAXIMA XX tirdzniecības
kompleksa
jaunbūvei
Valmieras ielā 17A, Cēsīs, Cēsu
nov., atbilstoši Latvijas Valsts
standartam - pie lielveikala
ar intensīvu izmantošanu 1
(vienu) stāvvietu uz 20 m2
tirdzniecības platības un pie
veikaliem, universālveikaliem
1 (vienu) stāvvietu uz 30 m2
tirdzniecības platības.
- Izdarīja grozījumus Cēsu
novada domes 12.11.2009.
lēmumā Nr. 370 „Par vecāku
maksas
noteikšanu
Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs
un
pirmsskolas
grupās”, līdz ar to maksa
par
vietas
saglabāšanu
pirmsskolas
izglītības
iestādē LVL 0,60 dienā par
vienu bērnu, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi,
ir atcelta;
- Izskatīja jautājumus par

filiāles šādas iespējas piedāvās.
Viena no mācību programmām
būs Elektrotehnika un vadība
un tā nav nejauša izvēle, jo
elektrotehniku apgūst arī Cēsu
profesionālās
vidusskolas
audzēkņi. Veidosies izglītības
piramīda, lai Cēsu un tuvējo
novadu profesionālo mācību
iestāžu audzēkņi varētu savā
izvēlētajā specialitātē iegūt arī
augstāko izglītību. Protams,
mācību programmas Cēsu
filiālei tiks izstrādātas ņemot
vērā darba tirgus pieprasījumu
Vidzemē.
RTU pārstāvji viesojās arī
Cēsu Centrālajā bibliotēkā un
vienojās par iespēju ievērojami
papildināt bibliotēkas tehniskās
literatūras klāstu. Tātad Cēsu
filiāles studentiem būs ērti
pieejamas arī mācību grāmatas.
Uzsākot darbu, RTU Cēsu filiāle
piedāvās pilna laika klātienes
studijas
divām
apmācību
programmās un, kā jau minēju,
būs nodrošinātas arī valsts
budžeta apmaksātas studiju
vietas. Savukārt pašvaldībai
jāgādā, lai augstskolas filiālei
tiktu nodrošinātas atbilstošas
telpas.

patvaļīgu būvniecību Lielā
Kalēju ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov.
un būvniecību nekustamajā
īpašumā ‘’Veclejas Pūkšeri’’,
Vaives pagasts, Cēsu nov;
- Nolēma, ka Cēsu novada
pašvaldība kā kopīpašnieks
neizmantos
pirmpirkuma
tiesības
uz nekustamo īpašumu
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs,
Cēsu nov;
- Atbalstīja lēmumu par
vairāku zemes gabalu daļu
atpirkšanu Eiropas Savienības
fonda projekta „Cēsu pilsētas
tranzītielas – Pētera ielas –
rekonstrukcija” īstenošanai’;
- Domes deputāti uzklausīja
informāciju par Cēsu novada
pašvaldības debitoru parādiem
uz 01.03.2011. Kopējā debitoru
parādu summa pašvaldībai ir
vairāk nekā 58 tūkstoši latu.
Pret vairākiem ir uzsākta
tiesvedība.
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.
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AKTUĀLI
Cēsu jauniešu foruma atziņas Dienas centrs
varētu darīt pašvaldība un ko
paši jaunieši ir gatavi darīt
problēmu risināšanā. Jāteic,
Cēsīs ir daudz aktīvu jauniešu,
kuri ir gatavi ne tikai sēdēt
un gaidīt palīdzību, bet paši
uzņemties atbildību un rīkoties,
rakstīt projektus un sadarboties
gan savā starpā, gan arī ar
pašvaldību.

Mārīte Mežale
Cēsu novada Jaunatnes
lietu speciāliste
Pirmais
Cēsu
jauniešu
forums piesaistīja daudzu
jauniešu,
skolotāju
un
pašvaldības
pārstāvju
uzmanību.
Forums iesākās ar zīmīgu
jauniešu izveidotu īsfilmu
– kur runā dažādi jaunieši,
kuri pabeiguši vidusskolu
Cēsīs un patlaban studē vai
ir brīvprātīgajā darbā ārpus
Latvijas. Par viņu redzējumu
uz notiekošo, ko vajadzētu
mainīt, uzlabot, lai viņi vēlētos
atgrieztos Cēsīs.
Forumu
ar
uzrunu
jauniešiem
atklāja
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders.
Uzrunas
vārdus teica arī Izglītības un
Zinātnes ministrijas Politikas
koordinācijas
departamenta
Jaunatnes politikas nodaļas
pārvaldes vecākā referente
– Marika Galilejeva.
Turpinājumā
forumā
dalībniekiem
bija
iespēja
iepazīties ar jauniešu veselības
stāvokli Latvijā, kuru prezentēja
Ģimenes
plānošanas
un
seksuālās veselības asociācija
– „Papardes Zieds” – jauniešu
grupas koordinatore Alise
Krūmiņa, kā arī tieši par Cēsu
jauniešu veselības paradumiem,
kurus prezentēja Cēsu novada
jaunatnes lietu speciāliste
– Mārīte Mežale. Statistikas
dati
abās
prezentācijās
atklāja
graujošus
faktus
gan par atkarības izraisošo
vielu lietošanas apmēriem,
gan seksuāli reproduktīvās

Attēlā: Jauniešu forumā veselības centra “Papardes zieds”
jauniešu grupas koordinatore Alise Krūmiņa minēja šokējošus
datus par jauniešu aizraušanos ar atkarību izraisošām vielām.
Foto: Aivars Akmentiņš
veselības jomā. Šeit ir nopietns jaunieši.
pamats runāt par jauniešu
Turpinājumā jauniešiem tika
dzīves paradumiem, brīvo laiku
dota iespēja apmeklēt dažādas
un informētību, zināšanām un
iestādes un organizācijas, kurās
veselības izglītību skolā un tās
būtu atrodama viņiem saistoša un
nepieciešamību.
noderīga informācija. Jaunieši
Savu redzējumu par Cēsu paviesojās Pieaugušo izglītības
jauniešiem sniedz arī vecāku centrā, Centrālajā bibliotēkā,
domes
pārstāvis
Guntars Tējas namiņā, Cēsu Bērnu
Norbuts.
un jauniešu centrā, Veselības
centrā, biznesa inkubatorā
Jaunieši tika iepazīstināti arī
–
„Magnuss”,
Sociālajā
ar aktualitātēm Cēsīs, Latvijā,
dienestā un HIV profilakses
Eiropā un pasaulē, ieinteresējot
kabinetā, Nodarbinātības valsts
par brīvprātīgo darbu, neformālo
aģentūrā, Tūrisma informācijas
izglītību, projektu iespējām
un kultūras centrā, kur, kā paši
starptautiskajā
jauniešu
jaunieši atzina, ieguva jaunu,
programmu aģentūrā „Jaunatne
noderīgu informāciju.
darbībā”. Izskanēja aicinājums
jauniešiem piedalīties projektā
Atgriežoties no viesošanās,
„Latvijas kultūrvides TAKAS”, jaunieši uzsāka diskusijas darba
kuru koordinē Cēsu Centrālā grupās – nodarbinātība, brīvais
bibliotēka.
laiks, jauno māmiņu atbalsts un
iespējas, jauniešu informētības
Foruma dalībnieki iepazinās
sistēma, jaunatnes politikas
arī ar jauniešu organizācijām,
stratēģijas plānošana. Katra
kuras darbojas Cēsīs –
darba grupa pēc diskusijām
Jauniešu dome, Jaunatne par
prezentēja
savu
veikumu
iesaistīšanos, Cēsu Sarkanā
– kur diskusiju uzdevums
Krusta jaunieši, Jaunsargi,
bija identificēt problēmas šajā
Veselības centra – “Papardes
jomā un rast risinājumus, ko
Zieds” jaunieši, Award –

Zīmīgākie secinājumi – lai
jaunietis atgrieztos Cēsīs, ir
vairāk jādod iespēju jauniešu
iniciatīvām pašvaldības līmenī, kas veicinātu arī jauniešu
uzņēmējdarbību,
jo
tieši
darba vietu trūkums liedz
iespēju atgriezties. Izglītības
iestādēm ir jānovērtē jaunieša
ieguldījums
ārpus
skolas
aktivitātēs, jāpiedalās jauniešu
informācijas sistēmā. Skolai ir
jābūt tai vietai, kur jaunietis
var brīvi nodot un saņemt
sev interesējošu informāciju.
Jaunās māmiņas dalījās savos
izaicinājumos,
ar
kuriem
sastopas pilsētā – ietvju
izbraukšana ar bērnu ratiņiem,
tualešu trūkums, pasākumu,
atpūtas un izklaižu vietu
trūkums ģimenēm ar maziem
bērniem, īpaši ziemas sezonā.
Foruma noslēgumā jaunieši
pilsētā izveidoja interesantu
flashmob akciju, kuru varēs
apskatīt www.jauniesudome.
wordpress.com
un
www.
youtube.com.
Ar Fonokluba atbalstu notika
AFterparty klubā jauniešiem
bez vecuma ierobežojuma.
Apmeklētāju vidu bija daudz
jauniešu vecumā līdz 18. Tas
tikai liecina, ka pašvaldībai
ir svarīgi piedāvāt izklaides
pasākumus šai vecuma grupai.

invalīdiem

Laine Zālīte
Sociālais dienesta
Atbalsta nodaļas
pilngadīgām personām
vadītāja
Šī gada martā Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” parakstīja līgumu ar
Nodarbinātības Valsts aģentūru
(NVA) par projekta „Invalīdu
habilitācijas - dienas centrs”
realizāciju
(identifikācijas
Nr. 1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/
NVA/094).
Projekta
ietvaros
tiks
izveidots habilitācijas - dienas
centrs
invalīdiem.
Centra
pakalpojuma saņēmēji būs Cēsu
novadā dzīvojošas personas
ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem pēc 18 gadu
vecuma, kuri pēdējo septiņu
gadu laikā absolvējuši kādu
izglītības
iestādi.
Centrā
tiks
nodrošināti
sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi ar
mērķi pilnveidot klientu sociālās
un funkcionālās prasmes un
integrēties sabiedrības dzīvē,
tiks nodrošināts atbalsta grupu
pakalpojums personām ar
funkcionāliem traucējumiem.
Projekts tiks realizēts no
2011.gada 1.jūnijā līdz 2013.
gada 31. maijam.
Projektu finansē Eiropas
Sociālais fonds Ls 72921,48.

Vieta, kur izgulēt skurbuli
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un priekšsēdētāja vietnieks
Jānis Rozenbergs tikās ar
Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes priekšnieku
Imantu Mitrošenko un reģiona
pārvaldes
Cēsu
iecirkņa
priekšnieku
Jāni
Gobu.
Sarunā piedalījās arī Cēsu
novada pašvaldības policijas
priekšnieks Valdis Sviķis.
Sarunas
tēma
bija
atskurbtuves nepieciešamība
Cēsīs.
G.Šķenders
šādi
raksturoja problēmu: “Ļoti bieži
ir situācijas, kad pašvaldības
policijas darbinieki nevar pildīt
savus ikdienas pienākumus un
patrulēt ielās tikai tāpēc, ka
viņi ir aizturējuši kādu pārlieku
sareibušu pilsoni, kuru nav kur
likt. Valsts policijas īslaicīgās

aizturēšanas
izolatoros
sagurušos
pretī
neņem,
atskurbtuves nav, bet cilvēku
atstāt salā guļam uz ielas taču
arī nevar! Tāpēc mēs pašvaldībā
jau sākām analizēt iespējas
izveidot Cēsīs atskurbtuvi. Taču
Pašvaldību savienībā, tiekoties
ar kolēģiem no citām pilsētām
un novadiem, secināju, ka tā
ir valsts līmeņa problēma un
nebūtu pareizi to kārtējo reizi
risināt uz pašvaldību pieticīgo
budžetu rēķina. Sabiedriskās
kārtības uzturēšana tomēr ir
Iekšlietu ministrijas atbildība,
pašvaldībām tā ir brīvprātīga
funkcija. Ja mēs par saviem
līdzekļiem
veidosim
atskurbtuvi Cēsīs, tad jārēķinās
ar būvniecības izdevumiem
30 – 40 tūkstošu latu apmērā
un
iestādes
uzturēšanas
izdevumiem ap 35 tūkstošiem
latu gadā. Tie ir lieli tēriņi! Vai
tāpēc, ka Iekšlietu un Veselības
ministrijas nespēj vienoties ar
pašvaldībām un rast valstisku
risinājumu šai problēmai,
pašvaldībām tas jādara uz

sava budžeta rēķina? .” Arī J.
Rozenbergs atzina, ka lēmums
izveidot un uzturēt atskurbtuvi
Cēsīs nozīmētu būtisku līdzekļu
samazinājumu citām novada
attīstībai svarīgām jomām.
Kā pastāstīja I. Mitrošenko,
Iekšlietu ministrija 2008.gadā
sagatavoja koncepciju par
atskurbšanas telpu tiesisko
statusu un prasībām šo telpu
iekārtošanai, kas piedāvāja
trīs
risinājuma
variantus
atskurbšanas telpu ierīkošanai –
tās izveido un uztur pašvaldības,
ārstniecības
iestādes
vai
policija. Koncepcija paredzēja,
ka atskurbtuves nepieciešams
ierīkot rajonu centros. Tā
laika aplēses liecināja, ka
atskurbšanas telpu ierīkošanai
un aprīkošanai laikā līdz 2011.
gadam būtu nepieciešami vairāk
nekā pieci miljoni latu. Taču šis
plāns ir tapis treknajos gados
ar pārspīlētām būvniecības
izmaksām un tagad šī iecere ir
atlikta. Viņš atzina, ka problēma
jārisina sadarbojoties Valsts
policijai, Iekšlietu ministrijai

un pašvaldībām.
V.Sviķis ieteica ātrāko un
lētāko risinājumu: „Jāmaina
noteikumi, kas nosaka, ka
Valsts
policijas
īslaicīgās
aizturēšanas izolatorā personu
drīkst ievietot uz laiku līdz trim
stundām. Vajag atgriezties pie
12 stundām, tas ir pietiekoši, lai
aizturētais atskurbtu un varētu
patstāvīgi doties mājās. Tagad
pašvaldības policisti paceļ uz
ielas pakritušu dzērāju un pēc
tam visu nakti ar viņu auklējas.
Novadā
dzīvojošos
mēs
nogādājam mājās, protams, ja
cilvēks ir spējīgs izstāstīt, kur
dzīvo, bet ko darīt ar viesiem no
attālākiem novadiem? Mums
jau ir parādījušies pastāvīgie
klienti,
kuri
pašvaldības
policijas busiņu izmanto kā
taksometru. Kad ir sadzērušies
tā, ka pašu spēkiem uz mājām
netiek, zvana mums – policija,
esmu galīgi pilnā, aizvediet
mani mājās!”
J. Goba atzina, ka policijas
Cēsu
iecirkņa
īslaicīgās

aizturēšanas
izolatorā
ir
divas kameras, kurās varētu
ievietot pārlieku sareibušos.
Protams, pirms nogādāšanas
kamerā, aizturētajam būtu
jāveic medicīniskā apskate.
„ Ja aizturēšanas laiku atkal
pagarinātu līdz 12 stundām,
problēma
būtu
atrisināta.
Sareibušais, mūsu dežuranta
pieskatīts,
varētu
siltumā
izgulēties, atskurbt un pašu
spēkiem doties mājup. Tagad
arī valsts policijas ekipāžām ik
pa laikam nākas tērēt laiku un
benzīnu, lai vadātu uz mājām
sagurušos.
Sarunas noslēgumā tās
dalībnieki
vienojās,
ka
jārosina pārskatīt noteikumus
par aizturēšanas ilgumu, lai
sareibušos varētu ievietot Valsts
policijas iecirkņu īslaicīgās
aizturēšanas izolatoros. Savukārt pašvaldības varētu
apmaksāt savu iedzīvotāju
naktsmītnes policijā, pēc tam
liekot grēkāžiem atstrādāt
skādi, novada uzkopšanas
darbos.
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PAVASARA AKTUALITĀTES
Koki pilsētā

vainagus vai sašaurinām tos.

Dace Laiva
Cēsu novada pašvaldības
Ainavu arhitekte

Jāatgādina, ka bieži vien
koku mūžs ir daudz ilgāks par
cilvēka mūžu, neprofesionāli
kopjot kokus, mēs tiem
nodarām pāri, neapzinoties to,
ka koks neatjaunojas ne dienas,
ne gada, pat ne vairāku gadu
garumā, un kļūdu labošana
nebūs iespējama. Tāpat no
jauna iestādītie koki lieli izaugs
pēc vairākiem desmitiem gadu,
tāpēc stādot jāzin pieauguša
koka izmēri un jāpārdomā, kas
notiks ar ēkām, ielām, citiem
apstādījumiem, kad koks būs
izaudzis liels.

Cēsu novada pašvaldības
Kokaugu aizsardzības komisija
regulāri veic pilsētā augošo
koku apsekošanu, novērtē to
stāvokli, plāno koku kopšanas
un vainagu veidošanas darbus,
kā arī izskata iesniegumus
par koku nozāģēšanu vai
vainagu veidošanu. Pavasaris,
kā parasti, ir aktīvākais darba
laiks apstādījumos.
Apsekojot pilsētu, atklājās
vairāki nepatīkami pārsteigumi.
Viens no tādiem bija vērienīga
koku izzāģēšana, lai sagatavotu
malku. Zāģētājs gan apgalvoja,
ka koki bijuši veci, iztrupējuši
un bīstami, bet nozāģēto koku
celmi liecināja pavisam ko
citu.
Vairākās vietās novērojām
ļoti nemākulīgu koku vainagu
veidošanu, kā arī koku pilnīgu
izkropļošanu, atstājot ~ 3m
augstus stumbrus, kas labākajā
gadījumā
atjaunosies
ar
snaudošajiem pumpuriem un
izaugušie zari būs šaurā leņķī
pret stumbru, līdz ar to trausli
un bīstami.
Iedzīvotāji, noteikti labu
gribēdami,
paši
saviem
spēkiem un neko iepriekš

Agris Pavļukēvičs
Cēsu novada pašvaldības
eksperts siltumapgādes
jautājumos
Turpinājums no Cēsu Vēstis
februāra numura.
Siltumapgādes
sistēmu
balansēšanas princips
Dažādām
siltumapgādes
sistēmām balansēšana var
atšķirties, tomēr galvenie
posmi ir līdzīgi. Balansēšanas
galvenais
uzdevums
ir
panākt, lai ūdens plūsma visā
sistēmā tiek sadalīta atbilstoši
nepieciešamajai un optimāli
veic galveno uzdevumu –
nodrošina visus ēkas dzīvokļus
u.c. telpas ar nepieciešamo
siltuma daudzumu. Sistēmu
balansēšanu
nepieciešams
veikt arī jaunākām ēkām,
kurās ir iebūvēta divu cauruļu
siltumapgādes sistēma. Ja
mājā atrodas šāda sistēma
ar
jaunākās
paaudzes
regulējamajiem radiatoriem,
kas aprīkoti ar atbilstošiem
vārstiem (termostatu vārsti vai
atpakaļgaitas vārsti), vispirms
šos radiatorus nepieciešams
noregulēt
atbilstoši
tajos
paredzētajai ūdens plūsmai.
Vēlāk radiatoru regulējumā
nepieciešamības
gadījumā
iespējams veikt arī atbilstošas
korekcijas.

Attēlā: Pašvaldības ainavu arhitekte Dace Laiva.
nesaskaņojot, veidojuši koku prātā. Atbalstāma ir iedzīvotāju
vainagus. Daudzviet tas tiek vēlme sakopt savus īpašumus,
darīts neprofesionāli, neņemot un tas jādara saskaņojot ar
vērā pilsētas stādījumu kopējo atbildīgajiem
speciālistiem.
tēlu. Tāpat jāapzinās, ka katrai Ja kokiem sākta vainagu
koku sugai ir citādāki vainaga veidošana, lai tie būtu piemēroti
veidošanas principi. Ir koki, pilsētas apstādījumiem, tad
kas ļoti labi pacieš apgriešanu tas jādara regulāri, pieaicinot
un apzāģēšanu, piemēram speciālistus. Tā notiek Raunas
Holandes liepas, bet ir koki, ielā un Uzvaras bulvārī, kur
kas ļoti ilgi nespēj atjaunoties koku vainagiem tiek mākslīgi
vai arī pēc apzāģēšanas veido veidotas formas. Citās ielās
kroplus vainagus, piemēram, koku vainagiem cenšamies
bērzi, kļavas, kastaņas. Jā, saglabāt
dabīgas
formas
daudzviet pilsētā koki ir veci, vainagus, ņemot vērā transporta
pārauguši, bet tas nenozīmē, plūsmas intensitāti, izzāģējam
ka katrs drīkst zāģēt, kā ienāk apakšējos
zarus,
retinām

Otrs posms, ko paredz
siltumapgādes
sistēmu
balansēšana, ir ūdens plūsmas
regulēšana stāvvados. Jebkurai
siltumapgādes
sistēmai
jābūt aprīkotai ar stāvvadu
balansēšanas vārstiem. Šie
vārsti tiek regulēti atbilstoši
ēkas
projektā
norādītajai
nepieciešamajai ūdens plūsmai.
Gadījumā, ja šādu datu nav vai
tie neatbilst esošajai situācijai,
nepieciešamo plūsmu aprēķina.
To veic, ar mērīšanas datoru
pieslēdzoties pie stāvvada
balansēšanas vārsta. Tiek
nolasīti rādījumi, un pēc tam
stāvvada
vārstu
noregulē
atbilstoši
nepieciešamajai
ūdens plūsmai. Eksistē dažādas
metodes, pēc kurām tiek veikti
aprēķini, un dažādos gadījumos
var izmantot atbilstošākās,
bet
pieejamas
ir
visas.
Katram gadījumam izvēlas
piemērotāko, un to nosaka
speciālists.
Trešais posms, ko ietver
siltuma sistēmu balansēšana,
ir ēkas centrālā padeves vārsta
(siltummezgla)
regulēšana.
Regulējot
siltummezglu,
jāvadās pēc ēkas esošā projekta,
nepieciešamības
gadījumā
jāveic atbilstoši aprēķini. Kā
galvenās vadlīnijas tiek ņemts
vērā mājai nepieciešamais
siltuma
daudzums,
nepieciešamā ūdens plūsma un

centrālā sūkņa jauda. Jaunāku
sistēmu gadījumā projekts jau ir
gatavs, atliek tikai vadīties pēc
tā, citos gadījumos var nākties
veikt dažādus mērījumus un,
vadoties no to rezultātiem,
veikt aprēķinus. Siltummezgla
regulēšanu parasti veic pēc
radiatoru un stāvvadu vārstu
regulēšanas,
tomēr
nereti
balansēšanas posmu secība var
būt arī savādāka. To nosaka
katrs konkrētais gadījums,
siltumapgādes
sistēmas
īpatnības, nepieciešamais darbu
apjoms, novēršamās problēmas
apmēri u.c. Risinājumi ir dažādi,
visa sistēmas balansēšana ir
savstarpēji saistīts process, kas
jāskata kopumā.
Regulējami radiatori ļauj
veikt precīzāku sistēmas
balansēšanu
Sistēmas
balansēšana
paredz arī atsevišķu radiatoru
regulēšanu, taču bieži nākas
saskarties ar gadījumiem, kad
dzīvokļos joprojām darbojas
vecie, padomju laikā uzstādītie
radiatori, kuru regulēšana
nav
paredzēta.
Sistēmas
balansēšanu var veikt arī šādā
gadījumā, vienīgi tad iespējama
lielāka nobīde no paredzamā
rezultāta.
Nobeigums Cēsu Vēstis
aprīļa numurā.

Vairāk
iesaku
pievērst
uzmanību koku pioniersugām
(bērzi, kļavas, apses, kārkli
u.c.), kas paši iesējušies
sētmalēs, gravu malās, pat
dārzos un celiņu segumos.
Šie kociņi, kamēr vēl ir mazi,
jāizravē kā nezāles, lai vēlākos
gados neradītu problēmas
īpašumu
apsaimniekošanā.
Pat uz maģistrālajām ielām,
gan Raunas, gan Vaļņu
ielā, novērojami aizauguši
apstādījumi, kur dekoratīvo
kokaugu stādījumos redzamas
jau labi paaugušās kļavas un
oši, kas sen bija jāizravē.
Diemžēl
nepareizs
ir
uzskats, ka koks aug pats
no sevis, ka nekas ar to nav
jādara un koki nav jākopj, jo

tie ir lieki izdevumi. Jātceras,
ka
papildus
estētiskajai
vērtībai, kokiem pilsētā ir
liela bioloģiskā, ekoloģiskā
un arī kultūrvēsturiskā vērtība.
Koku vērtība daudzkārt tiek
nesamērīgi
pārspīlēta
vai
tīšām
pazemināta.
Tikpat
pašsaprotams ir pieņēmums,
ka kokus stādīt un kopt prot
jebkurš, taču vairumā gadījumu
problēmas rodas tad, ja darbu
veic neprofesionāli.
Vēlos atgādināt, ka Cēsu
novada dome ir apstiprinājusi
saistošos noteikumus Nr. 31.
„Par kokaugu un apstādījumu
uzturēšanu un aizsardzību”,
kuri cita starpā nosaka, ka
„Kokaugu ciršanu un vainagu
veidošanu Cēsu novadā (gan
ārpus meža zemes, gan meža
zemē) var veikt tikai ar izsniegtu
Komisijas lēmumu - ciršanas
atļauju, kurai koku ciršanas
laikā jāatrodas darba izpildes
vietā.” un „Par šo noteikumu
pārkāpšanu Atbildīgā persona
tiek saukta pie administratīvās
atbildības.”
Lai
neradītu
nevajadzīgas problēmas, lūdzu
ievērojiet noteikumus, pie tam,
izmantojiet izdevību uzklausīt
un
saņemt
kompetentu
speciālistu
viedokli
un
padomus, jo katrs iesniegums
tiek izskatīts individuāli un
katra adrese apsekota dabā.

Sagatavots rīcības
plāns plūdiem
Andris Vanadziņš
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors
Andris
Mihaļovs, lai novērtētu novada
dienestu un uzņēmumu gatavību
iespējamiem pavasara plūdiem,
uz apspriedi aicināja Valsts
Ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, Nacionālo Bruņoto
spēku Instruktoru skolas, SIA
„Vinda”, pašvaldības un valsts
policijas pārstāvjus.
„Pagājušajā pavasarī mēs
jau guvām pieredzi, kā
rīkoties
plūdu
gadījumā.
Darbība bija saskaņota un
operatīva. palīdzējām plūdu
skarto māju iedzīvotājiem,
„Vinda” nodrošināja to, ka
ūdens apgāde pilsētai netika
pārtraukta un, lai arī attīrīšanas
iekārtu teritorija bija applūdusi,
iekārtas darbojās un piesārņoti
ūdeņi Gaujā nenokļuva. Tāpēc
nekas jauns šogad mums nav
jāizgudro, bet jāprecizē, kas
jau ir paveikts, gatavojoties
iespējamiem
plūdiem
un
jāsaskaņo rīcība, ja tos
piedzīvosim arī šajā pavasarī,”
sanāksmes dalībniekiem teica
A. Mihaļovs.
Cēsu novada pašvaldības

policijas
darbinieki
jau ir apsekojuši plūdu
apdraudētās
mājas
un
tikušies ar iedzīvotājiem, lai
noskaidrotu, kāda palīdzība
būs nepieciešama evakuācijas
gadījumā. Tāpat pašvaldības
policijas darbinieki ik rītu dodas
uz Gaujas tiltu, lai noteiktu
ūdens līmeni pēc atzīmēm uz
tilta balstiem. Par rezultātiem
tiek informēts Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Cēsu
nodaļas priekšnieks Kaspars
Dravants.
SIA „Vinda” ir sagatavoti
ģeneratori, lai nepieciešamības
gadījumā nodrošinātu strāvas
padevi artēziskajām akām.
Ģeneratoru un arī māju, ja no tām
nāksies evakuēt iedzīvotājus,
apsardzi nodrošinās Zemessardze sadarbībā ar Instruktoru
skolu.
Valsts
policijas
darbinieki apsekos Gaujas
augšteci, lai konstatētu, vai
neveidojas
bīstami
koku
sanesumi. Ugunsdzēsības un
glābšanas dienests pastāvīgi
seko ūdens līmeņa svārstībām
upēs
un
plūdu
draudu
gadījumā gan iedzīvotāji,
gan atbildīgiem dienesti, tiks
savlaicīgi informēti. Namu
apsaimniekotāji
aicināti
savlaicīgi
parūpēties,
lai
nodrošinātu pret applūšanu
māju pagrabus.
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IELU REMONTS

Rekonstruēs ielas un
ūdensvadu, būs satiksmes
ierobežojumi
Liene Jurģēna
Cēsu novada pašvaldības
Komunālās nodaļas vadītāja
vietniece
Šovasar autovadītājiem un arī
gājējiem jārēķinās ar izmaiņām
un ierobežojumiem ierastajos
pārvietošanās maršrutos, jo
paralēli ielu rekonstrukcijas
darbiem
tiks
veikti
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu rekonstrukcijas darbi.
Autovadītājiem lūdzam sekot
ceļu norādēm.
Cēsu novada pašvaldība veic
ielu rekonstrukcijas darbus
projekta
apakšprogrammas
„Nacionālā un reģionālā nozīme
attīstības centru izaugsmes
veicināšana līdzsvarotai valsts
attīstībai” ietvaros.
Ir
jāpabeidz
ielas
rekonstrukcijas darbi Gaujas
ielā, posmā no Palasta ielas
līdz Lauku ielai, ko veic
CBF SIA „Binders”. Minētā
projekta ietvaros vēl jāizbūvē
Jāņa Poruka iela posmā
no Lapsu ielas līdz pilsētas
robežai un Gaujas iela
posmā no Cīrulīšu ielas līdz
Pētera ielai. Būvuzņēmēji
savus piedāvājumus atklātajā
konkursā
ir
iesnieguši,
norit intensīva piedāvājuma
vērtēšana, lai jau maijā varam
uzsākt ielu rekonstrukcijas
darbus.
2010. gadā tika uzsākti
Saules ielas un Akmens ielas
rekonstrukcijas darbi. Tos
plānots pabeigt šajā pavasarī.
Cēsu
novada
pašvaldība
ir noslēgusi vienošanos ar
Latvijas Republikas Satiksmes
ministriju
par
Eiropas
Savienības fonda projekta
„Cēsu pilsētas tranzītielas
– Pētera ielas – rekonstrukcija”
īstenošanu. Lai gar Pētera
ielu izbūvētu arī veloceliņu,
nepieciešams atpirkt zemi
no privātīpašniekiem. Šogad
iecerēts rekonstruēt
Pētera
ielu posmā no Rīgas ielas līdz
Cīrulīšu ielai.

Ielas apgaismojuma izbūve
Līgatnes ielā, posmā no
Gaujas ielas līdz Mednieku
ielai
–
01.07.2011.
Ielas apgaismojuma izbūve
Valmieras ielā, posmā no E.
Treimaņa-Zvārguļa ielas līdz
pilsētas robežai – pabeigta.
Ceļa pārvada Zaķu ielā
rekonstrukcija pār Bērzaines
ielu – 11.10.2010. - 01.07.2011.
Saules ielas rekonstrukcija,
posmā
no
Piebalgas
ielas līdz Vaives ielai –
11.10.2010. – 01.09.2011.
Akmens ielas rekonstrukcija,
posmā
no
Valmieras
ielas līdz Festivāla ielai
– 11.10.2010. – 01.07.2011.
Festivāla ielas rekonstrukcija,
posmā
no
Dzintara
ielas līdz Birzes ielai –
11.10.2010. – 01.09.2011.
Saules
izbūve

ielas

–

apgaismojuma
pabeigta

Jāņa
Poruka
ielas
rekonstrukcija, posmā no
Lapsu ielas līdz pilsētas robežai
– 01.05.2011. – 01.10.2011.

rekonstrukcijas

Gaujas ielas rekonstrukcija,
posmā no Cīrulīšu ielas līdz
Pētera ielai – 01.05.2011. –
01.10.2011.

Vaives ielas rekosntrukcija,
posmā no Ata Kronvalda ielas
līdz Eduarda Veidenbauma
ielai
–
01.07.2011.

Jāņa
Poruka
ielas
apgaismojuma
izbūve
–
01.05.2011. – 01.10.2011.

Ielu
termiņi.

Gaujas ielas rekosntrukcija,
posmā no Palasta ielas līdz
Lauku ielai
–
01.07.2011

Pētera ielas rekonstrukcija,
posmā no Rīgas ielas līdz
Cīrulīšu ielai – 01.05.2011.
– 01.10.2011.

Līgatnes ielas rekosntrukcija,
posmā no Gaujas ielas līdz
Jurģu ielai – 01.07.2011.

Pētera ielas rekonstrukcija,
posmā
no
Cīrulīšu
ielas līdz Gaujas ielai –
01.05.2012. – 01.10.2012.

Valmieras ielas rekosntrukcija,
posmā no Rūpniecības ielas
līdz pilsētas robežai – pabeigta
Ielas apgaismojuma izbūve

Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija
Iela
Ata Kronvalda iela
Atpūtas iela
Aveņu iela
Avotu iela
Briežu iela
Dzelzceļa iela
Egļu iela
Gaujas iela
Gaujaslīču iela
Jāņa Poruka iela
Jāņa Poruka iela

Gaujas ielā posmā no Palasta
ielas līdz Cīrulīšu ielai – pabeigta.

Satiksmes drošības uzlabojumi
pie Cēsu 3. Pirmsskolas
izglītības iestādes - 01.05.2011.
- 01.10.2011.
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Jāzepa iela
Kovārņu iela
Krišjāņa Valdemāra
iela
Lauku iela
Leona Paegles iela
Lilijas iela
Lilijas iela
Līgatnes iela
Līgatnes iela
Magoņu iela
Mazā Avotu iela
Mazā Līgatnes iela
Pētera iela

Ielas posms
no Rīgas ielas līdz Ķiršu ielai
no Līgatnes ielas līdz Cīrulīšu ielai
no Lauku ielas līdz Aveņu 4
no Annas ielas līdz Gaujas ielai
no Stirnu ielas līdz Briežu 21
visa iela
no Priedes ielas līdz ielas galam
no Pētera ielas līdz Cepļa ielai
visa iela
no Jāņa Poruka 21a līdz Zvaigžņu ielai
no Eduarda Vedenbauma ielas līdz Ābolu
ielai
visa iela
no Līgatnes ielai līdz Kovārņu 33

Izbūves datums
07.02.2011.-15.02.2011.
10.01.2011.-08.02.2011.
09.05.2011.-26.05.2011.
28.03.2011.-22.04.2011.
29.07.2011.-09.09.2011.
03.05.2011.-13.05.2011.
16.08.2011.-28.10.2011.
27.07.2011.-06.09.2011.
darbi pabeigti
26.01.2011.-21.03.2011.

no Raunas ielas līdz Pļavas ielai

29.03.2011.-12.04.2011.

no Pētera ielas līdz Lauku 24
no Briežu ielas līdz Pureņu ielai
no E.Veidenbauma ielas līdz Puķu ielai
no E.Veidenbauma ielas līdz Vanagu ielai
no Marijas ielas līdz Zemeņu ielai
no Atpūtas ielas līdz Kovārņu ielai
visa iela
visa iela
visa iela
no Lauku ielas līdz Cīrulīšu ielai
no Jaunās ielas virzienā uz Saulrītu ielu
Piebalgas iela
116 m
Piebalgas iela
no Raiņa ielas līdz Piebalgas 14
Pils iela
no Rīgas ielas līdz L. Skolas ielai
Pļavas iela
no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Pļavas 9
Puķu iela
visa iela
Putnu iela
visa iela
R. Blaumaņa bulvāris no Jāņa Poruka ielas līdz Rūpniecības ielai
Raiņa iela
no Zvirbuļu ielas līdz Piebalgas ielai
Raiskuma iela
visa iela
Rīgas iela
no Vālodzes līdz Miera ielai
Rīgas iela
no Kronvalda līdz Vālodzes ielai
Rūpniecības iela
no Valmieras ielas līdz Ata Kronvalda ielai
Saulrītu iela
visa iela
Upeņu iela
visa iela
Vanagu iela
visa iela
Vālodzes iela
no Rīgas ielas līdz Vālodzes 4
Zemeņu iela
visa iela
Alejas iela
no Avotu ielas līdz Gaujas ielai
Ata Kronvalda iela
no Briežu ielas līdz Ata Kronvalda 19b
Atpūtas iela
no Līgatnes ielas līdz Cīrulīšu ielai
Aveņu iela
no Lauku ielas līdz Aveņu 4
Avotu iela
no Gaujas ielas līdz Annas ielai
Beverīnas iela
visa iela
Briežu iela
no Ata Kronvalda ielas līdz Briežu 27
Celtnieku iela
no Lenču ielas līdz Niniera ielai
Dārza iela
visa iela
Eduarda Veidenbauma no Eduarda Veidenbauma 4 līdz Jāņa
iela
Poruka ielai
Egļu iela
no Priedes ielas līdz ielas galam
Gaujas iela
no Zaķu ielas līdz Līgatnes ielai
Gaujas iela
no Gaujas 49 līdz Mūrlejas ielai
Glūdas iela
no Viestura ielas līdz Glūdas 13
Jāņa Poruka iela
no Jāņa Poruka 21A līdz Puķu ielai
Jāzepa iela
visa iela
Jurģu iela
no Līgatnes ielas līdz Miera ielai pa pļavu
Kalnmuižas iela
no Ķiršu ielas līdz Rīgas ielai
Kovārņu iela
no Līgatnes ielas līdz Kovārņu 33
K. Valdemāra iela
no Raunas ielas līdz Piebalgas ielai

26.01.2011.-21.03.2011.
05.08.2011 - 21.07.2011
16.03.2011.-06.04.2011.

28.01.2011.-07.02.2011.
22.02.2011.-14.03.2011.
20.04.2011.-25.04.2011.
20.04.2011.-25.04.2011.
11.03.2011.-01.04.2011.
darbi pabeigti
28.01.2011.-21.02.2011.
28.03.2011.-22.04.2011.
29.06.2011.-18.07.2011.
13.04.2011.-25.04.2011.
17.10.2011.-21.10.2011.
19.10.2011.-31.10.2011.
17.05.2011.-19.05.2011.
19.04.2011.-21.04.2011.
29.04.2011.-09.06.2011.
09.09.2011.-26.09.2011.
10.01.2011.-14.04.2011.
19.10.2011.-31.10.2011.
11.07.2011.-05.08.2011.
15.03.2011.-29.03.2011.
03.01.2011.-04.02.2011.
01.07.2011.-22.07.2011.
17.10.2011.-31.10.2011.
darbi pabeigti
26.01.2011.-21.03.2011.
16.02.2011.-21.02.2011.
07.07.2011.-05.08.2011.
02.06.2011. - 06.07.2011.
04.05.2011-15.06.2011.
10.01.2011. - 15.03.2011.
09.05.2011.-28.06.2011.
28.03.2011. - 01.06.2011.
08.07.2011.-15.07.2011.
29.07.2011.-09.09.2011.
16.08.2011. - 31.08.2011.
09.08.2011.-31.08.2011.
04.04.2011.-28.04.2011.
16.08.2011.- 16.09.2011.
13.04.2011.-22.08.2011..
22.03.2011.-12.04.2011.
10.08.2011.- 15.08.2011.
20.01.2011.-15.02.2011.
17.08.2011.-17.10.2011.
10.01.2011.- 03.02.2011.
25.07.2011.-28.07.2011.
16.03.2011. - 02.05.2011.
29.03.2011.-27.05.2011.
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Cēsu novada domes 03.03.2011. saistošie noteikumi Nr.4 “Grozījumi Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””
1.
Izdarīt Cēsu novada
domes 22.06.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes
vai
atsevišķi
dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā”
(turpmāk
tekstā
– Saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. izteikt 3.1. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„3.1. zeme un/vai mežs,
kas atrodas ārpus deklarētās
dzīves vietas un kuru kopējā
kadastrālā vērtība nepārsniedz
2000,00 latu”;
1.2.
svītrot
apakšpunktu;

3.2.

1.3.
papildināt
Saistošos noteikumus ar 7.1
punktu
šādā
redakcijā:
„7.1 Pabalsta izmaksu naudā
daļēji vai pilnībā var aizstāt
ar pabalstu natūrā Ministru
kabineta noteikto un citu
izdevumu segšanai ģimenes

(personas) krīzes
mazināšanai”;

situācijas

„8.2. vienreizējs pabalsts
apģērba un mīkstā inventāra
iegādei ir līdz Ls 75,00, ja bērns
nav nodrošināts ar atbilstošu
apģērbu un mīksto inventāru”;

ja dzīvokli īrē bārenis vai
bez vecāku gādības palicis
bērns, kuram piešķirts trūcīgas
personas statuss, kurš dzīvo
viens un bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē
vai augstākās izglītības iestādē
pilna laika studiju programmā,
neapvienojot mācības ar algotu
darbu, un kurš nav vecāks par
24 gadiem”;

1.6. izteikt 12.6. apakšpunktu
šādā redakcijā:

1.8. izteikt 14.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:

„12.6. Dzīvokļa pabalsts pēc
klienta lūguma viena mēneša
laikā pēc lēmuma pieņemšanas
tiek pārskaitīts dzīvojamās
mājas apsaimniekotājam”;

„14.2.Dzīvokļa pabalsts pēc
klienta lūguma viena mēneša
laikā pēc lēmuma pieņemšanas
tiek pārskaitīts dzīvojamās
mājas apsaimniekotājam”;

1.7.
izteikt
14.1.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:

1.9.
svītrot
apakšpunktu.

„14.1.3. 90% no īres
maksas un 90% no maksas par
komunālajiem pakalpojumiem,
kas tiek nodrošināti ar
apsaimniekotāja starpniecību,

2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Cēsu novada
pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.

1.4. aizstāt 8.1. apakšpunktā
skaitli „65” ar skaitli „60”;
1.5. izteikt 8.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:

14.3.

Ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija
Krūmiņa ielas rajons
Kungu iela
Ķiršu iela
Lauku iela
Lielā Kalēju iela
Lielā Katrīnas
Lielā Līvu iela
Lielā Skolas iela
Lilijas iela
Līgatnes iela
Līgatnes iela
Magoņu iela
Marijas iela
Mazā Avotu iela
Mazā Kalēju iela
Mazā Katrīnas iela
Mazā Līgatnes iela
Palasta iela
Pētera iela
Pētera iela
Piebalgas iela
Pils iela
Pļavas
Puķu iela
Putnu iela
R. Blaumaņa bulvāris
Raiskuma iela
Rīgas iela
Torņa iela
Upeņu iela
Vaives iela
Vanagu iela
Vaļņu
Vālodzes iela
Vārnu iela
Viestura iela
Zaķu iela
Zeltkalna iela
Zemeņu iela

no Krūmiņa ielas līdz Katrīnkalna ielai pa
pļavu
no Kapsētas ielas līdz Palejas ielai
no Zvirbuļu ielas līdz Ķiršu 34b
no Pētera ielas līdz Aveņu ielai
no Kalēju 7 līdz Lielajai Līvu ielai
no Palasta ielas līdz Rožu laukumam
no Kalēju ielas līdz Mazajai Katrīnas ielai
no Pils ielas līdz Baznīcas ielai
no Magoņu ielas līdz Putnu ielai
no Gaujas ielas līdz Pētera ielai
no Atpūtas ielas līdz Kovārņu ielai
no Lilijas ielas līdz Jāņa Poruka ielai
no Marijas 8 līdz Marijas 2
visa iela
visa iela
no Lielās Katrīnas ielas līdz Lielajai Līvu
ielai
visa iela
no Lielās Katrīnas ielas līdz Gaujas ielai
no Līgatnes ielas līdz Cīrulīšu ielai
no Alejas ielas līdz Gaujas ielai
no Jaunās ielas līdz Saulrītu ielai
no Torņa ielas līdz Skolas ielai
no Noliktavas ielas līdz Vaļņu ielai
visa iela
no Putnu 8 līdz Jāņa Poruka ielai
no Jāņa Poruka ielas līdz Ausekļa ielai
visa iela
no Zvirbuļu ielas līdz Vālodzes ielai
visa iela
visa iela
no Puķu ielas līdz ūdenstornim
visa iela
no Pļavas ielas līdz Kases ielai
visa iela
visa iela
no Beverīnas ielas līdz Glūdas ielai
no Zaķu 7 līdz Bērzaines ielai
visa iela
visa iela

04.02.2011.-31.03.2011.
24.03.2011. - 05.04.2011.
03.01.2011.-25.04.2011.
06.01.2011.-16.03.2011.
darbi pabeigti
19.04.2011.-26.05.2011.
darbi pabeigti
19.04.2011.-19.05.2011.
03.05.2011.-10.05.2011.
10.01.2011. - 01.04.2011.
darbi pabeigti
24.01.2011.-01.04.2011.
11.10.2011.-18.10.2011.
18.05.2011-14.06.2011
darbi pabeigti
29.04.2011.-16.05.2011.
29.06.2011.-16.08.2011.
06.04.2011. - 27.05.2011.
17.03.2011.-06.05.2011.
01.04.2011.-12.04.2011.
12.09.2011.-14.10.2011.
17.05.2011.-31.05.2011.
29.03.2011.-27.05.2011.
29.04.2011.-08.08.2011.
01.09.2011.-14.10.2011.
10.01.2011.-08.02.2011.
11.07.2011. - 14.09.2011.
17.03.2011. - 23.03.2011.
19.04.2011.-13.05.2011.
07.09.2011.-10.10.2011.
darbi pab eigti
20.10.2010 - 10.12.2010
25.10.2010.-18.05.2011.
28.03.2011.-05.04.2011.
03.01.2011.-02.05.2011.
18.07.2011.-09.08.2011.
03.06.2011.-07.07.2011.
darbi pabeigti
07.07.2011. - 01.09.2011.

Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās
raksturojums

situācijas

Cēsu
novada
domes
22.06.2010.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes
vai
atsevišķi
dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības pabalstiem Cēsu
novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) noteikti papildus
kritēriji
ģimenes/personas
īpašuma izvērtēšanai pirms
trūcīgas
ģimenes/personas
statusa
piešķiršanas,
noteikti kritēriji un kārtība
maznodrošinātas
ģimenes/
personas statusa piešķiršanai
un šī statusa noteikšanas
kārtība,
noteikti
pabalsta
garantētā minimālā ienākuma
nodrošināšanai
(turpmāk
– GMI pabalsts) izmaksāšanas
termiņi, dzīvokļa pabalsta
apmērs, izmaksas kārtība un
personas, kuras ir tiesīgas
saņemt šo pabalstu, noteikti
sociālās palīdzības pabalsti,
kas Cēsu novadā izmaksājami
papildus GMI pabalstam un
dzīvokļa pabalstam, personu
kategorijas, kam ir tiesības
saņemt šos pabalstus un to
piešķiršanas kārtība.
Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta
būtība
Saskaņā ar Ministru kabineta
30.03.2010.
noteikumu
„Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.3.
apakšpunktu
Saistošajos
noteikumos
paredzēti
kritēriji
ģimenes/personas
piederošās zemes, meža un
ēku izvērtēšanai, lai tie netiktu
atzīti par īpašumu, izvērtējot
ģimenes/personas
atbilstību
trūcīgas personas statusam,
proti, par īpašumu Saistošo
noteikumu izpratnē netiek
uzskatīta zeme, kas atrodas
ārpus deklarētās dzīvesvietas
un kuras platība nepārsniedz
0,06 ha un mežs, kura platība
nepārsniedz 1,5 ha. Ņemot
vērā, ka zemes un meža platība
ne vienmēr nosaka to vērtību,
šis kritērijs, izvērtējot ģimenes/
personas materiālo stāvokli
nav uzskatāma par pietiekami
objektīvu. Ģimenes/personas
mantisko stāvokli objektīvāk
raksturo tās īpašuma vērtība,
tāpēc Saistošajos noteikumos
kritērijs, kad zeme un mežs
netiek uzskatīti par īpašumu,
jānosaka pēc to vērtības.
Ministru
kabineta
17.06.2009.
noteikumu
Nr. 550 „Kārtība, kādā
aprēķināms,
piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākuma līmeņa
nodrošināšanai un slēdzamam
vienošanās par līdzdarbību”
(turpmāk - MK noteikumi
Nr. 550) 15. punktā noteikts,
ka pēc klienta vēlēšanās
GMI pabalsta izmaksu naudā
daļēji vai pilnībā var aizstāt
ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti

naudā), samaksājot bērnu
ēdināšanas izdevumus skolā
vai bērnu audzināšanas iestādē,
kā arī pieaugušo ēdināšanas
un citus izdevumus saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem un līdz ar to
pašvaldībai tiek dotas tiesības
noteikt izdevumu veidus, kas
papildus MK noteikumu Nr.
550 noteiktajiem, var tikt segti,
GMI pabalstu naudā aizstājot
ar pabalstu natūrā. Ņemot vērā,
ka Saistošajos noteikumos šādu
izdevumu veids nav noteikts,
GMI pabalsta naudā aizstāšana
ar pabalstu natūrā iespējama
tikai MK noteikumos Nr. 550
noteikto izdevumu segšanai.
Saskaņā
ar
Saistošo
noteikumu 8.1. apakšpunktu
ikmēneša
pabalsts
audžuģimenei
bērna
uzturēšanai ir 65% no valstī
noteiktās attiecīgā gada 1.
janvārī spēkā esošas minimālās
darba algas, kas saskaņā ar
Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumu Nr. 1096 „Noteikumi
par minimālo mēneša darba
algu un minimālo stundas
tarifa likmi” ar 2011. gada 01.
janvāri ir Ls 200,00, līdz ar to
pabalsta apmērs salīdzinājumā
ar 2010. gadu ir lielāks un
attiecīgi
audžuģimenēm
bērnu uzturēšanas pabalstiem
nepieciešamā Sociālā dienesta
budžeta līdzekļu daļa pārsniedz
plānoto. Šī iemesla dēļ
jāsamazina minētā pabalsta
procentuālais apmērs attiecībā
pret valstī noteikto minimālo
darba algu.
Saskaņā ar Ministru kabineta
19.12.2006.
noteikumu
Nr. 1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu un 43.2.
apakšpunktu pašvaldība nosaka
pabalsta apmēru bērna apģērba
un mīkstā inventāra iegādei, kā
arī izmaksas kārtību atbilstoši
bērna vajadzībām. Saistošo
noteikumu 8.2. apakšpunktā
noteikts, ka audžuģimenei ir
tiesības saņemt vienreizēju
pabalstu līdz Ls 75,00 bērna
apģērba un mīkstā inventāra
iegādei. Ņemot vērā, ka minētajā
saistošo noteikumu normā nav
ietverta atruna par izmaksājamā
pabalsta izvērtēšanu atbilstoši
bērna vajadzībām, pastāv
risks pabalsta piešķiršanai un
budžeta līdzekļu izlietošanai,
neievērojot
lietderības
apsvērumus.
Atbilstoši
Saistošo
noteikumu 14.1.3. apakšpunkta
regulējumam dzīvokļa pabalstu
100% apmērā no īres maksas
un maksas par komunālajiem
pakalpojumiem,
kas
tiek
nodrošināti ar apsaimniekotāja
starpniecību, ir tiesības saņemt
sociālā dzīvokļa īrniekam
– bārenim, kuram piešķirts
trūcīgas personas statuss, kurš
dzīvo viens un bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās
izglītības iestādē vai augstākās
izglītības iestādē pilna laika
studiju programmā.
Turpinājums 7.lpp

Cēsu Vēstis, 2011. gada 31. marts

PASĀKUMI APRĪLĪ
Pasākumi Cēsu novadā – aprīlis
Koncerti un pasākumi

konkurss, Cēsu mūzikas skola

01.04. 18:00 A. Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas pūšamo
instrumentu nodaļas koncerts,
Cēsu internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs

20.04. 17:00 Mākslas vēstures
lekcija “Svētais vakarēdiens
mākslā”, Izstāžu nams

02.04.
16:00
Koncerts
‘’Mūzika pārdomu laikā’’, Sv.
Jāņa baznīca
02.04. 16:00 Ilgas Šķenderes
radošā darba vakars, Cēsu
internātpamatskola
–
rehabilitācijas centrs
06.04. 17:00 Tikšanās ar
rakstnieku Andri Puriņu, Cēsu
Centrālās bibliotēkas Baltā
zāle
09.04.
12:00
Vidzemes
ansambļu skate, Cēsu Valsts
ģimnāzija
10.04. 12:00 Cēsu deju apriņķa
skate, CATA Kultūras nams
15.04. 19:00 Samantas Tīnas
šovprogramma “Auga, auga
Rūžeņa”, CATA Kultūras
nams
17.04. 14:00 Mākslas vēstures
lekcija. Katedrāļu simbolika,
Izstāžu nams
17.04. 18:00 Grupas PER un
„Putnu balle” koncerts, Cēsu
2.pamatskola
18.04. 17:00 A. Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas pedagogu
un audzēkņu koncerts, Izstāžu
nams

20.04. 18:00-23:00 Bibliotēku
nakts Cēsīs, Cēsu Centrālā
bibliotēka
21.04. 18:00 Zaļās ceturtdienas
lielie danči, Cēsu 2.pamatskola

30.04. 11:00 Cēsu koru apriņķa
skate, Cēsu Valsts ģimnāzija

Sports un aktīvā atpūta
02.04. 11:00-18:00
basketbols
zēni
Piebalgas iela 18

LJBL
2.div.,

03.04. 10:00-17:00 SK Saulrīti
turnīrs novusā, Lapsu iela 17

24.04. 13:00 Lieldienu lustes
Cēsīs, Rožu laukums

03.04. 13:00-16:00
basketbols meitenes
Piebalgas iela 18

24.04. 19:00 Lieldienas Vaives
tautas namā, koncerts „“Oliņ,
boliņ...”, Vaives tautas nams

05.04.
20:00-21:30
Cēsu
novada čempionāts volejbolā,
Gaujas iela 45

21:00 Lieldienas Vaives tautas
namā, balle kopā ar grupu „Vēja
runa”, Vaives Tautas nams

14.04.
19:00-20:30
Cēsu
novada čempionāts volejbolā,
Gaujas iela 45

25.04. 17:00 Jauna muzikāli –
izklaidējoša koncertprogramma
„Estrādes Serpantīns”, CATA
Kultūras nams

22.04.
10:00-16:00
Cēsu
novada pašvaldības kauss
volejbolā, Piebalgas iela 18

27.04. 14:00 Vidzemes mūzikas
skolu
pianistu
koncerts,
Cēsu internātpamatskola –
rehabilitācijas centrs
27.04. 17:00 Lekcija ‘’Dzīves
baudīšanas iespējas Latvijā
20. gs. 20.-30.g. ‘’ (lektore
vēsturniece
Ineta
Lipše),
Izstāžu nams
29.04.
Tēlniecības diena
(tēlnieka Kārļa Jansona 115.
dzimšanas dienas atcere),
Izstāžu nams

19.04.
18:00
Elmārs
Gaigalnieks. Smilšu mākslas
demonstrējumi, Izstāžu nams

29.04. 17:00 A. Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas vokālās
nodaļas bijušo un esošo
audzēkņu koncerts, Izstāžu
nams

20.04. 10:00 Vidzemes mūzikas
skolu vijolnieku un čellistu

29.04. 19:30 Danču vakars,
Cēsu Valsts ģimnāzija

LJBL
1.div.,

26.04.
20:00-21:30
Cēsu
novada čempionāts volejbolā,
Gaujas iela 45
28.04.
19:00-20:30
Cēsu
novada čempionāts volejbolā,
Gaujas iela 45
30.04.
„Cēsu
pavasaris” skrējiens apkārt
Cēsīm, Cēsu Pils parks

Mākslas izstādes
22.03.–05.04. Juris Visockis.
Iespaidu foto izstāde „Mana
Itālija”,
Cēsu
Centrālā
bibliotēka

fotogrāfiju izstādē „Altajs
– Himalaji”, Cēsu Centrālā
bibliotēka
15.04.–18.05. Cēsu novada
37.mākslas izstāde (atklāšana
15.04. plkst.16:00), Izstāžu
nams

20.04.-30.05.
Kaspara
Kurcena foto retrospekcija
„Livonija
2010”(atklāšana
20.04. plkst.16:00), Tūrisma
informācijas centrs

Literatūras izstādes
01.04.-29.04.
Izstāde
„Latvijā zināmie bibliotekāri
novadnieki”, Cēsu Centrālā
bibliotēka
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2.pamatskola

01.04. 22:.00 Ozols & Very
Cool People, Fonoklubs
08.04. 22:00 Roka vakars Rebel Riot albuma prezentācija
+ Emerald (Est), Fonoklubs
09.04. 22:00 Tuborg 101 tūre,
Fonoklubs
22.04. 19:00 Transleiteris.
Koncerts
nepilngadīgajiem,
Fonoklubs
22.04. 22:00
Fonoklubs

Transleiteris,

30.04. 22:00 DJ Arturs Mednis,
Fonoklubs

01.04.-31.04.
„Lieldienās
šūpojies, Lieldienās priecājies,
Par pirmiem ziediņiem, Par
raibām oliņām”, Cēsu Centrālā
bibliotēkas abonementā

Bērniem

04.04.-26.04. „Lieldienas –
dzīvības svētki”, Cēsu Centrālā
bibliotēkas
vispārīgajā
lasītavā

09.04. – 10.04. Starptautiskais
Bērnu filmu festivāls „Berimora
kino”, Cēsu Izstāžu nams un
Jaunā pils

Teātris

Drīzumā

02.,03.04. 10:00 Amatierteātru
skate, MRU klubs, Vecpiebalgas
kultūras nams

14.05. Muzeju nakts „Kaimiņi.
Vīru nakts jeb vakara junda
Cēsu pilī”, Jaunā pils

07.04. 19:00 Stand up izrāde
„ Stroika ar skatu uz Londonu”,
CATA Kultūras nams

21.05. Livonijas svētki, Cēsu
Pils dārzs

02.04. 12:00 Mazo vokālistu
konkurss „Cēsu Cālis 2011”,
Cēsu 2.pamatskola

Kino

27.05.-29.05. Cēsnieku svētki,
Cēsu pilsēta

08.04. 19:00 Filma „Saulrieta
bulvāris”(rež. B. Vailders),
Izstāžu nams

04.06. Nacionālā teātra mūzikla
PIRMIZRĀDE, Cēsu Pils
parka estrāde

30.03.–12.04.
Bērnu
un
jauniešu centra audzēkņu darbu
izstādes atklāšana, Cēsu Bērnu
un Jauniešu centrs

Cita mūzika

18.04.-30.04.
Čeburaškina

Mihaila
panorāmas

01.04. 19:00 Ritma izrāde „No
drums, No problems”, Cēsu

3.
Ikmēneša
pabalsta
audžuģimenei bērna uzturēšanai
procentuālais apmērs attiecībā
pret valstī noteikto minimālo
darba algu, - pabalsts noteikts
60% apmērā no attiecīgā
gada 1. janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas.

vecāku gādības palikušiem
bērniem, un tiek noteikts,
ka
pabalsta
apmērs
ir
90% no īres maksas un
maksas par komunālajiem
pakalpojumiem,
kas
tiek
nodrošināti ar dzīvojamās
telpas
apsaimniekotāja
starpniecību.

11.06. Pils dārza svētki retro
romantiskās noskaņās, Cēsu
Pils dārzs

Cēsu novada domes 03.03.2011. saistošie noteikumi Nr.4
Turpinājums no 6.lpp
Neapvienojot mācības ar
algotu darbu, un kurš nav vecāks
par 24 gadiem. Šāds regulējums
lielā mērā ierobežo pabalsta
saņēmēju loku, neietverot
tajā bez vecāku gādības
palikušos bērnus un bāreņus,
kuri
mācās
profesionālās
izglītības iestādēs. Ņemot
vērā, ka pabalsta saņēmēju
īres un komunālo pakalpojumu
izmaksas tiek segtas pilnībā,
pabalstam ir sociālās palīdzības
funkcija, taču tas nerosina
pabalsta saņēmēju uzņemties
atbildību par saviem tēriņiem
un tos plānot. Minēto iemeslu
dēļ pabalsta apmērs jāsamazina
par 10% un jāpaplašina pabalsta
saņēmēju
loks,
līdztekus
bērniem bāreņiem iekļaujot arī
bez vecāku gādības palikušos
bērnus, pabalsta saņemšanas
nosacījumi jāpapildina ar
mācību
turpināšanu
arī
profesionālās
izglītības
iestādēs.
Atbilstoši
Saistošo
noteikumu 12.6. un 14.2.
apakšpunkta
regulējumam
piešķirtais dzīvokļa pabalsts
visos
gadījumos
tiek
pārskaitīts dzīvojamās telpas

apsaimniekotājam. Šāda veidā
zināmā mērā tiek ierobežota
pabalsta saņēmēja iespēja
kontrolēt un plānot dzīvojamās
telpas īres un ar to saistīto
pakalpojumu
izmaksas,
tāpēc Saistošajos noteikumos
jānosaka, ka dzīvokļa pabalsta
pārskaitīšana dzīvojamās telpas
apsaimniekotājam pieļaujama
gadījumos, ja pabalsta saņēmējs
to lūdz.
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
1. Tiek mainīts pašvaldības
noteiktais kritērijs ģimenes/
personas mantas izvērtēšanai,
piešķirot trūcīgas ģimenes/
personas statusu, un tiek
noteikts, ka Cēsu novadā par
īpašumu netiek uzskatīta zeme/
un vai mežs, kas atrodas ārpus
deklarētās dzīvesvietas un kura
kadastrālā vērtība nepārsniedz
Ls 2000,00.
2. Papildus MK noteikumos
Nr. 550 15. punktā paredzētajiem
izdevumiem, kuru segšanai
pieļaujama GMI pabalsta naudā
aizstāšana ar pabalstu natūrā,
tiek noteikts, ka GMI pabalsts
natūrā pieļaujams arī izdevumu
segšanai ģimenes (personas)
krīzes situācijas mazināšanai.

4. Tiek noteikts, ka pabalsts
audžuģimenei bērna apģērba
un mīkstā inventāra iegādei
tiek piešķirts, ja bērns nav
nodrošināts
ar
atbilstošu
apģērbu un mīksto inventāru.
5. Tiek paplašināts dzīvokļa
pabalsta sociālo dzīvokļu
īrniekiem
saņēmēju
loks,
nosakot, ka šo pabalstu ir
tiesības saņemt bārenim vai
bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kam piešķirts trūcīgas
personas statuss, kurš dzīvo
viens un bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē
vai augstākās izglītības iestādē
pilna laika studiju programmā,
neapvienojot mācības ar algotu
darbu, un kurš nav vecāks par
24 gadiem.
6. Par 10 % tiek samazināts
dzīvokļa pabalsta apmērs
sociālo dzīvokļu īrniekiem
- bērniem bāreņiem un bez

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
Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35.
panta trešā, ceturtā un piektā
daļa;
Ministru

kabineta

19.12.2006.
noteikumu
Nr. 1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43. punkts;
Ministru
kabineta
17.06.2009.
noteikumu
Nr. 550 „Kārtība, kādā
aprēķināms,
piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai” 15. punkts;
Ministru
kabineta
30.03.2010. noteikumu Nr. 299
„Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.3.
apakšpunkts.
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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NOTIKUMI
Smaidīga jubilāre
Aivars Akmentiņš teksts un
foto
Marta vidū Cēsu pansionātā
bija skaisti svētki, pansionāta
iemītniece Alma Vilmane
atzīmēja
ļoti
cienījamu
jubileju. Trešdien viņai apritēja
105 gadi! Šim notikumam
par godu bija sanācis krietns
apsveicēju pulks, pansionāta
darbinieki
un
iemītnieki,
pašvaldības pārstāvji, bērni ar

muzikālu sveicienu, protams,
arī žurnālisti. Pati jubilāre
moža un smaidīga, goda vietā
sēžot, sagaidīja viesus un
dalījās atmiņās par garajā mūžā
pieredzēto.
Almas kundze ir dzimusi
Rīgā,
pēc
apprecēšanās
pārcēlusies pie vīra uz Džūksti,
kur ilgu laiku dzīvoja un
apguva lauku darbus. Cēsu
pansionātā viņa jūtas labi, ir
sabiedriski aktīva, piedalās

visos pasākumos ir atsaucīga un
labestīga. Sveicot jubilāri, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders vēlēja Almas
kundzei labu veselību, mundru
garu un atzina, ka viņas mūžs
ir tik ilgs un bagāts tāpēc, ka
jubilāre uz dzīvi un cilvēkiem
raugās ar smaidu un labestību.
Savukārt Almas kundze visiem
sveicējiem un cēsniekiem
novēlēja sekot viņas piemēram,
nodzīvot 105 gadus un pieredzēt
daudz laba.

Cēsu Vēstis, 2011. gada 31. marts

Klāt jaunā
tūrisma
sezona
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Gatavojoties
jaunajai
tūrisma sezonai, pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” speciālisti
mērķtiecīgi
iesaistījās
dažādās ar tūrismu saistītās
aktivitātēs. Lai nodibinātu
jaunus kontaktus, piesaistītu
sadarbības
partnerus,
aģentūras pārstāvji devās
pieredzes apmaiņas vizītēs,
piedalījās
starptautiskās
izstādēs un organizēja tikšanos
ar Cēsu un tuvākās apkārtnes
uzņēmējiem.

Attēlā: Almu Vilmani 105 gadu jubilejā sirsnīgi sveica Cēsu novada pašvaldības Sociālā dienesta
speciāliste Laine Zālīte.

Suņu laika likstas
Aivars Akmentiņš
teksts un foto
To, ka pavasaris klāt, var
pamanīt
arī
nelūkojoties
kalendārā. Suņus pārņēmis
mīlas reibonis un tie bariem
vien riņķo ap namiem, kuros
mīt kucītes. Iedzīvotāji par
četrkājaino Romeo tusiņiem
nav sajūsmā, zvana pašvaldības
Komunālās
nodaļas
un
sīkdzīvnieku
patversmes
darbiniekiem un pieprasa
mīlniekus savākt. Suņi baros
var būt visai neprognozējami
un cilvēkiem ir bail par sevi un
bērniem.
Situāciju skaidro Cēsu
novada pašvaldības Komunālās
nodaļas
komunālinženiere
Anita Bukeja. - „Tiešām, ik
dienas man un sīkdzīvnieku
patversmes vadītājai Marikai
Loginai-Pušinskai jāuzklausa
vairāki desmiti iedzīvotāju
zvani ar prasību savākt suņus,
kas apstājuši viņu māju. Mūsu
darbinieki ķer un nogādā
patversmē klaiņojošus suņus un
kaķus, bet šajā laikā pasprūk arī
kopti, aprūpēti suņi, kuriem ir
saimnieki. Mūsu sīkdzīvnieku
patversme ir pārpildīta!
Es saprotu daudzdzīvokļu
namu
iedzīvotāju
neapmierinātību. Ja viena dzīvokļa
īpašniekam ir kucīte, tad
tās četrkājainie pielūdzēji
rada neērtības visiem nama

iedzīvotājiem. Taču domāju,
ka arī pašiem iedzīvotājiem
sadarbībā ar namu vecākajiem
vajadzētu meklēt risinājumu
un vienoties par četrkājaino
mīluļu turēšanas kārtību. Ja
kaimiņiem suņu lustes rada
nopietnas neērtības, varbūt ir
jāveic kucītes sterilizācija?
Mums zvana un lūdz savākt
klaiņojošus suņus arī kaimiņu
novadu iedzīvotāji. Ar Amatas
un Pārgaujas pašvaldībām ir
noslēgts sadarbības līgums un
šajos novados šo pakalpojumu
sniedzam. Taču ļoti bieži
pretenzijas izsaka arī Priekuļu
novada iedzīvotāji un esam
pat saņēmuši informācija par
gadījumiem, kad
klejojoši
dzīvnieki no Priekuļu novada
tiek atvesti un palaisti Cēsu
novada teritorijā! Atgādināšu,
ka saskaņā ar Dzīvnieku
aizsardzības likumu, klejojošo
dzīvnieku izķeršana ir katras
pašvaldības kompetencē un

Priekuļu novada iedzīvotājiem
jāvēršas pēc palīdzības savā
pašvaldībā.
Gribētu
aicināt
suņu
saimniekus, kuru mīluļi ir
devušies dēkās, negaidīt, kad
suns pats atgriezīsies, bet to
meklēt un atcerēties, ka Cēsīs
ir sīkdzīvnieku patversme.
Tajā savu saimnieku gaida no
Ziemeļu ielas atvests mazs
brūni-pelēks garspalvu sunītis
ar kakla siksnu. No Festivāla
ielas atvesta melna laika, arī
ar kakla siksnu. Vaives pagasta
Rīdzenē pieklīdis balti-ruds
laikai līdzīgs suns. Kā jau teicu,
patversme tiešām ir pārpildīta
un daļai tās iemītnieku esam
pat raduši pagaidu mājvietas.
Plašāku informāciju varat
saņemt, piezvanot sīkdzīvnieku
patversmes
vadītājai
pa
telefonu - 28844467 vai
pašvaldības
Komunālajai
nodaļai - 64122377.”

Februārī Cēsīs ieradās
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko
attiecību
un
tūrisma nodaļas pārstāvji, lai
iepazītu pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” darbības modeli un
pārrunātu sadarbības iespējas
iedzīvotāju
informēšanā.
Viesi no Valmieras apskatīja
Jauno
pili,
viduslaiku
pili un Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja ekspozīcijas.
Valmieras pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko
attiecību
un
tūrisma nodaļas vadītāja Inese
Kazuša atzina, ka viesošanās
mērķis bija apzināt sadarbības
iespējas ar Cēsu pašvaldības
aģentūru tūrisma jomā, kā
arī apgūt cēsnieku pieredzi
– dažādos ar tūrismu saistītos
jautājumos.
Krāšņi
un
atraktīvi
cēsnieki sevi parādīja 18.
Starptautiskajā
tūrisma
izstādē- gadatirgū „Balttour
2011”(Rīga, Ķīpsala) februārī,
savukārt martā Cēsu Kultūras
un Tūrisma centra pārstāvji
kopā ar Tūrisma attīstības
valsts aģentūras pārstāvjiem
(TAVA)
un
Latvijas
komersantiem
piedalījās
starptautiskajās
tūrisma
izstādēs ārvalstīs. Cēsis tika
prezentētas divās nozīmīgās
izstādēs - Berlīnē (Vācija)
un
Maskavā
(Krievija).
Notiek gatavošanās trešajai
lielākajai starptautiskajai
izstādei Londonā „World

Travel Market” uz kuru
doties plānots novembrī.
Lai
dalītos
pieredzē,
kā arī izvērtētu patreizējo
Cēsu un apkārtnes tūrisma
piedāvājumu Eiropas tirgos,
pašvaldības aģentūra marta
pēdējā nedēļā aicināja uz
tikšanos tūrisma uzņēmējus
un
sadarbības
partnerus
no
Cēsīm
un
tuvākās
apkārtnes. Klātesošie tika
iepazīstināti
ar
pilsētas
un
novada
aktualitātēm,
informēti par lielākajiem
nozīmīgākajiem pasākumiem
Cēsu novadā vasaras sezonā
un bija arī neliels ieskats par
aktualitātēm un tendencēm
šā brīža Latvijas un Eiropas
tūrisma
tirgū.
Pasākuma
otrajā daļā notika lektores Mg.
geogr. Aijas Van der Steinas,
tūrisma nozares speciālistes,
biznesa
augstskolas
„Turība”
starptautiskā
tūrisma mārketinga lektores
un
doktorantes
lekcija
par
mūsdienīgu
tūrisma
mārketingu un darba seminārs
„Cēsis un apkārtne kā dabas
tūrisma galamērķis Vācijas
tūrisma tirgū”.
„Esam
atvērti
jaunām
iespējām, un sadarbība ir tas
faktors, kas veicina nozares
attīstību,”
gandarīta
pēc
padarītā secina Cēsu Tūrisma
centra
vadītāja
Andra
Magone. „Dalība lielākajās
starptautiskajās izstādēs mums
sniedza pārliecību, ka mums
par Cēsīm jāstāsta Vidzemes
kontekstā, un lai mudinātu
tūristus atbraukt un uzkavēties
šeit ilgāk par vienu diennakti,
visiem kopā ir jāizstrādā
jau
gatavi
piedāvājumi,
programmas.
Tūrismā
nepastāv
administratīvās
robežas, un tāpēc ir jābūt
gataviem sadarboties, un
tāds bija arī mērķis, kāpēc
kopā tika aicināti Cēsu un
tuvākās apkārtnes tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji,”
stāsta Andra Magone.
Šogad
aktīvā
tūrisma
sezona Cēsīs sāksies 1.maijā,
un Cēsu Tūrisma informācijas
centrs strādās vasaras režīmā
katru dienu no plkst.10:00
– 18:00.

Bērnu ārsta prakse Rīdzenē
No 01.11.2010 Cēsu novada
Vaives pagasta Rīdzenē darbu
uzsākusi dr. Ineses Gāršas
ārsta prakse pediatrijā. Arī
vairāki mazie cēsnieki ir
piereģistrējušies šajā bērnu
ārsta praksē. Apskate pie ārsta
bērniem ir bez maksas, jo

prakses pakalpojumus apmaksā
valsts.
Papildus informāciju par
bērnu ārsta praksi var iegūt
zvanot pa telefonu 26490025
vai Inese.Garsa@novads.cesis.
lv

