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Sveicam svētkos!

Bērnudārzu
darbs vasarā

Mēs varam!
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

4.maijā atzīmēsim Latvijas
Republikas
Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas
dienu. Jau pagājuši divdesmit
gadi kopš dienas, kad, tolaik
vēl
Augstākās
padomes
deputāti, nobalsoja par Latvijas
neatkarību. Domāju daudzi
atceras to prieka, vienotības un
cerību gaisotni, kas valdīja pēc
šī balsojuma. Droši ticējām,
ka Latvija jau drīz būs ne vien

neatkarīga, bet arī sakopta,
darbīga un pārtikusi zeme.
Taču, sagaidot neatkarības
pasludināšanas
divdesmito
jubileju, jāatzīst, ka Latvijā ir
smaga ekonomiskā un sociālā
situācija, augsts bezdarba
līmenis, tūkstošiem valsts
iedzīvotāju spiesti doties uz
ārzemēm pelnīt iztiku, tautu
un varu šķir neuzticības
bezdibenis... Vēl ilgi varētu
uzskaitīt mūsu ķibeles un
dižķibeles, meklēt atbildes uz
jautājumu – kāpēc tā notika?
Kāpēc pirms divdesmit gadiem

Talciniekus sniegs nenobiedē

gūtā neatkarība pamazām
vēršas atkarībā, tagad jau no
starptautiskiem aizdevējiem?
Kāpēc politiskās ambīcijas
un savtīgās intereses turētas
augstāk par valsts interesēm?
Kāpēc Latvijā ir tik liels valsts
birokrātiskais aparāts un tik
maz uzņēmēju?
Atbilžu var būt daudz, bet,
manuprāt, visvairāk šajos gados
mums pietrūka pārliecības par
saviem spēkiem. Gaidījām,
ka mums palīdzēs, pamācīs,
pasargās. Iestāsimies NATO un
ES un visas grūtības pazudīs.

Taču pasaule nav labdarības
iestāde un, lai tajā pastāvētu,
ir jābūt gudriem un stipriem.
Tāpēc ļoti ceru, ka krīzes
mācības mūs darīs stiprākus un
vairos pārliecību – Latvija var!
Valsts
svētkos
novēlu
pārliecību par savām spējām un
darbiem! Bet darīt ar pārliecību
var tikai tas, kas ir lepns par
savu valsti. Tāpēc būsim lepni
par Latviju, tādu kāda tā ir.
Nebūt ne ideālu, bet mums
vienīgo!

Ieva Karlsberga
sabiedrisko attiecību
speciāliste
teksts un foto
Lielajā Talkā 24.aprīlī Cēsu
novadā, neskatoties uz sniegu,
lietu un auksto vēju strādāja
ap 800 lieli un mazi talcinieki,
kuri sakopa 40 publiskās vietas
pilsētā un Vaives pagastā.
Tajā pašā dienā uz atkritumu
poligonu nogādāti gandrīz visi
savāktie atkritumi. To bija
nedaudz vairāk nekā pērn,
kopā tika savākti ap 130 m3
atkritumu.
„Cēsu
skolēniem
un
iedzīvotājiem izsaku pateicību
par neatlaidību, darba sparu un
radīto kopības sajūtu, ar kuras
palīdzību, neskatoties uz laika
apstākļiem, paveicām lielu
darbu. Šogad kopējiem spēkiem
savācām vairāk atkritumus kā
pērn un vairāk veltījām spēkus
teritoriju
labiekārtošanai,”
talkā paveikto atzinīgi vērtē
Lielās Talkas koordinatore
Cēsu novadā Inta Ādamsone
un atzīst, ka pilsēta kļūst arvien
tīrāka.
Tajās pilsētas vietās, kas tika
sakoptas iepriekšējās talkās,
atkritumu bija ievērojami
mazāk. Taču šogad tika tīrītas
jaunas teritorijas – Kalnmuižas
parks
un
kokaudzētavas
teritorija, Dārzniecības ielas
rajons un tur gružu bija daudz.
Visbiežāk sārņotāji izmet
plastmasas alus pudeles un
skārdenes, arī vecas automašīnu
riepas un pamperus. Šogad
bija arī retāki atradumi – suņa
galvaskauss, maks ar tiesībām
un kredītkartēm, televizori,
izpūtējs, divi maisi ar vīna

Dzintra Kozaka
Cēsu novada pašvaldības
izglītības metodiķe
Šovasar tiks veikti apjomīgi
3.
pirmsskolas
izglītības
iestādes
atjaunošanas
un
labiekārtošanas darbi, tāpēc
jau maijā daļa bērnu dosies
uz 4. un 5.bērnudāzu, bet trīs
grupiņas vēl darbosies otrajā
korpusā. Taču sākot ar jūniju
visi audzēkņi pārcelsies uz
citām pirmsskolas izglītības
iestādēm un ēkā rosīsies tikai
celtnieki.
Vecāki par šīm izmaiņām
tika laicīgi informēti, daļa
ir izlēmuši atvases šovasar
paturēt mājās ģimenes locekļu
uzraudzībā, pārējie vedīs mazos
uz norādītajiem bērnudārziem.
Jārēķinās ar to, ka strādājošajās
pirmsskolas izglītības iestādēs
grupiņas būs lielākas nekā
ierasts. Vēl jāinformē, ka
jūnijā un augustā būs slēgta
1.pirmsskolas
izglītības
iestāde, bet jūlijā 4.pirmsskolas
izglītības iestāde.
Šajā situācijā ļoti pieprasītas
ir vietas jaunajā bērnudārzā un
vecāku vēlme ir saprotama,
taču, lai arī jaunā pirmsskolas
izglītības iestāde ir liela
un plaša, visiem vietas tajā
nepietiek. Šovasar bērnudārzu
apmeklētājiem vēl būs nelielas
neērtības, taču pēc remontdarbu
pabeigšanas Cēsu pirmsskolas
izglītības iestādēs būs skaistas,
atjaunotas, ērtas un drošas
telpas.

Paziņojums
Attēlā: Cēsu 1. pamatskolas audzēkņi un skolotāji, direktores Annas Bores (no kreisās)
vadībā sakopa Dziesmu svētku kalniņu un tā apkārtni.
„Kagors” pudelēm vienviet, piedalījās
Cēsu
pilsētas
Talka Cēsīs noritēja ar
kas liecina, ka sārņotājs bijis Jauniešu domes organizētajās Ziemeļvidzemes
atkritumu
cilvēks ar noturīgu gaumi.
atrakcijās un konkursos.
apsaimniekošanas
organizācijas (ZAAO) un SIA
Talcinieki ne tikai vāca
„Paldies
Cēsu
novada
„Kom Auto” atbalstu, savukārt
atkritumus, bet arī uzlaboja iedzīvotājiem
un
talkas
jauniešu
aktivitātes
pēc
ainavu, izzāģējot krūmājus, organizatoriem par lielo darbu,
talkas un kopēju putras ēšanu
veidojot
ekoloģisku
sētu, kas talkā paveikts. Cēsīs
nodrošināja
piensaimnieku
atjaunojot Gaujas plūdu laikā talkošana ir bijusi tradicionāla
kooperatīvā
sabiedrība
nojauktos Cīrulīšu dabas taku visos laikos un ceru, ka ar
„Straupe”,
SIA
„Beatus”
tiltiņus un veidojot apstādījumu katru gadu būs jāvāc arvien
veikals Solo, SIA „Maxima
dobes.
mazāk atkritumu,” uzrunājot
Latvija”, Ažiņa komercfirma
talciniekus pauda Cēsu novada
„Markets”, SIA „DDC”, SIA
Pēc labi padarīta darba Cēsu
domes priekšsēdētājs Gints
„Cīruļkalns”, a/s „Cēsu alus”
pilsētas stadionā talcinieki
Šķenders.
un NBS Instruktoru skola.
kopīgi ieturēja maltīti un

Cēsu novada pašvaldība
uzaicina visus Cēsu pilsētas
iedzīvotājus, kuriem nodoti
lietošanā sakņu dārzi pilsētas
teritorijā, noslēgt zemes nomas
līgumus par sakņu dārzu
lietošanu.
Iesniegumus
un
sakņu
dārzu plānus lūdzam iesniegt
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu
novadā, trešajā stāvā 309.
kabinetā pirmdienās no 13001700, trešdienās no 900-1200 un
no 1400-1800. Pēc iesniegumu
saņemšanas tiks sagatavoti
nomas līgumi un aprēķināta
nomas
maksa.
Tālrunis
64122161
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Talkas noskaņās
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Vispirms gribu atzīmēt to,
ka spītējot sniegam un vējam,
labi
pastrādājām
Lielajā
aprīļa talkā. Savākts pamatīgs
atkritumu kalns un novads
kļuvis tīrāks un sakoptāks.
Paldies visiem talciniekiem
un talkas organizatoriem, par
pārdomāto darbu plānojumu.
Darbīgais
noskaņojums
nezudīs arī maijā. Atsāksies
pilsētas ielu rekonstrukcijas
darbi, turpināsies bedrīšu
lāpīšana, pilsētas kopšanas un
tīrīšanas darbi. Šajā pavasarī un
vasarā pašvaldība nodrošinās
darbu gandrīz 200 stipendiātu
programmas
dalībniekiem.
Energoefektivitātes
uzlabošanas projektu ietvaros
notiks izglītības un sociālo
iestāžu renovācija.
Kā
allaž
pašvaldības
dienas kārtībā ir izglītības
jautājumi. Parakstīts nozīmīgs
sadarbības līgums ar Rīgas
Tehnisko universitāti. Pilsētas

profesionālās
vidusskolas
attīstībai
nepieciešamas
plašākas
telpas.
Bijušās
tipogrāfijas ēkas Gaujas ielā ir
tam piemērotas, taču novada
dome tās nedrīkst iegādāties, jo
profesionālā izglītība vēl nav
nodota pašvaldības pārziņā,
kaut ir skaidri deklarēts, ka dažu
gadu laikā tas notiks. Tagad
aktīvi jāmeklē iespēja pārvarēt
šos birokrātiskos šķēršļus,
pretējā gadījumā varam zaudēt
iespējas pretendēt uz Eiropas
līdzfinansējuma
saņemšanu
profesionālās
vidusskolas
attīstības projektam.

Deputāta viedoklis

Vai tas bija aprīļa joks?
Ēro Rass
Cēsu novada domes
deputāts, pilsētas mākslas
skolas pasniedzējs
1. aprīlī Cēsu novada domes
sēdē izglītības darba grupā
izskanēja ieteikums apvienot
Cēsu pilsētas mākslas skolu un
Cēsu bērnu un jauniešu interešu
centru. Neiedziļinoties niansēs,
šķiet, kāpēc gan nē, bet, zinot
iestāžu darbības specifiku un
atšķirības, ir saprotams, ka tas
ir neapdomāts lēmums.

Savukārt Kultūras ministrija
paziņojusi, ka novada domei
jau 2011.gadā ir jāpārņem
Cēsu mūzikas vidusskola, vai
arī tā vairs nepastāvēs. Domes
vadības un deputātu nostāja ir
tāda, ka mūzikas vidusskolai
Cēsīs ir jābūt un tai ir jābūt ar
Vidzemes nozīmes skanējumu.
Darbu turpina pašvaldības
komisijas, kas izstrādā novada
izglītības sistēmas attīstības
modeli un mēs ļoti gaidām šīs
nozares profesionāļu viedokļus
un ieteikumus.

Mākslas skolā bērni trīs
reizes nedēļā piecus gadus
mācās zīmēt, gleznot, veidot,
apgūst kompozīciju, izkopjot
savu mākslas valodu, apgūst
pēc izvēles koka, keramikas,
stikla, ādas un dizaina izstrādes
principus.
Skolu
beidzot,
katrs skolēns viec gala darbu
zīmēšanā,
gleznošanā
un
veido oriģināldarbu izvēlētajā
specialitātē. Tas ir katra bērna
pirmais atbildīgais pakāpiens
mākslā – grupas izstāde Cēsu
izstāžu namā – atskaite par

Aicinājuma
Cēsu
Valsts
ģimnāzijai atļauts pieņemt
ziedojumu skolas jubilejas
pasākuma
organizēšanai,
Cēsu 2.vidusskolai pieņemt
ziedojumā 19 grāmatas;

- noteikti degvielas patēriņa
limiti Cēsu novada pašvaldības
administrācijai un iestādēm;

Domes sēdēs aprīlī
Cēsu novada domes
01.04.2010. sēdē pieņemti 55
lēmumi:

- pieņemts lēmums iznomāt
zemes gabala daļu Raunas ielā
12, Cēsīs vasaras kafejnīcas
ierīkošanai;
- apstiprināts kultūras
projektu konkursa nolikums,
kas paredz līdzekļu piešķiršanu
kultūras
nozaru
attīstībai
un jaunrades procesiem, lai
veicinātu
kultūras
norišu
daudzveidību un kvalitāti,
kultūras vērtību izplatīšanu un
pieejamību plašai sabiedrībai.
nolemts
iznomāt
komercdarbībai telpas Pils
laukumā 1, Cēsīs un Raunas
ielā 12, Cēsīs;
- dota piekrišana pašvaldības
aģentūrai „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” pieņemt
ziedojumus Ls 700 apmērā
afišu staba izgatavošanai un
uzstādīšanai Rožu laukumā,
Cēsīs, Rāmuļu pamatskolai
atļauts
pieņemt
naudas
ziedojumu no Cēsu Rotari
kluba skolēnu brīvpusdienu
nodrošināšanai,
Rāmuļu
pamatskolai atļauts pieņemt
divus lietotus datorkomplektus,
Cēsu Valsts ģimnāzijai atļauts
pieņemt naudas ziedojumu
grāmatas izdošanai, Cēsu
2.pamatskolai atļauts pieņemt
78 ziedotās grāmatas, Cēsu
Centrālajai bibliotēkai atļauts
pieņemt 23 ziedotās grāmatas,
Cēsu
novada
pašvaldība
saņēmusi naudas ziedojumu
Dzīvnieku
patversmes
uzturēšanai un veterinārajiem
pakalpojumiem,
Rāmuļu
pamatskolai - naudas ziedojumu
velosipēda iegādei, Draudzīgā

- lai Cēsu novada pašvaldība
varētu realizēt LR Satiksmes
ministrijā iesniegto investīciju
projektu par Pētera ielas
rekonstrukciju,
nolemts
bezatlīdzības kārtībā pieņemt
no Amatas novada pašvaldības
daļu no Pētera ielas ar mērķiCēsu novada administratīvās
teritorijas labiekārtošana un
uzturēšana;
- lai Amatas novada
pašvaldība varētu realizēt
iesniegto
investīciju
projektu par Līgatnes ielas
rekonstrukciju,
nolemts
bezatlīdzības kārtībā nodot
Amatas novada pašvaldībai
daļu no Līgatnes ielas ar mērķiAmatas novada administratīvās
teritorijas labiekārtošana un
uzturēšana;
- nolemts pārņemt no SIA
„Cēsu siltumtīkli” atsevišķus
pamatlīdzekļus un piekrist
ieskaitam,
dzēšot
Cēsu
novada pašvaldības prasījumu
par
pamatlīdzekļu
nomu
ar SIA „Cēsu siltumtīkli”
pretprasījumu par ieguldījumu
siltumtīklu renovācijā, atlikušo
nomas maksu par 2009.gadu
summējot pie 2010.gada nomas
maksas;
nolemts
iesniegt
projektu
pieteikumus
par
daudzfunkcionālā
centra
„Vidzemes
mūzikas
un
kultūras centrs” izveidi” un
„Cēsu pilsētas maģistrālo ielu
rekonstrukcijas 2.kārtu”;

- saistībā ar Cēsu novada
pašvaldības juridiskās adreses
maiņu, apstiprinātas izmaiņas
Cēsu
novada
pašvaldības
nolikumā.
Cēsu
novada
pašvaldības juridiskā un
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas
faktiskā
adrese ir Bērzaines iela 5,
Cēsīs. Cēsu novada pašvaldībai
adresēto korespondenci, rēķinus
u.c. dokumentu, turpmāk varēs
iesniegt tikai Bērzaines iela 5,
Cēsīs;
- noteiktas teritorijas Cēsu
pilsētā un Vaives pagastā,
ko paredzēts nodot nomā
iedzīvotājiem sakņu (ģimenes)
dārzu ierīkošanai. Nomas
attiecību termiņš, ievērojot
novada teritorijas attīstības
tendences,
Cēsu
pilsētā
nepārsniegs 3 gadus, bet Vaives
pagastā – 5 gadus;
- noraidīts sagatavotais
lēmuma projekts par teritorijas
plānojuma grozījumu uzsākšanu
teritorijai Vaives pagastā, Cēsu
novadā saistībā ar degvielas un
gāzes uzpildes stacijām;
- apstiprināts konkursa
„Labākais sētnieks Cēsu
novadā” nolikums. Pieteikumu
iesniegšanas termiņš – 1.jūlijs
un nominācijas tiks piešķirtas
5
kategorijāsprivātmāju
sektors, pašvaldību teritorija,
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
teritorija, sabiedriskās ēkas
un Vaives pagasts. Konkursa
noslēgums
un
laureātu
noteikšana norisināsies Cēsu
pilsētas svētku svinību laikā;

iegūto pieredzi piecu gadu
garumā. Vēlos vērst uzmanību
uz to, ka Cēsu mākslas skola ir
profesionālās ievirzes mākslas
skola ar izstrādātu vienotu
mākslas izglītības programmu
visām Latvijas valsts mākslas
skolām, ar izstrādātu mācību
priekšmetu kompleksu, ar
konkrētiem
mērķiem
un
uzdevumiem. Cēsu pilsētas
mākslas skola jau 22 gadus
aicina un izglīto bērnus
mākslā no Cēsīm un tuvākās
apkārtnes.
Mēs varam būt lepni, jo
mums ir talantīgi bērni, - to
viņiem neviens nedrīkst atņemt.
Mūsu absolventi ir atpazīstami
ne vien Latvijā, bet arī pasaulē.
Cēsu mākslas skolas absolventi
ir Kaspars Podnieks, Gatis
Šļūka, Artis Nīmanis, Kristīne
Rozenberga un daudzi citi
radoši, jauni mākslinieki.
Kā var apvienot iestādes,
kurām ir atšķirīgas programmas,
uzdevumi un mērķi? Varbūt
kopīga ir tikai māksla? Kaut gan
arī mākslā ir atšķirīgi līmeņi. Tos

- apstiprināts sadarbības
līgums
ar
nodibinājumu
„Rīgas Tehniskās universitātes
attīstības fonds”, kas paredz
sadarboties
sagatavojot
atzinumu par Cēsu pilsētas
siltumtīklu
saimniecības
investīciju plānu 2010.-2022.
gadam un remonta darbu plānu
2010.gadam;
Cēsu novada domes
22.04.2010. sēdē pieņemti 60
lēmumi:
- nolemts piekrist VAS
“Latvijas
Dzelzceļš”
ierosinājumam
gan
par
valdījumā esošo īpašumu
reģistrēšanu
zemesgrāmatā,
gan ierosinājumam par jaunu
adrešu piešķiršanu;
- pieņemts lēmums iznomāt
zemes gabala daļu Rožu
laukumā, Cēsīs trīs vasaras
kafejnīcu ierīkošanai;
- lai papildinātu Cēsu
novada Izglītības stratēģiju ar
nodaļu „Pieaugušo izglītība”,
apstiprināta darba grupa, kuras
sastāvā ir J. Rozenbergs, Cēsu
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks, O.Bicāns, Cēsu
novada
domes
deputāts,
pārstāvis no Cēsu novada domes
Izglītības kultūras un sporta

nosaka metodes, kuras izmanto
abas iestādes. Interešu centra
bērni dejo, dzied, spēlē mūziku,
teātri, protams, arī zīmē. Tā ir
interešu izglītība lietderīgai brīvā
laika pavadīšanai. Pievienojot
interešu centram mākslas skolu
var neapdomīgi sagraut to,
kas ir gadiem kopts un veidots
un tradīcijām bagāts. Mākslas
skola, tas ir arī prestižs! Tai ir
īpaša gaisotne – vecāki lepojas
ar sava bērna panākumiem.
Mākslas skola iemāca bērniem
domāt radoši, būt oriģināliem
un attīsta
spēju inovatīvi
iesaistīties dažādos mūsdienu
dzīves procesos, kas nav
mazsvarīgi nākotnē, konkurējot
darba tirgū. Mākslas skolā
veidojas spilgtas personības, tās
nevar nepamanīt.
Šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas
iestādes,
kuras
nedrīkst
apvienot! Ir jāmeklē citi
risinājumi, nopietni izanalizējot
situāciju. Vai tiešām kultūras un
izglītības pilsētā Cēsīs, mākslas
izglītība nebūs vērtība? Varbūt
ideja par apvienošanu bija vien
aprīļa joks?

komitejas, L. Kokina, Cēsu
novada pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītāja, D. Rubene,
Cēsu Pieaugušo izglītības
centra direktore, D.Trapenciere,
Cēsu
novada
pašvaldības
Attīstības plānošanas nodaļas
vadītāja, Nodarbinātības valsts
aģentūras Cēsu filiāles vadītāja.
Darba grupai ziņojums Cēsu
novada domei jāiesniedz līdz
30.07.2010.;
- saistībā ar Cēsu novada
pašvaldības
administrācijas
juridiskās adreses maiņu,
mainīta juridiskā adrese arī
visām pārējām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm un
institūcijām;
- apstiprinātas izmaiņas
nolikumā par Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamo
apbalvošanu, paredzot, ka par
izciliem sasniegumiem novada,
valsts un starptautiskajās mācību
priekšmetu olimpiādēs, valsts
atklātajās mācību priekšmetu
olimpiādēs
un
skolēnu
zinātniski
pētnieciskajās
konferencēs tiks izmaksātas
naudas balvas šādā apmērā: par
1.vietu - 30 lati, par 2.vietu- 25
lati, par 3.vietu- 20 lati un par
iegūto atzinību- 15 lati;
Turpinājumu lasiet 3. lpp

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. aprīlis

JAUNUMI, DOMES SĒDĒ
Pašvaldībai
Veidos augstskolas
jurģi
filiāli
Ieva Karlsberga
sabiedrisko attiecību
speciāliste
26.aprīlī
nodziedot
„Nevis slinkojot un pūstot,”
piestiprinot pie ēkas plāksni un
paceļot valsts un Cēsu karogus
darbu Bērzaines ielā 5 uzsāka
Cēsu
novada
pašvaldības
administrācija.
Svinīgajā
brīdī klāt bija gandrīz visi
pašvaldības
administrācijas
darbinieki.
Tagad gandrīz visas novada
domes nodaļas ir pārcēlušās un
strādā Bērzaines ielā 5. Raunas
ielā 4 vēl paliek Komunālā
nodaļa, bet Izglītības nodaļa
maija sākumā no Raunas ielas
1 pārcelsies uz Bērzaines ielu
16. Pārējās nodaļas tāpat kā
līdz šim atrodas iepriekšējās
vietās – Dzimtsarakstu nodaļa

- Palasta 11, Bāriņtiesa –
Bērzaines 16, Sociālais dienests
– Bērzaines 18. Bijusī domes
ēka Raunas ielā 4 arī turpmāk
kalpos sabiedriskiem mērķiem,
tur
darbosies
Pieaugušo
izglītības centrs, nevalstiskās
organizācijas un citas iestādes.
Ēka
Cēsīs,
Bērzaines
ielā 5 celta 19.gs. beigās kā
patversme. Līdz 1939.gadam
tajā atradās vācu veco dāmu
patversme. Kara laikā tur bija
arī mākslas salons. 1945.gadā
namā sāka darboties apriņķa
izpildu komiteja, bet no 1992.
gada līdz 2009.gada beigām
Cēsu rajona padome. Savukārt
Cēsu novada pašvaldība - no
2010.gada 26.aprīļa.
Novada
administrācijas
darbinieku telefonu un kabinetu
numurus skatīt www.cesis.lv/
Kontakti.

Attēlā: 26. aprīlī ar svinīgu ceremoniju un karogu pielikšanu,
tika atzīmēti Cēsu novada pašvaldības jurģi, pārcelšanās uz ēku
Bērzaines ielā 5. Foto: Gints Gārša

Ieva Karlsberga
sabiedrisko attiecību
speciāliste
20.aprīlī Cēsu novada
domes
priekšsēdētājs
Gints Šķenders un Rīgas
Tehniskās
universitātes
(RTU) rektors Ivars Knēts
parakstīja sadarbības līgumu
ar mērķi īstenot iniciatīvas
augstākās tehniskās izglītības
pieejamības nodrošināšanai
Cēsīs,
veidojot
RTU
inženierzinātņu
un
tehnoloģiju
studiju
un
pētniecības centru.
Līgums paredz vairākas
aktivitātes,
kas
veicinās
iedzīvotāju
iespēju
iegūt
augstāko tehnisko izglītību
Cēsu
novadā:
RTU
inženierzinātņu un tehnoloģiju
studiju un pētniecības centra
(filiāles)
attīstību
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā, koledžu programmas
īstenošanu,
komercdarbības
veicināšanu, izmantojot RTU
un pašvaldības inovāciju un
biznesa inkubatoru piedāvātās
iespējas,
RTU
studējošo
iesaistīšanu
pašvaldības
institūciju un komersantu
uzdevumu
risināšanā,
realizējot konkrētas prakses un
izstrādājot bakalaura, maģistra
un doktora darbus pašvaldībai
nepieciešamās
tematikās,
kā arī sadarbību inovāciju
un
tehnoloģiju
ieviešanā
Cēsu novada uzņēmumos un
iestādēs.
Šis ir jau trešais Cēsu novada
pašvaldības un RTU līgums,
kas paredz abpusēju sadarbību
inženierzinātņu un tehniskās
izglītības popularizēšanā un

Domes sēdēs aprīlī
Turpinājums no 2.lpp

apstiprināts
radošās
izstādes- konkursa „Dzīvot
šodienai, neaizmirstot par
rītdienu”
nolikums,
kas
paredz, ka konkursu organizē
Cēsu novada Jauniešu dome ar
mērķi veicināt jauniešu radošo
darbību un vērtību apzināšanos,
sekmēt jaunu talantu rašanos
un attīstību un dot iespēju
jaunajiem
māksliniekiem,
autoriem
parādīt
savus
darbus
plašākai
publikai.
Konkursa dalībnieki var būt
Latvijas jaunieši vecumā no
13 – 21 gadiem. Skatītājiem
būs
iespēja
konkursam
iesniegtos
darbus
(video,
radošie raksti, tēlotājmāksla,
oriģinālfoto, apstrādāts foto,
oriģināldziesma) apskatīt no
2010.gada 7.maija līdz 2010.
gada 6.jūnijam a/s „CATA”
Kultūras namā un noteikt savu
skatītāja simpātiju;

- samazināta maksa Cēsu
Valsts ģimnāzijas ECDL
eksaminācijas centrā. Laika
posmā no 23.04.2010. līdz
31.05.2010. par ECDL jāmaksā
tikai Ls 16,50 un E-Citizen
kartes iegādi tikai Ls 12.00.
Samazināta arī maksa par testu
veikšanu un kursiem;
- nolemts noteikt jaunu
personu loku, kam piešķirt
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus:
zemes
īpašniekiem,
kuru
zemes
lietošanas mērķis ir individuālo
dzīvojamo
māju
apbūve,
īpašums robežojas ar cita
novada pašvaldības īpašumiem,
kam pašvaldība nav varējusi
nodrošināt ar ielu tīklojumu un
ūdens, kanalizācijas tīkliem,
platība ir virs 2,5 ha un ja
pašreizējie zemes īpašnieki
uz attiecīgo zemes gabalu
īpašuma tiesības ieguvuši
īpašumu tiesību atjaunošanas
ceļā vai mantojot zemes gabalu

no šāda īpašnieka – par 25%
no nekustamā īpašuma nodokļa
summas. Šie noteiktumi stāsies
spēkā pēc to saskaņošanas
ar Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministriju un
publicēšanas „Cēsu Vēstīs”;
- apstiprināts Cēsu novada
pašvaldības
2009.
gada
pārskats ar šādiem rādītājiem:
bilances kopsumma 53 941 194
lati, pārskata gada budžeta
izpildes rezultāts 6 093 571 lati
un apstiprināts Cēsu novada
pašvaldības
konsolidētais
2009.gada pārskats ar šādiem
rādītājiem: bilances kopsumma
61 282 927lati, pārskata gada
budžeta izpildes rezultāts
6 557 391 lati;
Sīkāka informācija par
pieņemtajiem lēmumiem www.
cesis.lv Novada pašvaldības
sadaļā „Pieņemtie lēmumi”.

attīstībā reģionā, kā arī kopīgā
projektu sagatavošanā un
ieviešanā.

„Cēsis ir un būs izglītības
pilsēta un izglītība ir stabila
pašvaldības prioritāte. Tagad,
kad valstī izglītības sistēmā
notiek būtiskas pārmaiņas,
pašvaldībai jābūt aktīvai un
jānodrošina, lai izglītības
iespējas Cēsīs būtu pēc
iespējas
kvalitatīvākas.
Mums ir ļoti augsta līmeņa
ģimnāzijas, tagad jāturpina
attīstīt profesionālā izglītība, jo
līdz 2015.gadam pašvaldībām
jāpārņem profesionālās skolas.
Abas Cēsu profesionālās skolas
- gan mūzikas, gan profesionālā
vidusskola ir ļoti svarīgas
novada attīstībai. Līgums ar
RTU ir nozīmīgs ar to, ka iezīmē
izglītības pēctecību sākot ar
vispārējo izglītību un turpinot
ar profesionālo, augstāko un
mūža izglītību,” pauda Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Gints Šķenders.
RTU rektors Ivars Knēts
atzinīgi novērtēja Cēsu novada
pašvaldības
nostāju
par
izglītības nozīmīgumu valsts un
reģionu attīstībā. „Nepiekrītu
apgalvojumam, ka mums ir
pārāk daudz augstskolu un
pārāk daudz studentu. Jo vairāk
valstī būs izglītotu cilvēku, jo
labākas būs tautsaimniecības
attīstības
iespējas.
Līdz
šim jaunieši pārsvarā tiecās
studēt par juristiem, banku
speciālistiem, sociologiem un
komunikāciju
speciālistiem,
taču darba tirgū tagad ir
pieprasīti dažādu specialitāšu
inženieri. Rīgas Tehniskajai
universitātei ir filiāles Liepājā,
Ventspilī un Daugavpilī, un
mēs atbalstām ideju par filiāles
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izveidošanu Cēsīs. Tādejādi
reģiona jauniešiem
studiju
iespējas būs pieejamākas un,
kas nav mazsvarīgi, ir lielākas
iespējas, ka beidzot augstskolu
viņi dzīvos un strādās Cēsīs,”
pauda RTU rektors.
Domes
priekšsēdētāja
vietnieks Jānis Rozenbergs
uzsvēra to, ka RTU filiāles
izveidošana Cēsīs ir Vidzemes
nozīmes projekts. Iecerēts,
ka studiju programmās varēs
apgūt tās specialitātes, kas tiek
apgūtas Cēsu profesionālajā
vidusskolā – koka un metāla
apstrāde,
elektroiekārtas.
Perspektīva ir iecere Cēsīs
sagatavot
restaurācijas
speciālistus.
Pirmais
līgums
starp
RTU un Cēsu pašvaldību
tika noslēgts 2005.gadā un
tas paredz sadarboties, lai
veicinātu tehniskās izglītības
popularizēšanu Cēsu pilsētas
un rajona jauniešu vidū un
orientētu jauniešus uz tādu
profesiju apgūšanu, kas atbilst
Latvijas Republikas sociāli
ekonomiskai virzībai un Cēsu
pilsētas un rajona prioritātēm
un attīstības programmai.
Savukārt šī gada 7.aprīlī
Cēsu
novada
pašvaldība
noslēdza līgumu par sadarbību
ar RTU, kas paredz vienas
prakses vietas nodrošināšanu
Cēsu novada pašvaldībā RTU
un Hipotēku bankas rīkotajā
vasaras prakšu projektā “Labā
prakse”. Sadarbības ietvaros
viens
RTU
maģistrants
profesora Visvalža Vrubļevska
vadībā veiks Cēsu pilsētas
siltumtīklu
saimniecības
investīciju un remonta darbu
plāna izvērtēšanu.

Pedagoģiski medicīniskās
komisijas 2010.gada maijā
6.05.
no
plkst.9.00
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija pirmsskolas
vecuma bērniem ar redzes
traucējumiem.
11.05.
no
plkst.9.00
Pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija pirmsskolas
vecuma bērniem ar valodas
traucējumiem.
Uz abām komisijām pieteikties Cēsu speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē Briežu ielā 7
vai pa tālruni 64123564.
12.05.
no
plkst.9.00
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskā
komisija
pirmsskolas vecuma bērniem
ar
valodas
un
fiziskās
attīstības
traucējumiem.
Pieteikties Veselavas speciālajā
pirmsskolas izglītības iestādē
vai pa tālruņiem 64177375,
26403436.

19.05. Valsts pedagoģiski
medicīniskā komisija skolas
vecuma bērniem.
26.05.
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskā
komisija skolas un pirmsskolas
vecuma bērniem.
Uz
abām
komisijām
pieteikties Cēsu sanatorijas
internātpamatskolā Bērzaines
ielā 34 vai pa tālruņiem
64125638, 29437973.
21.05. no plkst. 9.00
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskā komisija Spāres
speciālajā
internātskolā.
Pieteikties Spāres speciālajā
internātskolā vai pa tālruni
64170071.
Pašvaldības
pedagoģiski
medicīniskās
komisijas
priekšsēdētāja
Biruta
Dambīte, tālr. 64161822.
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AKTUĀLI
Laba iespēja siltināt namus
Aivars Akmentiņš
Kā informē SIA „Cēsu
siltumtīkli”
vadība,
Cēsu
iedzīvotāju parādi par apkures
sezonā piegādāto siltumu
pārsniedz pusmiljonu latu.
Un pamatā šo summu veido
aizvadītās ziemas aukstāko
mēnešu - janvāra un februāra
neapmaksātie
rēķini
par
siltumu. SIA „CDzP” valdes
priekšsēdētājs Ģirts Beikmanis
pastāstīja, ka iepriekšējos
pavasaros
uzņēmuma
apsaimniekoto
namu
iedzīvotāju parāds par siltumu
bija ap 100 tūkstošiem latu. Šajā
pavasarī tas ir trīs reizes lielāks.
Tas ir saistīts ar ekonomisko
krīzi un krasu iedzīvotāju
ienākumu
samazināšanos
un to, ka ziema tiešām bija
barga un arī rēķini par apkuri

prāvi. Tomēr siltuma patēriņš
un maksa par to „CDzP”
apsaimniekotajos
namos
ievērojami atšķīrās. Janvārī
cenu amplitūda bija no 1,12
– 2,24 latiem par kvadrātmetru
un mazāk maksāja renovēto
māju dzīvokļu īpašnieki. Tāpēc
Ģ.Beikmanis, tomēr iesaka
namu iedzīvotājiem izvērtēt
iespējas renovēt savu īpašumu,
jo šim mērķim pieejams
ievērojams Eiropas Savienības
un pašvaldības finansiālais
atbalsts.
Dzīvokļu īpašnieki, kas
pirms trim, pieciem gadiem
vienojās un veica namu
siltināšanu, aizvadītajā ziemā
varēja novērtēt šī darba augļus.
Siltuma izmaksu ietaupījums
bija līdz pat 50 santīmiem par
vienu kvadrātmetru. Protams,
tik jūtams ieguvums no mājas
siltināšanas ir tikai tad, kad

ir kārtīga ziema. Iepriekšējās
siltajās ziemās ietaupījums
bija 10 – 20 santīmi par
kvadrātmetru. Taču ieguvums
nav mērāms tikai apkures
izmaksu samazinājumā. Tās
ir investīcijas, kas nodrošina
īpašuma sakārtošanu un tā
vērtības pieaugumu, nama kalpošanas ilguma pagarināšanu
un augstāku komforta līmeni tā
iemītniekiem.
Jaunais Cēsu siltumtīklu
operators plāno modernizēt
siltuma apgādi pilsētā, tomēr
diez vai apkure kļūs lētāka. Labi,
ja izdosies noturēt tarifu esošajā
līmenī. Tāpēc vienīgā iespēja
taupīt un samazināt rēķinus
par apkuri, ir namu siltināšana.
Pieminētais 50 santīmu par
kvadrātmetru ietaupījums bija
tām mājām, kuru dzīvokļu
īpašnieki paši pilnībā apmaksā
pirms trim vai pieciem gadiem

Sociālā informācija
Vita Pētersone
Cēsu novada p/a
„Sociālais dienests”
Projektu vadītāja –
attīstības speciāliste

Uzsāk pabalstu
piešķiršanu
kurināmā iegādei
No š.g. 5.maija līdz
30.septembrim Cēsu novada
pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests” pieņems iesniegumus
pabalsta (malkas pabalsta)
piešķiršanai no personām/
ģimenēm, kuras dzīvo mājā ar
lokālu apkuri.
Apkures
pabalsts
tiks
piešķirts
mājsaimniecībām
2010./2011.gada
apkures
sezonai,
kurām
piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss.
Pabalsta apmērs:
• trūcīgai ģimenei - Ls
60,00;
• maznodrošinātai ģimenei
- Ls 30,00.
Lai
saņemtu
pabalstu,
iedzīvotājiem jāierodas Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests”, Bērzaines
ielā 18, 2.stāvā, Cēsīs vai Vaives
pagasta pārvaldē ”Kaķukrogā”,
apmeklētāju
pieņemšanas
laikos.
Atgādinām, ka trūcīgas un
maznodrošinātas
personas
(ģimenes) statusu piešķir,
izvērtējot personas (ģimenes)
materiālo stāvokli. Par trūcīgu
atzīstama persona (ģimene),
kuras ienākumi uz katru
ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 90
latus.

Savukārt par maznodrošinātu
tiek atzīta persona (ģimene),
kuras ienākumi:
• uz katru ģimenes locekli,
darbspējīgā vecumā pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 108
latus;
• pirmajai personai 153 latus,
katram nākamajam ģimenes
(mājsaimniecības) loceklim,
ja ģimenē ir tikai vecuma
pensionārs/i vai 1. un 2. grupas
invalīds/i - 108 latus;
•
vientuļam,
vienatnē
dzīvojošam pensionāram, 1.
vai 2. grupas invalīdam, kurš
nav noslēdzis uzturlīgumu
vai
nekustamā
īpašuma
dāvinājuma līgumu, savus
nekustamos īpašumus nav
novēlējis citai personai un kam
nepieder īpašums, no kura var
gūt ienākumus - 180 latus

Izstrādā stratēģiju
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests”
ir uzsākusi Aģentūras darbības
un
attīstības
stratēģijas
izstrādāšanu
2011.-2013.
gadam.

18. maijā plkst.17.30 –
Ģimenes ar bērniem un viņu
tuvinieki, Raunas ielā 4, Cēsīs,
Cēsu novadā, 2.stāva zālē
25.maijā
plkst.
11.00
– Pensijas vecuma personas,
Bērzaines ielā Cēsis, Cēsu
novadā 16, 2.stāva zālē
Diskusijās
aicināts
piedalīties ikviens Cēsu pilsētas
iedzīvotājs.

Ģimenes dienā
15.maijā, jau sešpadsmito
reizi visā pasaulē tiks atzīmēta
Starptautiskā ģimenes diena.
Cēsīs Ģimenes dienu atzīmēs
otro reizi.
Ņemot vērā Cēsu novada
pozitīvās atsauksmes un ģimeņu
lūgumu, kā tradīcija, jau otro
gadu Cēsīs, tiks organizēta
ģimenes diena. Arī šogad
Cēsu novada p/a „Sociālais
dienests” sadarbībā ar dažādām
organizācijām dāvinās šos
svētkus visām Cēsu novada
ģimenēm ar bērniem.

11. maijā plkst. 11.00 –
Personas ar invaliditāti un viņu
tuvinieki, Raunas ielā 4, Cēsīs,
2.stāva zālē

Visas Cēsu novada ģimenes
ar bērniem 2010. gada 15.
maijā no plkst. 11.00 līdz 13.00
aicinātas doties pastaigā pa
Latvijā vienīgo Bērnu tiesību
un pienākumu taku. Ģimeņu
reģistrācija un takas sākums
- Cēsu Tūrisma informācijas
centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs.
Šeit katra ģimene varēs saņemt
Bērnu tiesību un pienākumu
takas maršruta karti, un Ģimenes
pasi. Ejot pa kartē norādītajiem
punktiem ģimenēm būs iespēja
iesaistīties dažādās jautrās,
ģimeni saliedējošās aktivitātēs.
Un protams, būs dažādi
pārsteigumi.

18. maijā plkst. 11.00
– Bezdarbnieki, Bērzaines
ielā 16, Cēsīs, Cēsu novads,
2.stāva zālē

Pasākuma
noslēgumā,
plkst. 13.00, Maija parka
estrādē ģimenēm veltīts svētku
koncerts.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju
viedokli
par
sociālajiem
pakalpojumiem un palīdzību
Cēsu novadā, tiek organizētas
vairākas diskusijas ar dažādām
iedzīvotāju grupām:
27. aprīlī plkst. 8.00 tikšanās
ar personām bez noteiktas
dzīves vietas, Bērzaines ielā 16,
Cēsīs, Dienas centra pensijas
vecuma personām telpās;
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ņemto kredītu renovācijai.
Nolemjot
savu
īpašumu
atjaunot tagad, iedzīvotāji var
saņemt Eiropas Savienības
līdzfinansējumu 50% apmērā,
pašvaldības līdzfinansējumu
trīs latus par kvadrātmetru
un
līdzfinansējumu
arī
energoaudita
un
tehniskā
projekta izstrādei. Tātad var
nopirkt labu preci, kas kalpos
gadu desmitus, samaksājot pusi
no tās vērtības. Pateicoties ES
un pašvaldības finansējumam
tiek segti gan kredīta procenti,
gan daļa no remonta darbu
pamatvērtības.
Šim mērķim piešķirtais ES
finansējums ir pietiekami liels,
lai visi, kas šogad spēs vienoties
un sakārtot dokumentāciju,
naudu
saņemtu.
Bankas,
kredīta piešķiršanai, prasa lai
par renovāciju būtu nobalsojuši
60%
dzīvokļu
īpašnieku

un parādu summa nedrīkst
pārsniegt 50%. Darbu veicēju
noteikšana notiek konkursa
kārtībā. Situācija ir labvēlīga
pasūtītājiem, jo būvmateriālu
un celtniecības darbu cenas ir
zemākas nekā pirms diviem,
trim gadiem. Pie tam šajos
namu siltināšanas projektos
paredzēta stingra gan pašu,
gan valsts būvdarbu kvalitātes
uzraudzība. Ir arī uzkrāta krietna
siltināšanas darbu pieredze,
izanalizētas kļūdas, kas tika
pieļautas pirmajos projektos.
Aprīlī
mūsu
uzņēmuma
darbinieks Andrejs Zvirbulis
trīs nedēļas Vācijā apguva
renovācijas darbu vadītāja amata
prasmes. Tā kā ir gan kvalificēti
speciālisti, gan pieejams ES un
pašvaldības
līdzfinansējums
un jācer, ka dzīvokļu īpašnieki
spēs vienoties un šo izdevību
izmantos.

Atbalsta MAXIMA XX
būvniecības ieceri
Ieva Karlsberga
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Cēsu novada domes deputāti
atbalstīja lielveikala MAXIMA
XX būvniecības ieceri Cēsīs,
Valmieras ielā 17a un Jāņa
Poruka laukumā 3.
Domes sēdē 1.aprīlī deputāti
uzklausīja
sabiedriskās
apspriešanas rezultātus, Cēsu
novada pašvaldības arhitekta
Jāņa Zlaugotņa un MAXIMA
Latvija SIA sabiedrisko attiecību
speciālista
Ivara
Andiņa
skaidrojumu, kā arī iepazinās ar
ceļu drošības satiksmes audita
atzinumu un konstatēja, ka nav
ar likumu pamatotu argumentu,
kas ierobežotu lielveikala
būvniecība Cēsīs.
Pirms lēmuma pieņemšanas
pašvaldībā tika izsludināta
sabiedriskā apspriešana, kurā
iedzīvotāji mēneša laikā varēja
iesniegt savus priekšlikumus
un paust viedokli par vai pret
lielveikala būvniecību. Gan
interneta vidē Cēsu mājas
lapā, gan pašvaldībā saņemto
iedzīvotāju anketu rezultāti
parādīja, ka kopā apspriešanā
izteikti 232 viedokļi, no
kuriem par derīgiem atzīti
172. Veikala būvniecību Cēsīs
atbalstīja 43,75% apspriešanas
dalībnieku, bet pret bija 56,35%.
Par nederīgiem tika atzīti tie
viedokļi, kuru paudēji nebija
norādījuši likumā noteiktos
datus – vārdu, uzvārdu un
adresi.
Savos
vērtējumos
apspriešanas
respondenti
minēja šādas pozitīvas atziņas:
vieta ir piemērota tirdzniecības
centra
būvniecībai;
tirdzniecības centrs būs tuvāk
mājām; būs par vienu sakārtotu
un apsaimniekotu vietu vairāk;

nebūs jābrauc iepirkties uz
Valmieru un Siguldu; krīzes
laikā būs papildus darba
vietas; būs konkurence starp
uzņēmējiem un līdz ar to
kritīsies preču cenas; būs
plašāks preču sortiments,
būvējot objektu būs darbs
celtniekiem.
Apspriešanā tika minētas
šādas negatīvās atziņas: pārtikas
veikalu Cēsīs ir pietiekoši; vieta
nav piemērota tirdzniecības
centra būvniecībai, jo pārāk
tuvu centram, pārāk tuvu
citi pārtikas veikali, pārāk
tuvu skola; būs apgrūtināta
satiksme tirdzniecības centram
piegulošajās ielās; neatbalsta
ābeļu, kastaņas, bērzu un citu
koku izciršanu un neatbalsta
Lietuvas uzņēmuma attīstību
Cēsīs;
tādā
veidā
tiek
pazemināta vietējo uzņēmēju
un preču konkurētspēja, ir
apdraudēti
vietējie
mazie
uzņēmumi.
MAXIMA
Latvija
SIA
sabiedrisko
attiecību
speciālists Ivars Andiņš pauda,
ka Maxima XX celtniecība
Cēsīs būs izdevīga gan
cēsniekiem, gan MAXIMA
uzņēmumam.
„Veikala
veiksmi vai neveiksmi noteiks
paši cēsnieki. Lielveikalā
piedāvāsim tās preces, kuras
būs nepieciešamas tieši Cēsu
iedzīvotājiem. Un tās būs
30 000 dažādas preces, līdzīgi
kā tas ir Valmierā. Veikala
būvniecība nozīmēs jaunas
darba vietas gan būvniekiem,
gan veikala darbiniekiem.
Tiks radītas 70 jaunas darba
vietas. Veikalā būs arī gaļas
izstrādājumu
ražošanas
cehs,” skaidroja I.Andiņš un
prognozēja, ka lielveikala
būvniecība varētu sākties šī
gada nogalē vai nākošā gada
sākumā.
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
“Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”
1. Šie saistošie noteikumi regulē
nodevas par reklāmas eksponēšanu
publiskās vietās apmēru, samaksas
kartību un nosaka personas, kuras
ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no
pašvaldības noteiktās nodevas par
reklāmas eksponēšanu publiskās
vietās samaksas.”

Nr.
p.k.
1.2.1.
1.2.2.

Īslaicīgā reklāma
Pašvaldības nodevas
Platība
objekts
Īslaicīgās reklāmas
1m2 un lielāka
Īslaicīgās reklāmas

0,5m2 līdz 1 m2
(A2formāts)

Pašvaldības nodevas likme LVL
3.diena un
1.diena
2.diena
ilgāk
0,50
0,50
0,40
0,50

0,40

0,30

0,062m2 līdz 0,5 m2
0,40
0,30
0,25
(A3formāts)
līdz 0,06 m2
1.2.4.
Īslaicīgās reklāmas
0,35
0,25
0,20
(A4formāts)
1
1.
Papildus reklāma ir
(vairāk nekā 5 pasākumi gada
ziedotāju, sponsorētāju reklāmas;
2.
Ja viena veida Papildus
Reklāma, kura izvietota ārpus
reklāma vai Īslaicīgā reklāma tiek
laikā) pasākumu rīkošanu. 1. un
4.4. īslaicīgās reklāmas par
zemes gabala vai ēkas, kurā savu
izvietota vairākās vietās, tad katra
2.punktā minētajām nodevām tiek
bezmaksas
pasākumiem;
komercdarbību,
pakalpojumu
nākamā vienība tiek uzskatīta par
pielietots koeficients 0,5.
sniegšanu vai profesionālo darbību
atsevišķu pašvaldības nodevas
4.5. komersanti, kuri veic
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
veic Reklāmas izvietotājs Publiskā
objektu un tā tiek apmaksāta
komercdarbību Valsts nozīmes
novada
domes
01.04.2010.
vietā.
atsevišķi.
pilsētbūvniecības
pieminekļa
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
Nr.7426- Cēsu pilsētas vēsturiskais
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
3.
Pašvaldības
nodevas
4.
No pašvaldības nodevas
centrs – robežās.
novada
domes
01.04.2010.
apmēru samazina:
atbrīvojami:
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
3.1. Papildus reklāmai ar
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
4.1.
novada pašvaldības
kultūras, dabas un veselības
novada
domes
01.04.2010.
1.2 Pašvaldības
nodevas
kapitālsabiedrības
un
iestādes,
aizsardzības, sporta un tml.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
objekti:
tematiku ar komerciālu raksturu l.
4.2. papildus reklāmas ar
5.
Nodevas maksātāji ir
un 2.punktā minētajām nodevām
1.2 1. Papildus reklāma :
kultūras, dabas un veselības
visas fiziskās un juridiskās personas,
Nr.
kuras izvieto Papildus reklāmu
Platība
Pašvaldības nodevas objekts
Pašvaldības nodevas likme LV
p.k.
Cēsu novada administratīvajā
2
2
1.1.1.
Papildus reklāma
1-3 m
Ls 5/ par 1m
teritorijā Publiskās vietās. Vaives
1.1. punktā noteiktā likme un par katru
pagasta teritorijā šie noteikumi
1.1.2.
Papildus reklāma
platība ir virs 3 m2
nākošo m2 virs 3 m2 – papildus Ls 2/ par
attiecināmi uz Papildus reklāmu,
1m2
kuru paredzēts brīvi stāvoši
izvietot autoceļu zemes nodalījuma
1.1.3.
Papildus reklāma
Mazāka par 1m2
Ls 5
joslā, tiem pieguļošajos zemes
1.2 2. Īslaicīgā reklāma:
gabalos (līdz 50 m attālumā no
tiek pielietots koeficients 0.5;
aizsardzības, sporta un tml.
zemes gabala robežas) un zemes
Tematiku
bez
komerciāla
rakstura,
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
3.2. pastāvīgajiem klientiem,
gabalos, kuros ir kultūrvēsturiskie
novada
domes
01.04.2010.
t.i., komersantiem, ar kuriem
4.3. Cēsu novada pašvaldības
pieminekļi (izņemot mākslas),
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
Cēsu novada pašvaldība noslēgusi
organizēto pasākumu atbalstītāju,
un pie ēkām un būvēm, kuras ir
sadarbības līgumu par noteiktu
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15

1.2.3.

Īslaicīgās reklāmas

kultūrvēsturiskie pieminekļi.
6.
Nodevu pilnā apmērā
iekasē pirms Papildus reklāmas
eksponēšanas līguma parakstīšanas
un pirms Reklāmas izvietošanas
dabā.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
11.03.2010.
Saistošajiem noteikumiem nr. 13
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 15
7.
Nodeva par Papildus
reklāmas
izvietošanu
skaidrā
naudā iemaksājama Cēsu novada
pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu
pamatbudžeta kontā. Nodeva par
Īslaicīgās reklāmas izvietošanu no
01.04.2010. iemaksājama skaidrā
naudā pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” kasē
vai ar pārskaitījumu bankas kontā.
Par nodevas samaksu tiek izsniegta
noteikta parauga kvīts.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
11.03.2010.
Saistošajiem noteikumiem nr. 13
8. Ar šo Saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Cēsu pilsētas domes 13.05.2009.
saistošie noteikumi nr. 6 „Nodeva
par papildus reklāmas un reklāmas
nesēja, īslaicīgās reklāmas u.c.
informatīvo materiālu eksponēšanu
publiskās vietās” un tajos veiktie
grozījumi.
Noteikumi stājas spēkā 2010.
gada 29. aprīlī.

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8
„Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”
I Vispārīgie jautājumi
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
1.1. Reklāma šo saistošo
noteikumu izpratnē ir vizuālais
paziņojums, kas izvietots uz
Reklāmas nesējiem Cēsu novada
administratīvajā teritorijā šajos
saistošajos noteikumos noteiktajā
kārtībā.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
1.2. Papildus reklāma ir
Reklāma, kura izvietota ārpus
zemes gabala vai ēkas, kurā savu
komercdarbību,
pakalpojumu
sniegšanu vai profesionālo darbību
veic Reklāmas izvietotājs Publiskā
vietā.
1.3. Reklāmas nesējs:
1.3.1. jebkura veida speciāli
šim nolūkam veidoti objektistendi, reklāmas vairogi, stabi,
transparenti,
brīvi
stāvošas
vitrīnas, stiklotas konstrukcijas un
citi dizaina objekti, kā stacionāri,
tā pagaidu, izvietoti pie ēkām vai
būvēm, vai brīvi stāvoši;
1.3.2. jebkura veida Reklāmas
izvietošanai piemērojami objekti
- ēku sienas un fasādes, jumti,
žogi, ietves, ēku logi un vitrīnas
(skatlogi), ceļu pārvadi, stabi
(apgaismes,
elektrības
vadu
turētāji u.c.), pagaidu būves, u.c.
līdzīgi objekti.
1.4. Izkārtne ir informācija
par iestādes vai komersanta
nosaukumu, fizisko vai juridisko
personu darbības veidu un darba
laiku. Izkārtni uzkrāso vai izvieto
uz ēkas vai objekta fasādes, kurā
notiek minēto personu darbība.
1.5. Īslaicīgā reklāma ir
Reklāma: paziņojumi, aicinājumi,
uzsaukumi,
afišas,
aģitācijas
materiāli un tml., kurus izliek tiem
speciāli paredzētās, Cēsu novada
Būvvaldē iepriekš saskaņotās
vietās (stendi, afišu stabi u. tml.),

uz laiku līdz vienam mēnesim.
1.6. Reklāmas izvietotājs ir
fiziska vai juridiska persona, kura
ir attiecīgās Reklāmas, Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes īpašnieks, un
ir saskaņojusi Reklāmas, Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes metu vai
projektu un šajos Noteikumos
noteiktajos gadījumos samaksājusi
pašvaldības nodevu par Papildus
reklāmas izvietošanu Publiskā
vietā Cēsu novada administratīvajā
teritorijā (turpmāk tekstā –
Nodeva).
1.7. Nodeva – pašvaldības
noteikts
obligāts
maksājums
pašvaldības pamatbudžetā par
Papildus un īslaicīgās reklāmas
izvietošanu
(eksponēšanu)
Publiskās vietās Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
1.8. Publiska vieta šo saistošo
noteikumu izpratnē ir atbilstoša
Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 “Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 2.punktam
un Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likuma 1.panta
1.1 apakšpunktam.
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
1.9. Atbildīgā
persona–
persona, kura fiziskas vai juridiskas
personas vārdā paraksta līgumu
par Reklāmas izvietošanu.
II Vispārīgie noteikumi
2.1. Saistošie
noteikumi
par „Reklāmu, Reklāmas nesēju,
Izkārtņu, Īslaicīgās reklāmas un citu
informatīvu materiālu saskaņošanas
un izvietošanas kārtību Cēsu
novada administratīvajā teritorijā”
(turpmāk - Noteikumi) nosaka
Reklāmu,
Reklāmas
nesēju
un
Izkārtņu
projektēšanas,
saskaņošanas,
izvietošanas
un apsaimniekošanas kārtību
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā. Noteikumi ir saistoši

visiem Reklāmas izvietotājiem.
Noteikumi attiecas uz Vaives
pagasta teritoriju tikai gadījumos,
ja Reklāmas, Reklāmas nesējus un
Izkārtnes paredzēts izvietot brīvi
stāvoši autoceļu zemes nodalījuma
joslās, tiem piegulošajos zemes
gabalos (līdz 50 m no zemes gabala
robežas) un zemes gabalos, kuros
ir kultūrvēsturiskie pieminekļi
(izņemot mākslas pieminekļus),
un pie ēkām un būvēm, kuras ir
kultūrvēsturiskie pieminekļi.
2.2. Noteikumos paredzētā
kārtība attiecas uz Reklāmu,
Reklāmas nesēju un Izkārtņu
izvietošanu
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā
neatkarīgi no zemes, ēkas,
būves vai objekta piederības.
Šie Noteikumi neattiecas uz
funkcionālo informāciju: valsts
un novada pašvaldības institūciju
norādēm (ceļa zīmes, transportu
pietura zīmes, ielu nosaukumu
norādes u. tml.), kas izgatavotas
pēc iepriekš apstiprināta parauga
(izņemot novietnes saskaņojumu
noteiktā kārtībā).
2.3. Tiesības
izvietot
Reklāmu,
Reklāmas
nesēju
un
Izkārtni
Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā
ir
fiziskām un juridiskām personām,
kuras rakstiski saskaņojušas to
izskatu un izvietošanu (skice
vai projekts) ar Cēsu novada
pašvaldības Arhitektu un šajos
Noteikumos noteiktajos gadījumos
noslēgušas līgumu ar Cēsu novada
pašvaldību par Papildus reklāmas
eksponēšanu, un noteiktajā kārtībā
izdarījušas līgumā paredzētos
maksājumus. Pie iesniegtās skices
vai projekta saskaņošanas Papildus
reklāmas izvietotājs veic Cēsu
novada pašvaldības Saistošajos
noteikumos Nr. „Nodeva par
Papildus reklāmas eksponēšanu
Publiskās vietās Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā
”
noteiktās nodevas samaksu.

III Reklāmas noformējums
3.1. Izgatavojot un izvietojot
Reklāmu, Reklāmas nesējus vai
Izkārtnes, jāievēro šie Noteikumi,
Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijas noteikumi Reklāmas
nesēju uzstādīšanai ceļa tiešā
tuvumā, Cēsu pilsētas un Vaives
pagasta (turpmāk Cēsu novada)
Apbūves noteikumi, Latvijas
Republikas likums Par kultūras
pieminekļu aizsardzību, Valsts
Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas norādījumi, Valsts
valodas likums, Reklāmas likums
un citi Latvijas Republikas un
Cēsu novada pašvaldības spēkā
esošie normatīvie akti.
3.2. Izvietojot informējoša
rakstura objektus (piemēram:
brīdinājuma
zīmes,
virziena
rādītājus, tūrisma informāciju,
dažādu nacionālo kultūras biedrību,
reliģisko konfesiju, starptautisko
konferenču, izstāžu u. tml. afišas,
paziņojumus u. tml.) Publiskās
vietās, jāievēro prasības, ka līdzās
latviešu valodai, kuras tekstam
jābūt dominējošam, lietojamas arī
citas valodas, ja šī informācija:
3.2.1. nepieciešama drošības
apsvērumu dēļ (brīdinājuma un
aizlieguma informācija);
3.2.2. attiecas uz nacionālo
kultūras biedrību un reliģisko
konfesiju pasākumiem;
3.2.3. attiecas
uz
tādu
organizāciju sniegto informāciju,
kuras saistītas ar starptautisko
tūrismu,
ja
tās
lietošanas
nepieciešamība saskaņota ar Valsts
valodas centru;
3.2.4. attiecas
uz
starptautiskiem
pasākumiem
(konferences, izstādes, konkursi,
simpoziji u. tml.).
3.3. Visa veida Reklāmām,
Reklāmas nesējiem un Izkārtnēm
jāatbilst funkcionāli estētiskajām
prasībām un mērogam, tās
izvietojot jānodrošina raksturīgās
arhitektūras un vides saglabāšana

- tās nedrīkst aizsegt nozīmīgas
un skaistas dabas ainavas parkos
un apstādījumos, kā arī nedrīkst
izjaukt ielas kopskatu. Jāievēro
Reklāmā un Izkārtnē pielietoto
materiālu, grafiskās kompozīcijas,
plastiskā risinājuma, kā arī kolorīta
atbilstība attiecīgās arhitektūras
raksturam.
IV Reklāmas ierobežojumi
4.1. Aizliegts
Īslaicīgu
reklāmu izvietot šim nolūkam
neparedzētās vietās (uz sētām, namu
fasādēm, jaunbūvēm, žogiem (tai
skaitā celtniecības), apgaismošanas
stabiem, transformatoru būvēm
u.c.). Visa veida Īslaicīgu reklāmu
(piemēram: drukātos plakātus,
afišas, transparentus u.tml.) Cēsu
novada administratīvajā teritorijā
atļauts izvietot tikai Cēsu novada
pašvaldības arhitekta rakstiski
saskaņotās vietās. Minētie materiāli
Reklāmas izvietotājiem jānoņem
2 dienu laikā pēc pasākuma vai
reklamētās
darbības
beigām,
atjaunojot
Reklāmas
nesēju
iepriekšējā tehniskajā un vizuālajā
stāvoklī.
4.2. Īpašos
gadījumos
(piemēram: vēlēšanas, aptaujas,
referendums
u.c.
pasākumi)
Īslaicīgas reklāmas drīkst izvietot
arī citās vietās, iesniedzot
izvietošanas vietu sarakstus vai
shēmas saskaņošanai Cēsu novada
pašvaldības Arhitektam un, ja
nepieciešams, noteiktajā kārtībā
noslēdzot
Papildus
reklāmas
eksponēšanas līgumu.
4.3. Cēsu
novada
administratīvajā teritorijā aizliegta
alkoholisko dzērienu, tabakas
izstrādājumu, kā arī narkotiku,
pornogrāfijas
un
vardarbības
Reklāmas izvietošana.
V Reklāmas
kārtība

saskaņošanas

Turpinājumu lasiet 6.lpp
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Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 8
„Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”
Turpinājums no 5. lpp
5.1. Cēsu novada pašvaldības
Arhitekta rakstiski norādījumi
par komersanta, pakalpojumu
sniedzēja
vai
profesionālās
darbības veicēja darbības vietas
skatlogu iekārtojuma sakārtošanu
vai nomaiņu, kā arī par Reklāmas,
Reklāmas nesēja vai Izkārtnes
sakārtošanu ir saistoši visām
fiziskajām
un
juridiskajām
personām.
5.2. Juridiskā vai fiziskā
persona, kura vēlas izvietot
Reklāmu,
Reklāmas
nesēju
vai
Izkārtni
Cēsu
novada
administratīvajā teritorijā, iesniedz
novada pašvaldībā pieteikumu ar
Reklāmas, Reklāmas nesēja vai
Izkārtnes izvietošanas novietni,
tā projektu vai idejas skici un
zemes un ēkas īpašnieka, tiesiskā
valdītāja vai lietotāja rakstisku
piekrišanu Reklāmas, Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes izvietošanai.
5.3. Reklāmas,
Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes skices vai
projekta sastāvs:
5.3.1. skice vai projekts krāsās
M 1:10, M 1:20 ar tā autora,
pasūtītāja un Reklāmas nesēja
(ēkas, būves, zemes u. tml.)
īpašnieka saskaņojumu;
5.3.2. burtu garnitūras un krāsu
salikuma pieteikums;
5.3.3. fotomontāža (- s ) ar
Reklāmas, Reklāmas nesēja vai
Izkārtnes novietni dabiskā vidē;
5.3.4. paskaidrojuma teksts,
kurā
norādīta
Reklāmas,
Reklāmas nesēja vai Izkārtnes
izvietošanas adrese, dati par
pasūtītāju (nosaukums, adrese,
kontakta tālrunis), dati par
izgatavotāju (nosaukums, adrese,
kontakta tālrunis), izgatavošanā
pielietojamie materiāli un cita
informācija;
5.3.5. par Reklāmas nesēju
ar stacionāru piesaisti zemē,
papildus jāiesniedz tā piesaiste uz
topogrāfiskā plāna vai tehniskās
kartes. Ja Reklāmas nesēja balsti
atrodas inženiertīklu aizsargjoslās
vai to tuvumā, tad uz to piesaistes
jāsaņem Cēsu novada pašvaldības
Arhitekta rakstiski pieprasītie
inženiertīklu
apsaimniekotāju
dienestu saskaņojumi;
5.3.6. izvietošanas
vietu
saraksts un shēma (attiecas uz
vienādu Reklāmu izvietošanu
vairākās vietās);
5.3.7. konstrukciju paraugs,
ievērojot
šajos
noteikumos
noteiktās paredzētās prasības;
5.3.8. konstrukciju tehniskais
risinājums,
ja
to
paredz
projektēšanas uzdevums.
5.4. Cēsu novada pašvaldības
arhitekts
izdod
Reklāmas,
Reklāmas nesēja vai Izkārtnes
projektēšanas
uzdevumu

gadījumos, ja minētie objekti
ir plānoti ar sarežģītām formām
un/vai tehnisko risinājumu un to
izvietošana ir saistīta ar iespējamo
apdraudējumu trešo personu mantai
vai veselībai u.tml. Projektēšanas
uzdevums
nosaka
Reklāmas,
Reklāmas nesēja projektēšanas,
izgatavošanas un ekspluatācijas
funkcionālos,
telpiskos
un
mākslinieciskos principus, ņemot
vērā apbūves pašreizējo stāvokli,
arhitektūras raksturu, attīstības
perspektīvas,
normatīvo
aktu
prasības un nepieciešamo apkārtējās
teritorijas labiekārtošanu.
5.5. Projektēšanas uzdevumā
ietverto prasību izpilde ir obligāta
Reklāmas izvietotājam.
5.6. Reklāmas un Izkārtnes
(arī
kombinācijā
ar
ieejas
jumtiņiem, piebūvēm u.c.), kas tiek
izvietotas pie ēkām - arhitektūras
pieminekļiem, idejas skices vai
projekta stadijā jāsaskaņo ar Valsts
Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas Vidzemes reģiona
nodaļu.
5.7. Brīvi stāvošas Reklāmas
vai Reklāmas nesēja izvietotājs
izvietošanas novietni papildus skaņo
ar inženiertīklu apsaimniekotāju
dienestiem, ja nepieciešams, ar VAS
„Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes
reģiona Cēsu nodaļu, u.c. ( pēc
Cēsu novada pašvaldības Arhitekta
rakstiskiem norādījumiem).
5.8. Ja Reklāmas izvietotājs
Reklāmu, Reklāmas nesēju vai
Izkārtni plāno izvietot uz citu
personu īpašumā esošas zemes, ēkas
vai būves, tas ir personīgi atbildīgs
par nekustamā īpašuma nomu un
nekustamā īpašuma īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja rakstiskas atļaujas
saņemšanu.
5.9. Pirms Reklāmas grafiskās
kompozīcijas nomaiņas gadījumā
ir nepieciešams atkārtoti saņemt
Cēsu novada pašvaldības Arhitekta
rakstisku saskaņojumu.
5.10. Iesniegto idejas skici
vai projektu izskata Cēsu novada
pašvaldības Arhitekts un, ja
ievērotas visas šajos Noteikumos
minētās prasības, tad saskaņo to.
5.11. Cēsu novada pašvaldības
Arhitekta
rakstisks
atteikums
par Reklāmas, Reklāmas nesēja
vai Izkārtnes izvietošanu ir
administratīvais akts, kuru var
apstrīdēt viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas Cēsu novada
domē.
5.12. Gadījumā, ja vairāki
Reklāmas izvietotāji pretendē uz
Reklāmas vai Reklāmas nesēja
izvietošanu vienā un tajā pašā vietā
- Cēsu novada pašvaldībai piederošā
vai valdījumā esošā nekustamajā
īpašumā, Cēsu novada pašvaldība
izstrādā konkursa nolikumu un
izsludina konkursu, kurā izvēlas

konkursa uzvarētāju, ar kuru tiek
slēgts līgums par Reklāmas vai
Reklāmas nesēja izvietošanu.
Konkursa
rezultātā
iekasētos
līdzekļus ieskaita Cēsu novada
pašvaldības budžetā, konkursa
dokumentos noteiktajā kārtībā.

VI Reklāmas izvietošanas
kārtība
6.1. Cēsu novada pašvaldības
Arhitekts ir tiesīgs dot rakstiskus
saistošus norādījumus sabiedriski
lietojamo objektu, telpu, vitrīnu
un teritoriju īpašniekiem vai
lietotājiem sakārtot vai mainīt to
iekārtojumu, Reklāmas, Reklāmas
nesējus un Izkārtnes.
6.2. Tiesības
izvietot
Reklāmu, Reklāmas nesēju vai
Izkārtni apliecina Cēsu novada
pašvaldības Arhitekta rakstiski
saskaņota idejas skice vai projekts.
6.3. Reklāmām,
Reklāmas
nesējiem un Izkārtnēm jābūt
piestiprinātām statiski drošā vietā
un veidā.
6.4. Reklāmas,
Reklāmas
nesēji un Izkārtnes to izvietotājiem
jāuztur tehniskā un vizuālā kārtībā.
6.5. Atbildīgā
persona
nodrošina, ka:
6.5.1. Reklāma un Izkārtnes
tiek noņemtas 3 dienu laikā no
Reklāmas izvietošanas līguma
termiņa beigām,
6.5.2. tiek noņemti nelikumīgi
izvietotie Reklāmas u.c. materiāli.
VII Reklāma ar politiska
rakstura tematiku
7.1. Cēsu
novada
administratīvās teritorijas robežās
aizliegts izvietot Reklāmas ar
politiska rakstura saturu šādās
vietās:
7.1.1. skvērā aiz pieminekļa
brīvības cīnītājiem līdz nodalošajai
šķērsielai Vienības laukumā, Cēsu
pilsētā;
7.1.2. Cēsu
novada
administratīvajā teritorijā esošo
kapsētu
teritorijās
un
tām
pieguļošajās
teritorijās
25m
attālumā no kapsētas robežas;
7.1.3. Cēsu novada pašvaldības
iestāžu telpās un teritorijās;
7.1.4. Cēsu novada pašvaldībai
piederošo kapitālsabiedrību, kuru
funkcija ir veselības aizsardzības,
telpās un teritorijās.
VIII Atbildība par Noteikumu
pārkāpšanu
8.1. Reklāmas
izvietotājs
personīgi atbild par konkrētās
Reklāmas, Reklāmas nesēja vai
Izkārtnes saskaņošanu, izvietošanu,
uzturēšanu un noņemšanu.
8.2. Par
šo
Noteikumu
pārkāpšanu administratīvi atbildīgs
ir Reklāmas izvietotājs, Atbildīgā
persona vai zemes, ēkas vai cita
objekta īpašnieks, pārvaldītājs,

lietotājs vai nomnieks, ja uz viņa
pārvaldījumā
esošā
īpašuma
izvietota nesaskaņota Reklāma,
Reklāmas nesējs vai Izkārtne.
8.3. Par
šo
Noteikumu
neievērošanu šajos noteikumos
minētajām personām, par katru
konstatēto gadījumu, var tikt
piemērots naudas sods:
8.3.1. par
Reklāmas
vai
Reklāmas nesēja izvietošanu bez
saskaņotas skices vai projekta naudas sods Ls 25 līdz Ls 50;
8.3.2. par Izkārtnes izvietošanu
bez saskaņotas skices vai projekta
- naudas sods Ls 25 līdz Ls 50;
8.3.3. par Reklāmas, Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes izvietošanu
neatbilstoši saskaņotajai skicei vai
projektam - naudas sods Ls 10 līdz
Ls 20;
8.3.4. par Īslaicīgās reklāmas
izvietošanu neatļautās vietās naudas sods Ls 10 līdz Ls 30 par
vienu vienību;
8.3.5. par ēkas, būves vai
citu objektu bojāšanu, izvietojot
Reklāmu, Reklāmas nesēju vai
Izkārni - naudas sods Ls 10 līdz
30;
8.3.6. par Īslaicīgās reklāmas
nenoņemšanu 10 (desmit) dienu
laikā pēc attiecīgā pasākuma
beigām - naudas sods Ls 10 līdz Ls
30 par vienu vienību;
8.3.7. par Reklāmas, Reklāmas
nesēja vai Izkārtnes neuzturēšanu
atbilstošā tehniskā un vizuālā
kārtībā - naudas sods Ls 10 līdz
Ls20.
8.4. Administratīvo pārkāpumu
protokolu sastādīt ir tiesīgi:
8.4.1. Cēsu novada pašvaldības
Arhitekts;
8.4.2. Cēsu novada Būvvaldes
vadītāja vietnieks (Cēsu novada
pašvaldības Arhitekta
legālas
prombūtnes laikā);
8.4.3. Cēsu novada pašvaldības
Būvinspektors (gadījumos, ja
reklāmas izvietošana saistīta ar
būvniecības procesu);
8.4.4. Cēsu novada pašvaldības
policija.
8.5. Administratīvo pārkāpumu
protokolu izskata un lēmumu
pieņem Cēsu novada pašvaldības
Administratīvā
komisija,
kuras lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.
8.6.
Administratīvā
soda
uzlikšana neatbrīvo no pienākuma
novērst konkrēto pārkāpumu, kā arī
ar savu darbību nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas
Republikas
spēkā
esošajiem
likumiem.
8.7. Sastādot administratīvo
pārkāpumu
protokolu,
šajos
noteikumos minētajām personām ir
tiesības dot rakstveida norādījumus
Reklāmas izvietotājam, kā arī
zemes, ēkas vai cita objekta

īpašniekam, pārvaldītājam vai
lietotājam par uz tā izvietotās
Reklāmas, Reklāmas nesēja vai
Izkārtnes tehnisko un vizuālo
sakārtošanu vai demontēšanu.
8.8. Šajos noteikumos minēto
norādījumu nepildīšanas gadījumā
Cēsu novada pašvaldības Komunālā
nodaļa uz novada pašvaldības
izpilddirektora
apstiprinātas
pilnvaras
pamata,
organizē
Reklāmu, Reklāmas nesēju un
Izkārtņu demontāžu un noņemšanu
uz Reklāmas izvietotāja rēķina
vai arī zemes, ēkas vai objekta
īpašnieka, pārvaldītāja vai lietotāja
rēķina, ja uz viņam piederošā,
pārvaldījumā vai lietošanā esošā
īpašumā izvietota ar Cēsu novada
pašvaldības Arhitektu nesaskaņota
Reklāma, Reklāmas nesējs vai
Izkārtne.

nodevas apmērs ir mazāks par Ls
10.-, tad piemēro nodevas apmēru
Ls 10.-.
5. Labiekārtojuma objektiem
(t. sk. autostāvvietām, ielām)
nodeva par būvatļaujas saņemšanu
aprēķināma pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = m2 x 0,02, kur:
m2 – labiekārtojuma izbūvē
ietvertās
teritorijas
lielums
kvadrātmetros.
Ja pēc formulas aprēķinātais
nodevas apmērs ir mazāks par Ls
10.-, tad piemēro nodevas apmēru
Ls 10.-.
6. Ūdenstilpēm nodeva par
būvatļaujas saņemšanu aprēķināma
pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = m3 x 0,02, kur:
m3 – pārvietojamās grunts
tilpums kubikmetros.

Ja pēc formulas aprēķinātais
nodevas apmērs ir mazāks par Ls
10.-, tad piemēro nodevas apmēru
Ls 10.-.
7. Par būvatļaujas derīguma
termiņa
izmaiņu
veikšanu,
pārreģistrāciju vai citas institūcijas
izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu
noteikts nodevas apmērs Ls 10.-.
III. Nodevas maksāšanas
kārtība, atvieglojumi
8.
Būvniecības
pasūtītājs
40% no nodevas par būvatļaujas
saņemšanu maksā pēc pozitīva
Būvvaldes atzinuma (plānošanas
un arhitektūras uzdevuma vai
būves nojaukšanas uzdevuma)
saņemšanas būvprojektēšanai, bet
atlikušos 60% no nodevas maksā,
saņemot būvatļauju.
Turpinājumu lasiet 7. lpp

IX Noslēguma jautājumi
Grozījumi izdarīti ar Cēsu
novada
domes
01.04.2010.
saistošajiem noteikumiem Nr. 16
9.1. Visas iepriekš izvietotās
Reklāmas, Reklāmas nesēji un
Izkārtnes jāsakārto atbilstoši šo
Noteikumu prasībām 6 (sešu)
mēnešu laikā no Noteikumu spēkā
stāšanās dienas vai jādemontē.
9.2. Iepriekš
noslēgtie
Papildus reklāmas eksponēšanas
līgumi ir spēkā līdz to termiņa
beigām.
Papildus
reklāmas
eksponēšanas līgums jāpagarina
nevēlāk kā 3 (trīs) darba dienas
pirms iepriekšējā līguma termiņa
beigām. Ja līgums netiek pagarināts,
tad 3 (trīs) dienu laikā no tā termiņa
beigām Reklāma un Reklāmas
nesējs jādemontē.
9.3. Cēsu Kultūras centra (no
01.04.2010. pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”)
kompetence - saskaņo, izvieto,
kontrolē un noņem Īslaicīgo
reklāmu, un uztur apsaimniekošanā
nodotos Reklāmas nesējus.
9.4. Ar šo Saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
9.4.1. Cēsu pilsētas domes
13.05.2009. saistošie noteikumi
nr. 5 „Par reklāmas, izkārtņu,
sludinājumu, u.c. informatīvo
materiālu
saskaņošanas
un
izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā”,
9.4.2. Cēsu pilsētas domes
13.01.2005. Saistošie noteikumi
Nr. 1 „Par aģitācijas materiālu
izvietošanu
pirms
Eiropas
Parlamenta vēlēšanām, Saeimas
vēlēšanām
un
pašvaldību
vēlēšanām” un tajos veiktie
grozījumi.
Noteikumi stājas spēkā 2010.
gada 29. aprīlī.

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr.11
“Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
I.Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka nodevu par būvatļauju
(turpmāk - Nodeva), ar to
apliekamās
būves,
nodevas
apmēru, nodevas aprēķināšanas
metodi, nodevas maksāšanas
kārtību būvēm Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
2.
Nodevu
maksā
fiziskas un juridiskas personas,
kuras, saskaņojot būvniecību,
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā saņem no Cēsu novada
būvvaldes (turpmāk – Būvvalde)
būvatļauju.
II.Nodevas
aprēķināšanas
metode
3.
Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu aprēķināma pēc šādas
formulas (izņemot zemāk minētos

gadījumus):
Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
N – nodevas apmērs, kuru
veido visas izmaksas, kas rodas
būvprojekta saskaņošanas laikā
Būvvaldē;
L - likme, kura atkarīga no
plānotās būves kopējās platības (
sk. 1.pielikumu);
k1 – būves grupas vai klases
koeficients,
kas
piemērojams
saskaņā ar Ministru kabineta
22.12.2009. noteikumu Nr.1620
„Noteikumi par būvju klasifikāciju”
prasībām (sk. 2.pielikumu). Ja būvei
ir vairāki lietošanas veidi, piemēro
to koeficientu, kas atbilst lietošanas
veidam, kas ir pārsvarā;
k2
–
koeficients,
kas
piemērojams atkarībā no tā, vai
būve ir jaunbūve, rekonstrukcija

(būves pārbūve, mainot tās apjomu
un mainot vai saglabājot tās
funkciju) vai renovācija (būves
remonts, kapitālais remonts, kas
tiek veikts, lai būvi atjaunotu,
nomainot nolietojušos elementus
vai konstrukcijas, kā arī funkcionālu
vai tehnisku uzlabojumu ieviešana
būvē, nemainot tās apjomu), vai
restaurācija (būves vēsturiskā
veidola atjaunošana, pamatojoties uz
vēsturiskas informācijas zinātnisku
izpēti) (sk. 3.pielikumu).
4.
Lineāriem
infrastruktūras objektiem (inženierkomunikācijām) nodeva par
būvatļaujas saņemšanu aprēķināma
pēc šādas formulas:
Nodeva (N) = mt x 0,01, kur:
mt - tekošo metru skaits.
Ja pēc formulas aprēķinātais

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. aprīlis

NOTIKUMI MAIJĀ
Pasākumi Cēsu novadā maijā
Svinēsim Latvijas
neatkarības
atjaunošanas
20.gadadienu!

05.05. plkst.19.00
Dailes teātra viesizrāde
„Ne tāds kā citi”
CATA Kultūras nams

30.04. plkst.18.00
Svinīgais pasākums un
koncerts cēsniekiem „Mūsu
laiks”
Cēsu 2.pamatskola, Gaujas
iela 45

06.05. plkst.18.00
Kamermūzikas koncerts
Piedalās A. Kalniņa mūzikas
vidusskolas audzēkņi un
pedagogi
Cēsu Izstāžu nams

30.04.plkst.20.00
Cēsīs notiks vēl nebijis
pasākums - lielformāta foto
projekcijas pilsētvidē Četru
vēju dārzā.
Raunas iela 12

08.05. plkst.18.00
Zane Dombrovska
akustiskajā koncertā
„Iemīlējusies”
CATA Kultūras nams

01.05. plkst.16.00
Koncerts „Pavasara jausma”
Pils kora 15 gadu jubilejas
koncerts
Cēsu sanatorijas
internātpamatskola, Bērzaines
iela 34
02.05. plkst.18.00
Rīgas baptistu draudžu
senioru kora koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca

09.05 plkst.16.00
Mātes dienas koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca
12.05.plkst.18.00
Mūzikas akadēmijas vokālās
nodaļas studentu koncerts
Cēsu Izstāžu nams
13.05. plkst.19.00
Komēdija “Tāda es esmu”
CATA Kultūras nams
15.05.plkst.13.00
Ģimenes dienas pasākumi
Maija parks

03.05. plkst.16.00
Latviešu animāciju filmas
„Sirsnīgi stāsti lieliem un
maziem”
Cēsu Pils dārzs

15.05. plkst.16.00
Ērģeļmūzikas koncerts
Cēsu Sv.Jāņa baznīca

03.05. plkst.21.00
Mākslas filma „Rūdolfa
mantojums”
Cēsu Pils dārzs
04.05. plkst.18.00
Latvijas un Cēsu koru
sadziedāšanās
Maija parks

Pasākumi, koncerti un
teātris

20.05. plkst.11.00
Diskusija ”Kam pieder
Latvijas viduslaiku vēsture”
Izstāžu nams

21.05. plkst.19.00
Skaņu ekspromta kolektīvs
„Bērnu rīts” koncerts
Gaujas iela 5

22.05. no plkst.10.00
Amatierteātru skate festivāls
Piedalās amatierteātri no
novadu pagastiem
MRU klubs, Kr.Valdemāra iela
13
29.05. un 30.05.
Viduslaiku svētki „Livonija
1378”
Cēsu pilsēta

22.05. plkst.15.00
Mākslas dienu noslēguma
koncerts
Cēsu Patērētāju biedrības
zāle, Vienības laukums 2

Mākslas dienas 2010
Cēsīs
01.05. plkst.10.00 – 17.00
15.05. plkst.10.00 – 17.00
22.05. plkst.10.00 – 17.00
Mākslas tirdziņš
Četru vēju dārzs, Raunas iela
12
07.05. plkst.16.00
14.05. plkst.17.00
15.05. plkst.14.00
22.05. plkst.14.00
„8 brīnumlietas, ko latvieši
joprojām dara”
Vides filmu studijas filma
Stacijas vecā noliktava

15.05. no plkst.18.00 – 01.00
Muzeju nakts Cēsīs
Cēsu pilsēta

14.05. plkst.15.00
Vecā tirgus paviljona
apgleznošana
Akcijā var iesaistīties ikviens!
Cēsu vecais tirgus paviljons

16.05. plkst.16.00
Saruna ar vēsturnieku
Kasparu Kļaviņu
Cēsu Izstāžu nams

15.05.plkst.15.30
Juris Felds „Pēdējais vilks”
Režisore Inese Pilābere
Stacijas vecā noliktava

Izstādes
No 10.04. – 22.05.
A. Eglītis. Lielformāta
glezna “Mākonis un bedre”,
tēlniecisks veidojums (koks)
„Luxura replica”
Stacijas vecā noliktava
No 10.04. – 30.05.
Arnis Luhse “500 kobiņi un
naģītes”
Guna Bērziņa “Daba
fotogrāfijās”
Izstāžu zāle „Vecpilsēta”,
Rīgas iela 20
No 17.04. – 22.05.
Pīpju izstāde, mākslinieks
Viliuss Matutis
Kafejnīca „Gourmands”,
Izstāde iela 1
17.04. – 22.05.
Jāņa Vīksnas instalācija
pilsētvidē „****”
Uzvaras bulvāris 1
No 17.04. – 22.05.
Māksla skatlogos
Baiba Rass “Ziedu laiki” un
Normunds Laņģis “Podnieku
skola”
Kafejnīca „Raunas vārti”,
Rīgas iela 3

No 19.04. – 22.05.
21.05. – 22.05.
Lailas Balodes akvareļu
Skaņu ekspromta kolektīvs
izstāde
„Bērnu rīts”
Līvu pamatskola, Vaives pag.
Skaņu meistardarbnīca, skaņu
Krīvos
instalāciju veidošana
Gaujas iela 5
Pasākums
Vieta
Dalībnieki
LČ basketbolā senioriem fināli
Piebalgas 18
Lektori no Anglijas un Latvijas
Starptautisks karatē seminārs – eksāmens
Pūces 2a
ZZ Vidzemes skolu čempionāts
Piebalgas 18
Domes kauss volejbolā
Piebalgas 18
Pašvaldības uzaicinātās komandas
Cēsu kauss šautriņu mešanā
Piebalgas 18
Visi interesenti
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17
Cēsu PSS, Daugavpils,
LČ volejbolā meitenēm D grupa
Piebalgas 18 Zvejniekciems, Ropaži, Rīga, Līvāni
LČ volejbolā meitenēm D grupa
Piebalgas 18
Cēsu PSS, Daugavpils,
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17
Zvejniekciems, Ropaži, Rīga, Līvāni
Florbols - Arta Malkava spēlētāja karjeras atvadu
Piebalgas 18
Lekrings un viesi
spēle
Draudzības spēle basketbolā deputātiem
Piebalgas 18
Latvija - Igaunija
Cēsu PSS, Daugavpils, Liepāja,
LČ volejbolā zēniem
Piebalgas 18
Kudīga
18.05.
Starptautiskā Muzeju diena
Cēsu Jaunā pils

Sporta pasākumi maijā
Datums
1.05.10
5.05.10
8.05.10
9.05.10
15.05.10

Laiks
10.00-18.00
11.00-18.00
10.00-22.00
10.00-16.00
9.00-21.00
10.00-20.00
10.00-19.00

16.05.10

10.00-14.00
10.00-18.00
17.00-20.00

21.05.10

10.00-18.00

22.05.10

10.00-19.00

Turpinājums no 6.lpp
Ja būvniecības saskaņošana
netiek pabeigta un būvatļauju
neizsniedz, iekasētā pašvaldības
nodevas daļa netiek atmaksāta.
9.
Pieprasot
būvatļauju,
būvniecības pasūtītājs būvatļaujas
pieprasījumam
pievieno
maksājuma
dokumentu,
kas
apliecina provizoriskās nodevas
daļas 40% apmērā samaksu.
Pēc būvatļaujas pieprasījuma
saņemšanas
Būvvalde
veic
atlikušo nodevas daļas aprēķinu,

ņemot vērā faktisko būves kopējo
platību, lineāras būves garumu,
labiekārtojuma objekta platību vai
ūdenstilpes tilpumu akceptētajā
būvprojektā.
10. Nodeva
iemaksājama
Cēsu novada pašvaldības kasē,
vai ar pārskaitījumu Cēsu novada
pašvaldības kontā.
11.
Nodevu ieskaita Cēsu
novada pašvaldības budžeta kontā.
12. Saņemot
būvatļauju,
būvniecības pasūtītājs uzrāda
maksājuma dokumentus, kas

apliecina nodevas samaksu pilnā
apmērā.
13. No nodevas tiek atbrīvoti
būvatļaujas saņēmēji:
13.1. ja pasūtītājs ir Cēsu
novada
pašvaldība
vai
tās
aģentūras;
13.2. ja pasūtītājs ir Cēsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrība vai
Cēsu novada kapitālsabiedrība,
kurā pašvaldības daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopsummā pārsniedz
50 procentus;
13.3. fiziskas vai juridiskas

personas saņemot pirmreizēju
būvatļauju būvei, kura atrodas
valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa Nr.7476 – Cēsu pilsētas
vēsturiskais centrs - teritorijā. Ja
būve atrodas zemes gabalā, kurš
pieminekļa
teritorijā
iekļauts
daļēji, atbrīvojums no nodevas par
būvatļauju attiecināms uz būvēm
visā zemes gabalā;
13.4. fiziskas vai juridiskas
personas saņemot pirmreizēju
būvatļauju būves restaurācijai.
IV. Noslēguma jautājumi
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No 23.04. – 22.05.
Aijas Princes gleznu izstāde
Cēsu 2.pamatskola, Gaujas
iela 45
No 28.04. - 19.05
Cēsu novada 36.mākslas
izstāde
Cēsu Izstāžu nams
No 28.04. – 22.05.
Latvijas Mākslas
Akadēmijas studentu
tēlniecības darbi
“Saulessērdzība”
Pie Cēsu Izstāžu nama
No 15.05.
Kolekcionāres G. Rukšānes
narcišu izstāde
Cēsu Izstāžu nams

Pasākumi Fonoklubā
01.05. plkst.22.00
DJ Winamp
07.05.plkst.22.00
Grupa „Ēnas”
08.05. plkst.21.00
Hokeja spēles LATVIJA/
ŠVEICE tiešraide no Vācijas
Pēc spēles noskatīšanās
Regeja ballīte Mango + Dj
megafons
10.05. plkst.21.00
Hokeja spēles LATVIJA/
KANĀDA tiešraide no
Vācijas
12.05. plkst.17.00
Hokeja spēles LATVIJA/
ITĀLIJA
priekšsacīkstes mača
skatīšanās
14.05. plkst.22.00
Fonofest grupu konkurss
Fonoklubs
15.05. plkst.22.00
Spēlē dīdžejs Pīle
21.05. plkst. 22.00
Spēlēs grupas My Ocean
(Baltkrievija),
9Horizin un Emerald
(Igaunijas)
22.05. plkst.22.00
DJ DidzisKO
28.05. plkst.19.00
Pent-in Dreams & Triānas
parks
29.05. plkst.22.00
Dj Winamp
14. Nodevas samaksu un
saistošo noteikumi izpildi kontrolē
Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes
vadītājs.
15. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Cēsu pilsētas domes 2000.gada
26.oktobra saistošie noteikumi
Nr.5 „Nodeva par būvatļaujas
saņemšanu”.
Nodevu aprēķinu tabulas skatīt
skatīt www.cesis.lv
Noteikumi stājas spēkā 2010.
gada 29. aprīlī.
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SPORTS, MUZEJA NAKTS
Godina novada sportistus

dalībnieki slēpotāja Anete Brice
un viņas trenere Andžela Brice,
biatlonistes Gerda Krūmiņa un
Līga Glāzere. Diemžēl nevarēja
ierasties biatlonisti Edgars
Piksons, Kaspars Dumbris,
Ilmārs Bricis un hokejists
Mārtiņš Cipulis.

Aivars Akmentiņš
Aprīlī
Cēsu
novada
pašvaldība rīkoja pieņemšanu,
kurā godināja novada labākos
ziemas sporta veidu pārstāvjus
Vankuveras Olimpisko spēļu,
Latvijas Ziemas olimpiādes,
jaunatnes ziemas olimpiādes
un veterānu sporta spēļu
dalībniekus.
Atklājot
sarīkojumu
novada domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders
pateicās
sportistiem
par
to,
ko
viņi smagi un neatlaidīgi
strādājot spējuši sasniegt,
dāvājot prieku līdzjutējiem
un nesot Latvijas un Cēsu
vārdu pasaulē. Priekšsēdētājs
novēlēja sportistiem nezaudēt
pārliecību par savām spējām.
Latvijas Olimpiskās komitejas
ģenerālsekretārs Einārs Fogelis
atzina, ka ziemas sporta veidi
Cēsīs ir tradicionāli augstā
līmenī un likumsakarīgi, ka
daudzi cēsnieki guva iespēju

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28. aprīlis

Latvijas pašvaldību sporta
veterānu 47.sporta spēlēs
cēsnieku komanda 10 sportistu
sastāvā
uzrādīja
augstus
rezultātus un pateicības saņēma
Jurijs Kokins, Helēna Sermole,
Ivars Sedlenieks, Ieva Eglīte,
Ivo Caune, Gunārs Dumbris,
Juris Bergs.

Attēlā: Cēsu distanču slēpošanas leģenda Helēna Sermole un
jaunā olimpiskā cerība Anete Brice. Foto: Ieva Karlsberga.
pārstāvēt valsti aizvadītajās
Ziemas Olimpiskajās spēlēs
Vakuverā. E.Fogelis atzīmēja
to, ka pateicoties pašvaldībām,
strauji audzis sporta būvju
skaits un tas ir labs pamats

turpmākajai
izaugsmei.

sportiskajai

Novada
pašvaldības
pateicības saņēma Ziemas
Olimpisko spēļu Vankuverā

Savukārt Latvijas Ziemas II
olimpiādē ar piecām iegūtām
medaļām
Cēsu
novada
komanda
45
pašvaldību
komandu konkurencē ierindojās
5.vietā. Medaļas izcīnīja Inga
Dauškāne (1.vieta distanču
slēpošanas sprintā), Ieva Eglīte,
Zane Jansone un Inese Šķēle
(3.vieta distanču slēpošanā
stafetē), Toms Vasins (1.vieta

snovbordkrosā),
Megija
Ādamsone (3.vieta kamaniņu
sportā),
Ivars
Sedlenieks
(3.vieta distanču slēpošanā).
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs godināja arī
Latvijas Jaunatnes ziemas
olimpiādes medaļniekus – Zani
Jansoni (sudrabs un bronza
distanču slēpošanā), Zane Eglīte
(bronza distanču slēpošanā),
Arni Pētersonu (zelts un
sudrabs distanču slēpošanā),
Vinetu Pētersoni (zelts distanču
slēpošanā), Kārli Liepiņu (zelts
un sudrabs distanču slēpošanā),
Alvi Šķēpu (bronza distanču
slēpošanā), Sindiju Buklaginu
(sudrabs snovbordā), Agnesi
Čakari (sudrabs snovbordā),
Jāni
Bisenieku
(bronza
snovbordā), Paulu Kozlovski
(zelts kalnu slēpošanā), Žaneti
Gedru (sudrabs un bronza
kalnu
slēpošanā),
Baibu
Bendiku (zelts biatlonā un
bronza stafetē biatlonā), Jāni
Rāceni un Dāvi Rozīti (bronza
biatlonā stafetē).

Cēsu muzeja nakts un tūrisma sezonas atklāšana
jauniešu filmu festivālā
Armēnijā.

kalve, kas muzeja nakts laikā
svinēs 15.gadskārtu.

2010.gada 15.maijā,
plkst. 18:00 – 01:00

20:30 Cēsu amatiermākslas
kolektīvu – koru
sadziedāšanās. Dziesmas par
Gauju, par ūdens lāsēm, par
jūru…

Muzeja
nakts
laikā
Cēsis apmeklētājiem savus
pakalpojumus piedāvās:

18:00 PILSĒTAS KODS
„Dzīvības ūdeni meklējot”*
orientēšanās
sacensības
draugiem
un
uzņēmumu
komandām atklājot tūrisma
sezonu Cēsīs. Organizators
„Aktīvā tūrisma centrs EŽI”.
Sīkāka informācija un dalības
pieteikšana valters@ezi.lv

21:00 Cēsu pils apmeklētāju
centrā notiks Latvijas
Nacionālais vēstures muzeja
un Latvijas suvenīru veidotāju
apvienība Nice Place jaunas
suvenīru līnijas „No pils uz
pili” prezentācija. Suvenīri
ar Rīgas pils un Cēsu pils
motīviem.

19:00 Ūdens vārti vaļā
veras! - Muzeja nakts atklāšana
Pils dārzā. Cēsu Tūrisma
informācijas centrā apskatāma
foto konkursa izstāde „Ūdens.
Dzīvība”.

21:15 Viduslaiku pils kapelā
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja speciālistu veidotās
īsfilmas par ūdens vēsturi
Cēsis prezentācija un
muzeja speciālistu stāstījums
par ūdens nozīmi pilsētas
vēsturiskajā attīstībā.

„Vai ūdens Cēsīs
vēl aizvien ir dzīvs?”

Atvērts Cēsu Izstāžu nams,
kurā
apskatāma
Novada
36.mākslas izstāde un īpaši
muzeju nakts akcijai veltītā
bērnu zīmējumu konkursa
izstāde „Es gribu tīru
pasauli”.
Nakts garumā apmeklētājiem
būs iespēja izstaigāt romantiskās
Cēsu pilsdrupas sveču gaismā
un uzklausīt gidu stāstījumus
Cēsu pils rietumu tornī.*
Pils
dārzā
darbosies
kafejnīca, ūdens atrakcijas
pieaugušajiem un bērniem.
Īpaša stipro ļaužu pārbaude
Venden ūdens atrakcijā.
19:30		
Uz muzeja
nakts skatuves Latvijā
labākais stepa dejotājs Māris
Pūris.
20:00 Mazajā kinozālē
leļlu filma „Dzīvais ūdens”.
Režisors: Māris Brinkmanis.
2009.gadā „Dzīvais ūdens”
ieguvis apbalvojumu
starptautiskajā bērnu un

21:30 Uz muzeja nakts
skatuves stepa dejotājs Māris
Pūris.
22:00 Muzeja nakts maģiskā
apgaismojuma iedegšana.
22:10 Orientēšanās
sacensības PILSĒTAS KODS
„Dzīvības ūdeni meklējot”
dalībnieku apbalvošana.
22:30 Uz lielā brīvdabas
ekrāna izcilais franču kino
– mūzikls ŠERBŪRAS
LIETUSSARGI Lomās:
Katrīna Denēva, Nino
Kastelnovo
Grupas H2O
24:00
koncerts.
01:00
Cēsu Pils dārzā
iestājas nakts un klusums. Ar
labu nakti, uz tikšanos atkal
rīt!
Muzeja nakts ietvaros durvis
apmeklētājiem vērs arī rotkaļa
Daumanta Kalniņa seno rotu

• grāmatu nams ZVAIGZNE
ABC
• Galerija „Vecpilsēta” no
plkst.18.00 – 01.00 piedāvā
apskatīt izstādes: – Arnis Luhse
”500 kobiņi un naģītes”
- Guna Bērziņa „Daba
fotogrāfijās”
- Gunas Rukšānes narcišu
izstāde
- Visu dienu apskatei atvērta
Cēsu Sv. Jāņa baznīca, līdz
plkst.22.00 iespēja apskatīt
Cēsis no baznīcas torņa.
Cēsu muzeja nakti atbalsta
un tajā līdzdarbojas sadarbības
partneri:
Vinda,
Venden,
Solo,
Francijas kultūras centrs,
Cēsu alus, G4S, Valmieras
Drāmas teātris , www.
vesturiskiaktivs.lv

WENDENE 1378
Cēsīs, 2010. gada
29.- 30. maijā
Sestdiena, 29.maijs
10:00 Livonijas svētku dienas
sākums, Cēsu pils vārti atvērti
apmeklētājiem. Uzsāk darbību
viduslaiku Livonijas tirgus un
vēsturisko aktivitāšu stendi.
11.00 „Wendene 1378” svētku
atklāšana. Priekšpilī Livonijas
karavīru dziesmas dzied vīru
kopa „VILKI”
11:30 Darbību uzsāk Livonijas
viduslaiku krogs, piedāvājot
pilnībā autentiskus viduslaiku
ēdienus.
12:00 Divkaujas smagi
bruņotiem cīnītājiem; ieroču

izvēle atbilstoši izaicinātāja
ieskatiem.
13:00 Pils pagalmā muzicē
viduslaiku mūzikas ansamblis
„Trakula”, programmā
– viduslaiku deju mūzika.
13:30 Wendenes pulka
šķēpnešu kaujas apmācība
tuvcīņai ar garkātu ieročiem.
14:00 Sākas lokšaušanas
sacensības visiem Livonijas
ļaudīm un viesiem – galvenās „Livonijas strēlnieka” - balvas
izcīņa.
14:30 Priekšpils mūzika
– Livonijas tautas mūzika
folkloras kopu izpildījumā.
15.00 Uzbūvēsim to kopā!
- viduslaiku akmens metamās
mašīnas salikšana un
uzstādīšana.
15.30 Viduslaiku bruņnieciskā
izklaide – trīs pret trīs - kaujas
uz pils tilta.
16:30 Pils pagalmā muzicē
viduslaiku mūzikas ansamblis
„Obscurus Orbis”
17:30 Sacensību uzvarētāju
apbalvošana, Livonijas svētku
dalībnieku un viesu gājiens
cauri Cēsu pilsētai dūdu un
bungu pavadībā.
18:00 Visiem Livonijas ļaudīm
danči Rožu laukumā.
21:00 Lāpu ugunīm
iededzoties, senos ordeņa pils
mūrus atdzīvinās DŪDU UN
BUNGU MŪZIKAS GRUPA
„AUĻI”,
Svētdiena, 30. maijs
11:00 Livonijas svētku otrās
dienas atklāšana, uzsāk
darbību viduslaiku Livonijas
tirgus un vēsturisko aktivitāšu
stendi.
11:15 Darbību uzsāk Livonijas
viduslaiku krogs, piedāvājot
pilnībā autentiskus viduslaiku
ēdienus.
11:30 Priekšpilī muzicē
viduslaiku mūzikas ansamblis
„Obscurus Orbis”.

12:15 Viduslaiku bruņnieciskā
izklaide – trīs pret trīs - kaujas
uz pils tilta.
13:00 Sākas sacensības kaujas
spēlēs visiem drosmīgajiem un
veiklajiem.
13:30 Pils rietumu torņa
mestra zālē muzicē viduslaiku
mūzikas ansamblis „Trakula”,
programmā – viduslaiku
garīgā un sefardu mūzika.
15:30 Priekšpils danči – dejas
visiem un ikvienam skanīgas
un dzīvas mūzikas pavadībā.
16:00 Alus dzeršanas
sacensības vīriem un
viduslaiku dzērāju spēles.
16:30 Akmens metamās
mašīnas novietošana kaujas
pozīcijā, un gatavošanās
kaujai. Mašīnas apkalpes
grupu formēšana no svētku
apmeklētāju vidus.
17:00 Viduslaiku lauka kaujas
imitācija, akmens krāvuma
sienas graušana ar akmens
metamās mašīnas palīdzību.
Svētku noslēgums ar pilnīgu
uzvaru!
Abu dienu garumā svētku
apmeklētājiem būs iespēja
iesaistīties dažādās Livonijas
vēsturiskajās aktivitātēs – apgūt
viduslaiku kaligrāfiju un nosūtīt
vēstules no viduslaikiem,
Cēsu slavenākā akmeņkaļa
M.Jansona vadībā iemācīties
un izkalt akmens lodi akmens
metamajai mašīnai, vērot
un izzināt viduslaiku pils
vešerienes amata prasmes,
ietērpties viduslaiku bruņās
un, protams, iesaistīties visās
programmā minētajās fiziskajās
aktivitātēs.
Livonijas svētkus organizē
“Vēsturiski
aktīvs.lv”
sadarbībā ar Cēsu Kultūras
un Tūrisma centru.
Svētkus
“NICEPLACE”.

atbalsta

