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Ir vienošanās ar celtniekiem, ka līdz valsts
svētkiem, 18.novembrim, Gaujas ielā būs
ieklāta pirmā seguma kārta

Cēsu pašvaldības avīze
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Lai bērniem silti un droši

Valsts svētku
mēnesis
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Attēlā: Trešajā bērnudārzā remonts veikts visās grupiņu telpās un mazākie audzēkņi te jūtas labi.
uzvarētu pašvaldības konkursā bija visai nospriegots, taču
un saņemtu šo pasūtījumu, rezultāts tika sasniegts un
Aivars Akmentiņš
piedāvāja
darbus
veikt 11.oktobrī bērnudārzā atsākās
teksts un foto
par zemāku cenu nekā citi nodarbības, kaut „astes” Ar
kavēšanos,
tomēr pretendenti, taču pārvērtēja nepabeigtie darbi celtniekiem
noslēgusies Cēsu bērnudārzu savas iespējas un savlaicīgai vēl ir palikuši.
rekonstrukcijas projekta pirmā objekta nodošanai pietrūka
Cēsu pirmsskolas izglītības
kārta. Saspringta situācija resursu. Rezultātā tika krietni iestāžu atjaunošanas darbs
septembrī un oktobra pirmajā patērēti nervu resursi, jo, lai turpinās un ir izsludināta
pusē bija 3.bērnudārzā. Sākumā tomēr panāktu darbu pabeigšanu pretendentu
pieteikšanās
celtnieki - SIA „Lata CMD” no atbilstošā kvalitātē, novada projekta otrās kārtas darbu
Ozolniekiem solīja iekavētos domes priekšsēdētājs Gints veikšanai. Piedāvājumus var
darbus pabeigt līdz septembra Šķenders atsvaidzināja savas iesniegt novada pašvaldībā
vidum, tad mēneša beigām, taču celtniecības darbu vadītāja līdz šī gada 9.novembra
vēl oktobra pirmajās nedēļās iemaņas un regulāri rīkoja darba plkst. 15.00. Oktobra sākumā
turpinājās gan āra darbi, gan sanāksmes ar „Lata CMD” notika informatīva tikšanās ar
ugunsdrošo durvju uzstādīšana pārstāvjiem, strikti plānojot būvdarbu
konkursa
preun regulēšana, krāsošana un ik dienu veicamos darbus. Šo tendentiem, uz ko bija ieradušies
citi iekšdarbi. Celtnieki, lai sanāksmju emocionālais fons

piecu būvfirmu pārstāvji.
Vienošanās par finansējumu
projekta otrās kārtas īstenošanai
noslēgta
2010. gada 15.
jūnijā. Projekta attiecināmās
izmaksas ir 287 927 LVL,
Eiropas Rekonstrukcijas un
Attīstības fonda līdzfinansējums 244 738 LVL, valsts
budžeta dotācija ir 6477 LVL,
pašvaldības
līdzfinansējums
36 712 LVL.

Novembris ir nozīmīgu
svētku mēnesis – 11. novembrī
Lāčplēša diena, 18.novembrī
Latvijas dzimšanas diena. Šie
svētki mudina pārdomāt – ko
man nozīmē Latvija un ko es
spēju tai dot? Vai varu tikai
šķendēties par nebūšanām,
vai tomēr spēju rīkoties tā, lai
savu zemi padarītu labāku? Un
kam ticēt? Tiem, kas stundām
var runāt par patriotismu, vai
tiem, kas klusi un neuzkrītoši
rīkojas patriotiski? Šie svētki
vedina domāt par tūkstošiem
Latvijas iedzīvotāju, mūsu
novadniekiem,
kaimiņiem,
paziņām,
radiem,
kas
18.novembri svin (bet varbūt
arī vairs nesvin) svešumā, jo
bijuši spiesti aizbraukt, lai
nopelnītu ģimenei iztiku. Un
šie svētki ļauj ticēt, ka tomēr
spēsim būt gana gudri, stipri
un patriotiski (rīcībā, nevis
vārdos), lai padarītu Latviju par
valsti, kurā gribas atgriezties
un kurā ir prieks dzīvot!

Apjomīgākie darbi notiks
3.bērnudārzā, kur plānota
četrslīpu
jumta
izbūve
abiem galvenajiem korpusiem,
virspamatu
un
cokola siltināšana, virtuves

tehnoloģisko iekārtu nomaiņa,
paredzēts
arī
pārbūvēt
grupu nojumes. Savukārt,
4.bērnudārzā plānots veikt
iekšdurvju nomaiņu, renovēt
vēdināšanas sistēmu, uzstādīt
centrālapkures
cirkulācijas
sūkņus. Speciālajā pirmsskolas
izglītības iestādē paredzēts
veikt jumta rekonstrukciju,
izbūvēt ugunsgrēka signalizāciju, kāpņu telpas renovāciju, ēkas
fasādes un pamatu siltināšanu,
teritorijas labiekārtošanu.

Balle kopā
„Rolise”

zīmējumu konkursa “Mana
Latvija” izstādes atklāšana

Novembra svētku pasākumi Cēsu novadā
11. novembris
Lāčplēša diena
17.15
Goda
sardzes
uzsākšana
pie
skolnieku
rotas pieminekļa. Dalībnieku
pulcēšanās. Spēle orķestris.
17.30 Militāro vienību
ierašanās pie Skolnieku rotas
pieminekļa

18.00 Svētbrīdis, kapelāna
uzruna, Valsts himna, Ziedu
nolikšana
18.00 mirdzošās Latvijas
kontūras veidošana Cēsu Pils
parka estrādē
19.00 muzicē grupa “Auļi”
19.30
Viduslaiku
pils
pagalmā režisora Askolda
Saulīša dokumentālā skaņu
filma “Bermontiāde”.

17.45 Cēsu novada pārstāvju
uzrunas, klusuma brīdis un
ziedu nolikšana

Latvijas Republikas
Proklamēšanas dienai veltītie
pasākumi

17.50 Lāpu gājiens uz Lejas
kapiem

18.00 Cēsu Izstāžu namā

16. novembris

Cēsu Pils kora koncerts
„Latvija cauri gadalaikiem”
17. novembris
14:00 Cēsu Vēstures un
mākslas
muzeja
atvērtā
krājuma atklāšana Rīgas ielā
23
18.00 Vaives tautas namā
Vaives pagasta kustības
”Labo
darbu
krātuvīte”
nominantu apbalvošana
Svētku koncerts
Piedalās Līvu un Rāmuļu
pamatskolu, Vaives tautas
nama radošie kolektīvi.

ar

grupu

18. novembris
Latvijas dzimšanas
diena
11.00 Sv.Jāņa baznīcā
Svētku dievkalpojums
13.00
Ziedu
nolikšana
Vienības laukumā pie Uzvaras
pieminekļa
14.00
Cēsu
Tūrisma
informācijas centrā bērnu

16.00 Cēsu 2.pamatskolā
Svinīgais sarīkojums, muzikāls
koncertuzvedums „Ja Tu man
esi…”
21.00 Latvijas Valsts himnu
un patriotiskās dziesmas pie
Uzvaras pieminekļa dzied Cēsu
kori.
19. novembris
18.00 Cēsu 2.pamatskolā
IGO koncerts „Uguns”
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PAŠVALDĪBĀ
Pirmssvētku darbi un Īpašuma
pārdomas
nodokļa
samaksas
kārtība
Gints Šķenders
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs

Pašvaldībā esam nopietni
pievērsušies
nākošā
gada
budžeta veidošanai. Precīzi
skaitļi vēl nav zināmi, bet
ir skaidrs, ka līdzekļu būs
vēl mazāk nekā šajā gadā.
Deputātiem un pašvaldības
speciālistiem būs pamatīgi
jāstrādā, lai izveidotu izsvērtu
un sabalansētu budžetu. Šogad
esam saimniekojuši stingri
ievērojot budžeta disciplīnu,
izdevumu sadaļā pārtēriņa
nav. Ir neizpilde atsevišķās
ieņēmumu pozīcijās, tostarp
arī
Nekustamā
īpašuma
nodokļa iekasēšanā, taču tas
nebūt nenozīmē, ka pašvaldība
pielietos represīvas metodes.
Likumā ir noteikta kārtība, kā
šis nodoklis administrējams un
tā ir jāievēro gan iedzīvotājiem,
gan pašvaldības darbiniekiem.
Ja ir kādas neskaidrības,
pārpratumi, grūtības samaksāt
īpašuma
nodokli,
nāciet,
rakstiet, zvaniet, meklēsim
risinājumu.
Šoruden daudz neērtību
iedzīvotājiem sagādā iekavētie
ielu un ēku remonta un
rekonstrukcijas darbi. Šāda
situācija ir visā valstī un,
tiekoties ar citu pašvaldību
vadītājiem,
mēs
pamatā
runājam tikai par celtnieku
nepabeigtajiem darbiem. Kāpēc
šāda situācija ir radusies?
Galvenais kritērijs konkursos
par tiesībām saņemt pašvaldības
pasūtījumu ir zemākā cena.
Būvuzņēmēji,
savstarpēji
konkurējot, pagājušā gada
konkursos startēja ar tik zemām
cenām, ka šogad paši vairs
nespēj nolīgt apakšuzņēmējus,

nokomplektēt brigādes, ievērot
termiņus un nodrošināt labu
kvalitāti. Ir pilsētas, kur
būvnieki, saprotot, ka nespēs
darbus izpildīt par pašu nosolīto
cenu, vienkārši aizmūk no
objekta. Cēsīs tik traki nav, bet
mana profesionālā celtnieka
pieredze tagad ļoti noder, jo ik
nedēļu kopā ar būvuzņēmumu
pārstāvjiem detalizēti plānojam
darbu grafiku. Ir vienošanās
ar celtniekiem, ka līdz valsts
svētkiem,
18.novembrim,
Gaujas ielā būs ieklāta pirmā
seguma kārta un atjaunota
kustība. Tiks sakārtoti arī
privātīpašumiem
pieguļošie
posmi
iebrauktuves,
pakāpieni, pamati.
Arī nākošajā gadā novadā
īstenosim
apjomīgus
ielu
atjaunošanas
projektus,
siltināsim pašvaldības ēkas,
remontēsim bērnudārzus. Lai
neatkārtotos šī gada situācija,
celtniekiem
jāizvirza
vēl
stingrāki noteikumi un viena no
prasībām būs kvalitatīva darba
pieredze mūsu novadā.
Oktobrī
deputāti
pēc
ilgām un karstām debatēm
apstiprināja „Cēsu siltumtīklu”
investīciju plānu, kas paredz,
piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu
finansējumu,
nākošajā gadā Rūpniecības ielā
uzstādīt šķeldas katlu māju.
Izmantojot lētāku kurināmo,
siltuma tarifu varētu samazināt
vismaz par 5%. Ir skaidrs,
ka patreizējā siltumapgādes
sistēma ir novecojusi, tā
rada
enerģijas
zudumus
maģistrālajās siltuma trasēs,
lielus zudumus iekškvartālu
tīklos.
Būs
nepieciešams
pārejas periods pieci, astoņi
vai pat vairāk gadu, lai
pakāpeniski ejot soli pa solim
pilsētā izveidotu racionālu

siltuma apgādes sistēmu. Vai
tā būs pilnībā decentralizēta
vai daļēji centralizēta, to
noteiks speciālistu aprēķini,
taču gribu uzsvērt to, ka jūtami
samazināt maksu par siltumu
mums izdosies tikai tad, kad
iedzīvotāji aktīvāk rūpēsies
par savu īpašumu, veicot
pilnu daudzdzīvokļu namu
siltināšanu un renovāciju.
Pēc ekspertu aprēķiniem ēku
siltināšana un iekšējo pievadu
atjaunošana ļauj samazināt
siltuma patēriņu par aptuveni
40%! Novembrī pašvaldībā
darbu uzsāks siltuma apgādes
speciālists, kura uzdevums būs
palīdzēt iedzīvotājiem un namu
apsaimniekotājiem
risināt
apkures jautājumus.
Pēc
Saeimas
vēlēšanu
rezultātu paziņošanas esmu
uzklausījis ne viena vien
cēsnieka bažas par to, ka
Cēsu novads turpmāk vairs
nesaņems
finansējumu
attīstības projektiem, jo manis
pārstāvētais politiskais spēks
- Tautas partija nu ir opozīcijā.
Jāatzīmē, ka finansējumu
pašvaldībām piešķir nevis
pēc partiju piederības, bet
projektu izstrādes kvalitātes
un pamatotības. To, ka Cēsu
novada
pašvaldībā
prot
izstrādāt un īstenot apjomīgus
projektus, apliecina gan oktobrī
parakstītais līgums par Pētera
ielas rekonstrukciju, gan citi
apstiprinātie projekti, kurus
realizēsim nākošajā gadā.
Vēlēšanu rezultāti mani
nepārsteidza, un uzskatu, ka
vēlētāji Tautas partijai ir devuši
skarbu, taču pelnītu vērtējumu
un politiķiem tagad ir nevis
jāmeklē vainīgie, bet kritiski
jāizvērtē pieļautās kļūdas un
kārtīgi jāstrādā, lai atgūtu
iedzīvotāju uzticību.

Domes sēdē oktobrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās nodaļas
vadītājas p.i.
Cēsu novada domes sēdē
07.10.2010. sēdē pieņēma 38
lēmumus:
apstiprināts
klašu
komplektu un izglītojamo
skaits Cēsu novada skolās
2011./2012.mācību gadā –
Cēsu pilsētas skolās minimālais
skolēnu skaits klasē – 18, Vaives
pagasta skolās – 8 skolēni;
- veikti grozījumi „Publisko,
izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu
izskatīšanas
komisijā”, apstiprinot par
komisijas sekretāri p/a „Cēsu
Kultūras un tūrisma centrs”
pasākumu producenti Ingu
Kreili;

atbalstīta
ziedojumu
pieņemšana Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” - Elektrības norēķinu
kartes 500 kW, kas nododamas
trūcīgajām mājsaimniecībām,
Cēsu pilsētas pansionātam inventāra iegādei, Cēsu Valsts
ģimnāzijai – iestādes darba
organizācijai
un materiāli
tehniskajam nodrošinājumam;
- apstiprinātas ēdināšanas
maksas, komunālo pakalpojumu maksas iekasēšana un
saimniecisko
darbinieku
amata vienību saraksts Cēsu
sanatorijas internātpamatskolā;
- atbalstīts - pirms termiņa
izbeigt telpu nomas līgumu
ar nodibinājumu „Vidzemes
reģiona attīstības aģentūra” par
telpām Cēsīs, Raunas ielā 4;
- nolemts lūgt Valsts
kasei izskatīt jautājumu par

procentu likmes samazināšanu
pašvaldības
aizdevumu
līgumiem;
apstiprināti
tehniski
ekonomiskie
pamatojumi
ūdenssaimniecības attīstības
projektiem Cēsu novada Vaives
pagasta Rīdzenes un Krīvu
ciemos;
- apstiprināta Cēsu novada
pašvaldībai
piederošo
pamatlīdzekļu nodošana nomā
SIA „Cēsu siltumtīkli”;
- apstiprināta nedzīvojamo
telpu Cēsīs, Raunas ielā 4
nodošana nomā biedrībai „Art
Cēsis” kultūras attīstības,
jaunrades un pieejamības
veicināšanai.
- lai novērstu būves lietošanas
bīstamību, atļauts SIA „Cēsu
siltumtīkli” demontēt dūmeni
Turaidas ielā 7;

Aivija Zerne
Cēsu novada pašvaldības
Finansu nodaļas vadītāja
Nekustamā īpašuma nodoklis
(NĪN) par dzīvojamām mājām
(to daļām) ir ieviests pirmo
gadu, tāpēc īsumā atgādināšu
tā maksāšanas kārtību. Parastā
kārtībā
NĪN
maksājams
reizi ceturksnī – ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā
un 15.novembrī – vienas
ceturtdaļas apmērā no nodokļa
gada summas. Nodokli var
nomaksāt arī reizi gadā avansa
veidā.
2010.gadā Paziņojumus par
zemes un mājokļa nodokļa
apjomu un nomaksas termiņiem
pašvaldība
iedzīvotājiem
nosūtīja līdz 15.septembrim,
un
pirmais
maksāšanas
termiņš tika noteikts - ne
agrāk kā viens mēnesis pēc
maksāšanas
paziņojuma
nosūtīšanas. Likums nosaka,
ka NĪN maksātājs ir atbildīgs
par nodokļa nomaksu arī tad,
ja nav saņēmis paziņojumu.
Šogad pirmais maksāšanas
termiņš
par
dzīvojamām
ēkām bija 15.oktobris un
pēdējais maksāšanas termiņš
15.novembris.
Gadījumos,
kad termiņš netiek ievērots,
pašvaldība sūta atgādinājumu,
norādot, ka tiek piemērota
arī nokavējuma nauda 0,05%
dienā no termiņā nesamaksātā
nodokļa summas. Ja arī
atgādinājums netiek ievērots,

- No š.g. 25.oktobra līdz
3.decembrim
ierosināta
sabiedriskā
apspriešana
Cēsu novada Cēsu pilsētas
teritorijas
plānojuma
grozījumu Nr. 12 pirmajai
redakcijai. Grozījumi saistīti
ar 1) a/s “Cēsu alus” attīstību
un Palmu ielas, Cēsīs, daļēju
slēgšanu, 2) zemesgabala
Jāņa Poruka ielā, Cēsīs,
atļautās izmantošanas veidu
saistībā ar tirdzniecības centra
„SOLO” attīstību, 3) Indriķa
ielas,
Cēsīs,
likvidāciju,

sūtām informāciju par nokavēto
nodokļu maksājumu piedziņas
procesa uzsākšanu, dodot
desmit dienu laiku saistību
izpildei. Ja arī to ignorē, seko
stingrais brīdinājums, kurā
norādīts uz piespiedu izpildes
līdzekļu izmantošanu. Dažkārt
pārpratumus rada tas, ka likumā
ir noteikts, ka NĪN maksājams
četrās daļās, taču mājokļa
nodoklis šogad maksājams
divās daļās. Nākošajā gadā šī
pretruna būs novērsta un NĪN
maksājums sadalīts četrās
daļās.
Ir gadījumi, kad iedzīvotāji
vēršas
pašvaldībā
ar
pretenzijām, jo uzskata, ka
viņu
īpašuma
kadastrālā
vērtība noteikta nepareizi.
Mēs
nenosakām
īpašuma
vērtību, bet tikai aprēķinām
nodokli
atbilstoši
Valsts
Zemes dienesta uzrādītajai
kadastrālajai vērtībai. Tāpēc,
ja ir neskaidrības par īpašuma
vērtību, jādodas uz Zemes
dienestu.
Daudzi novada iedzīvotāji
NĪN par šo gadu pilnībā
samaksāja
jau
oktobrī.
Tomēr jāatzīst, ka nodokļu
nemaksātāju skaits pieaug.
Līdz 1.oktobrim nenomaksātā
nodokļa parāda summa par
zemi bija 34 391 Ls, par
ēkām 33 020 Ls, salīdzinot ar
2009.gadu parāds ir pieaudzis
desmitkārtīgi.

kas
iepriekš
nodrošināja
piekļuvi
atsevišķiem
zemesgabaliem, bet turpmāk,
ņemot vērā, ka tiks noteikta
rūpnieciskā apbūve, šādas
piekļūšanas nodrošināšana nav
nepieciešama, 4) izmaiņām
Apbūves
noteikumos,
iestrādājot normas par rakšanas
darbu atļauju izsniegšanas
kārtību un Cēsu dabas un
kultūrvēsturiskā
parka
apsaimniekošanu un teritorijas
izmantošanu.
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Ēkas iegūst kvalitāti
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
Šogad Vides ministrijas
īstenotās
valsts
budžeta
programmas ietvaros Cēsu
novadā
veicām
energoefektivitātes uzlabošanu piecām
pašvaldības ēkām – Sociālā
dienesta nakts patversmei,
Rāmuļu
pamatskolai
un
internātam, 2.vidusskolai un
dzīvojamai mājai Saules ielā.
Nakts patversmē un Rāmuļu
skolā celtnieki savu darbu
pabeidza
savlaicīgi,
divu
objektu nodošana kavējas.
Vidusskolas siltināšana tuvojas
noslēgumam un jau var novērtēt
to, ka ēka ieguvusi pamanāmu,
majestātisku veidolu. Saules
ielā celtnieki sola pabeigt
darbus līdz gada beigām.
Kavēšanās rada neērtības
iedzīvotājiem,
pedagogiem,
skolēniem, taču situācija nav
tik dramatiska, kā, piemēram,
Ogrē, kur celtnieki no viena
objekta jau aizmukuši divkārt,
jo būvuzņēmēji attapušies,
ka nespēj paveikt darbus par
tik zemu cenu, kādu paši bija
konkursā solījuši.
Šādus energoefektivitātes
projektus īstenojām pirmo gadu
un kopumā jāatzīst, ka pieredze
ir laba. Darbi veikti par zemām
celtniecības
izmaksām,
prasībām atbilstošā kvalitātē,
ir nomainīti jumti, atjaunotas
fasādes, nostiprināti pamati,
tādējādi ir pagarināts ēku mūžs
un tās arī kļuvušas izskatīgākas.
Pašvaldības
līdzfinansējums
šajos projektos ir 15% un,
piemēram,
2.vidusskolā

Attēlā: Rāmuļu pamatskolas pedagogi un audzēkņi šoruden var
novērtēt siltinātas ēkas priekšrocības. Foto: Aivars Akmentiņš.
pašvaldības
ieguldījums
atmaksāsies apmēram trīs gadu
laikā, jo samazināsies siltuma
patēriņš. Tāpēc izstrādājam
projektus
pašvaldību
ēku
energoefektivitātes uzlabošanas otrajai kārtai. Tajā
paredzēts
siltināt
Līvu
pamatskolu Vaives pagastā,
Pastariņa skolu un ēku Raunas
ielā 6a, kur atrodas invalīdu
biedrība, un kur paredzēts
izveidot nodarbību telpas deju
kolektīviem. Ja Vides ministrija
šo projektus apstiprinās un
spēsim novada budžetā rast
līdzekļus
līdzfinansējuma
nodrošināšanai, tad nākošajā
gadā jaunu kvalitāti iegūs vēl
vairākas pašvaldības ēkas.
Arī daudzdzīvokļu namu
iedzīvotājiem ir iespējas namu
siltināšanai saņemt Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu 50% apmērā un arī
pašvaldības atbalstu 3 Ls/m2
apmērā. Diemžēl šīs iespējas
Cēsīs pagaidām tā arī netiek
izmantotas. Protams, pašreizējā

ekonomiskajā
situācijā
dzīvokļu īpašniekiem ir grūti
vienoties par nama siltināšanu,
jo tie ir papildus izdevumi.
Taču tas ir ieguldījums, kas
atmaksājas,
jo
samazina
siltuma patēriņu, pagarina
ēkas mūžu un paaugstina
īpašuma vērtību. Būtiskāko
siltuma patēriņa samazinājumu
dod tieši māju siltināšana un
iekšējās siltumapgādes sistēmas renovācija. Mēs nevarēsim
Cēsīs izveidot efektīvu siltuma
apgādes sistēmu, kas nodrošinās
iedzīvotājiem
siltumu
dzīvokļos par krietni zemāku
tarifu nekā tagadējais, ja
netiks veikta namu siltināšana.
To atzīst arī siltumtīklu
apsaimniekotāji. Tāpēc es
vēlreiz aicinu apsvērt minētās
iespējas un izšķirties par namu
siltināšanu.

Kā samazināt maksu par siltumu?
Andris Vanadziņš
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Ceturtdien,
14.oktobrī
Cēsu
novada
pašvaldības
deputāti ārkārtas domes sēdē
izskatīja investīciju plānu
Cēsu siltumtīklu turpmākajai
attīstībai. Siltumtīklu apsaimniekotāji
gatavo
projekta
pieteikumu Eiropas Savienības
struktūrfondu līdzfinansējuma
saņemšanai
šķeldas
katlu
mājas būvniecībai Rūpniecības
ielā 13. Šķelda ir krietni lētāks
kurināmais nekā gāze un tās
izmantošana siltuma ražošanai
ļautu par 5% samazināt siltuma
tarifu, kā arī mazinātu atkarību
no gāzes cenas svārstībām.
Siltuma jautājums Cēsīs
ir karsts, tāpēc debates gan
informatīvajā sanāksmē 7.oktobrī, gan ārkārtas domes sēdē
bija ilgas un emocionālas.
Novada domes priekšsēdētājs
Gints
Šķenders
uzsvēra
–“Mums ir veikti vairāki
pētījumi par siltuma apgādes
uzlabošanu.
Komiteju
un
domes sēdēs, darba sanāksmēs

esam apsprieduši dažādas idejas
apkures sistēmas uzlabošanai,
bet siltuma tarifs Cēsīs aizvien
ir viens no augstākajiem
valstī. Ir jāsper praktiski soļi,
lai siltuma tarifu stabilizētu
un samazinātu!” Arī Cēsu
siltumtīklu uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Ēriks Timpars
apliecināja to, ka investīciju
plāns izstrādāts ar mērķi
samazināt siltuma ražošanas un
piegādes izmaksas, līdz ar to arī
samazinot maksu par siltumu.
Pēc viņa aplēsēm 8MW
šķeldas katlu mājas izbūve un
siltuma trašu atjaunošana ir
racionālākais ceļš šāda mērķa
sasniegšanai.
Pēc pašvaldības pasūtījuma
Rīgas Tehniskās Universitātes
profesors Visvaldis Vrubļevskis
veicis pētījumu par situāciju
siltuma saimniecībā Cēsīs.
Profesors atzina, ka centralizētā
siltuma apgādes sistēma Cēsīs
ir ļoti neefektīva. Ir gari, liela
diametra siltuma pārvadi, kas
rada līdz 25% lielus enerģijas
zudumus. Ņemot vērā to, ka
dzīvojamo māju rajoni Cēsīs ir
visai izkliedēti, būtu lietderīgi
apkures sistēmu decentralizēt

un būvēt nelielas jaudas katlu
mājas dzīvojamo rajonu tiešā
tuvumā. Taču vispirms ir jāveic
namu siltināšana un iekšējo tīklu un pievadu rekonstrukcija.
Tādā gadījumā maksu par
siltumu varētu samazināt par
40 un vairāk santīmiem par
m2. Lokālo katlu māju izbūve
dos efektu tikai tad, kad būs
veikta māju siltināšana. Pārejas
periodā, kas varētu ilgt 10 - 12
gadus ( tas atkarīgs no tā, cik raiti
norisināsies namu siltināšana)
saglabājama
centralizētā
siltumapgādes
sistēma.
Profesors ieteica Viestura ielas
dzīvojamo namu rajonā īstenot
siltumapgādes modernizācijas
pilotprojektu, lai iedzīvotāji
praktiski varētu pārliecināties
par
enerģētiskajiem
un
ekonomiskajiem ieguvumiem.
Deputāti nolēma atbalstīt
Cēsu siltumtīklu saimniecības
investīciju plānu, tādējādi
dodot
iespēju
siltumtīklu
apsaimniekotājiem
startēt
konkursā par ES struktūrfondu
līdzfinansējuma
saņemšanu
šķeldas katlu mājas uzstādīšanai
Rūpniecības ielā 13. un siltuma
trašu rekonstrukcijai.

JAUNUMI
Bezmaksas
medicīna
trūcīgajiem
Voldemārs Vaivods
Cēsu klīnikas ķirurģijas
nodaļas vadītājs, Cēsu
novada domes deputāts,
Sociālo lietu komitejas
vadītājs
Valsts
sociālā
atbalsta
programma
paredz,
ka
maznodrošinātajiem
tagad
ir iespēja saņemt bezmaksas
medicīnisko aprūpi. Iedzīvotāji,
kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli ir mazāki par 90 latiem
mēnesī, tiek pilnībā atbrīvoti no
maksas par veselības aprūpes
pakalpojumiem. Savukārt tie,
kam ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz
120 latus mēnesī, var saņemt
daļēji apmaksātu (50% apmērā)
medicīnisko palīdzību. Pirms
doties pie ārstiem, pašvaldības
Sociālajā dienestā jāsaņem
izziņa par atbilstību tādas
personas
statusam,
kam
pienākas valsts apmaksāta
veselības aprūpe.
Tas nozīmē, ka šādi pacienti
var konsultēties pie speciālistiem, veikt izmeklējumus
ar modernāko mūsu rīcībā
esošo aparatūru un, ja tas ir
nepieciešams, viņiem var
veikt arī operācijas . Visi šie
pakalpojumi tiek sniegti bez
maksas vai ir daļēji valsts
apmaksāti. Tātad cilvēkiem,
kas šobrīd ir finansiāli grūtā
situācijā, ir iespēja vismaz
veselību sakārtot bez maksas.
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Un es aicinu šo iespēju izmantot,
jo šiem pakalpojumiem nav
noteiktas kvotas vai citu
ierobežojumu, taču nav zināms,
cik ilgi šāda programma būs
spēkā. Cēsu klīnikā aprūpēsim
jebkura novada iedzīvotājus,
ir tikai nepieciešama attiecīga
sociālā dienesta izziņa.
Vēl
viena
labā
ziņa
ir tā, ka Cēsu klīnika ir
saņēmusi valsts finansējumu ambulatoro pakalpojumu
sniegšanai un līdz gada
beigām varēsim veikt plānotās
operācijas un citus veselības aprūpes pakalpojumus,
kuriem ir paredzēts valsts
finansējums. Apmeklētājiem ir
tikai
jāsamaksā
pacienta
līdzmaksājums.
Kā jau esam informējuši,
kopš pavasara Cēsu klīnikā
darbojas
fleboloģijas,
jeb
vēnu slimību centrs. Tajā
nodarbojamies ar vēnu slimību
(pamatā kāju vēnu) diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi.
Veicam izmeklējumus, iesakām
labāko problēmas risināšanas
veidu un veicam arī mikroķirurģiskas operācijas. Maznodrošinātie konsultācijas var
saņemt bez maksas, taču par
izmeklējumiem un operācijām
ir jāmaksā, jo vēnu slimību
ārstēšana nav valsts apmaksāto
pakalpojumu skaitā. Taču labā
ziņa ir tā, ka Cēsu klīnikas vēnu
slimību centrā izmeklējumus
tagad piedāvājam veikt ar
ievērojamām atlaidēm.

Pašvaldības policija informē
Ieva Rudzīte
Pašvaldības policijas
Administratīvo lietu vecākā
inspektore
Cēsu novada Pašvaldības
policijā no 27.septembra līdz
25.oktobrim
saņemti 175
izsaukumi.
Sastādīti
kopā
8
administratīvā
pārkāpuma
protokoli personām, no tiem:
4 - par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskā vietās vai
atrašanos sabiedriskās vietās
tādā reibuma stāvoklī, kas
aizskar cilvēka cieņu;
3 - par tādām pašām
darbībām, kas izdarītas atkārtoti
gada laikā, un materiāli nosūtīti
izskatīšanai Cēsu rajona tiesai;
1 - Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu, materiāls nosūtīts
pašvaldības
Administratīvai
komisijai.

Pašvaldības policijas patruļdienesta darbinieki nogādājuši
mājās vai ārstniecības iestādē
8 personas, kuras atradās
sabiedriskā
vietā
stiprā
alkohola reibumā, kā arī
aizturētas un nogādātas Valsts
policijā 4 personas par citiem
likumpārkāpumiem.
Sastādīti 17 administratīvā
pārkāpuma
protokolipaziņojumi
automašīnu
vadītājiem par apstāšanās
un
stāvēšanas
noteikumu
neievērošanu Cēsu pilsētā.
Izskatīti
un
pieņemti
6 lēmumi par apstrīdēto
administratīvo aktu lietās
par apstāšanās un stāvēšanas
noteikumu neievērošanu.
Pašvaldības policijā saņemti
21 iedzīvotāju iesniegums, 13
- iesniegumi no juridiskām
personām;
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvajā
komisijā
izskatītas oktobrī 14 administratīvās lietas.
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SOCIĀLIE JAUTĀJUMI,VIDE
Aicinājums ziedot
Palīdzība
mācību
piederumu
un malkas
iegādei

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

Cik nemanot, cik ātri skrien
laiks! Vēl nesen saules stari
sildīja mūs, nu jau zem mūsu
kājām čaukst rudens lapas. Un
pavisam drīz zemi klās baltas
sniega pārslas.

Nav nekā siltāka un skaistāka par baltu tikko uzsnigušu
sniegu, kas liek mums nojaust
- tuvojas Ziemassvētku laiks.
Laiks, kad gaisā virmo miers,
gaišas domas, un dāvināšanas
prieks silda mūsu sirdis.

Jau
vairākus
gadus,
tuvojoties gada skaistākajiem
svētkiem, Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais
dienests”, pateicoties Ziemassvētku brīnumiem un rūķīšiem,
iepriecina gan bērnus no
daudzbērnu ģimenēm, gan
bērnus ar īpašām vajadzībām,
gan bērnus, kuri vairs nav kopā
ar saviem vecākiem, kā arī
novada vecākos iedzīvotājus
un cilvēkus ar invaliditāti,
un biedrības, kas darbojas
sociālajā jomā.
„2009.gada nogalē, pateicoties
ziedotājiem
Imantam Gunāram Priedītim,
SIA
„LARS
LIMITED”,
SIA „M.E.LAT-LUX.”, SIA
„DUNKĀNS”, nodibinājumam
„Daba un kustība”, Ahimas
– Cēsu sadraudzības biedrībai,
Ingūnas Zupas ārsta praksei,
SIA „Leo”, A/S „Cēsu alus”,
un daudz citiem atbalstītājiem,
spējām iepriecināt bērnus,
sagādājot
saldus
mirkļus
svētkos, sniedzām atbalstu
trūcīgākajiem Cēsu novada

iedzīvotājiem, izsniedzot 250
siltas zupas porcijas, sagādājām
prieku ģimenēm, organizējot
jau otro Starptautisko ģimenes
dienas pasākumu Cēsīs. Ir
iegādāts jauns specializēts
mikroautobuss, kuru jau šobrīd
ievērojuši cēsnieki. Dienas
centra „Saules taka” bērni
un jaunieši ieguva iemaņas
slēpošanā un braukšanā ar
snovborda dēli. Mēs novērtējam
un pateicamies ikvienam
atbalstītājam un ziedotājam,
kas kopā ar mums vēlas kaut
nedaudz sasildīt mazaizsargāto
Cēsu novada iedzīvotāju sirdis
šajos gaišajos svētkos un visa
turpmākā gada laikā. Esam
saņēmuši daudz pateicības
no cilvēkiem, kuriem esam
snieguši palīdzību šajos gados”
atzīst Aģentūras direktore
Iveta Sietiņsone.
Arī šogad ceram uz ziedotāju
atbalstu un būsim pateicīgi par
jebkuru ziedoto summu, kuru
labsirdīgi atvēlēsiet kādam no
plānotajiem pasākumiem, lai
mums kopā izdotos padarīt
kāda cilvēka dienu gaišāku!
Ziedojumu mērķu/ pasākumu saraksts:
1. Ziemassvētku sarīkojumi
(bērniem no sociālā riska
ģimenēm, bērniem ar īpašām
vajadzībām, mājas aprūpes
klientiem,
ārpusģimenes
aprūpē esošiem bērniņiem,
sociālās jomas nevalstisko
organizāciju vadītājiem);
2.
Finansējums
Starptautiskās Ģimenes dienas
atzīmēšanai Cēsīs (jau trešās);
3. 2011. gada Invalīdu
dienas pasākumiem;
4. Ziemassvētku paciņu
gatavošana (Cēsu novada
iedzīvotājiem, kuri sasnieguši
80 gadus un vecākiem,

daudzbērnu ģimenēm, bērniem
ar īpašām vajadzībām, bērniem
no sociālā riska ģimenēm,
ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem);
5. Finansējums zupas virtuvei „Labdarības virtuve”.

6. Finansējums nevalstisko
organizāciju darbības nodrošināšanai (telefonam, kancelejai, transportam) 2010. gadā
(14 Nevalstisko organizāciju
saraksts);
7. Sociālo darbinieku dienas
atzīmēšanai.

Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
Reģ,.
Nr.
90002267126,
juridiskā adrese: Bērzaines
iela 16/18, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, ziedojumu
konts: A/S SEB Banka, Konta
numurs: LV40 UNLA 0050
0099 85117
Dažas
atsauksmes
iedzīvotājiem:

no

Par organizēto 2010.gada
Ģimenes dienu Cēsīs: „Bijām
šajā pasākumā pirmo reizi
un mēs ceram, ka ne pēdējo.
Ļoti jauks, ģimeni vienojošs
pasākums. Ļoti liels paldies
visiem pasākuma rīkotājiem
un vadītājiem”;
„No sirds pateicos Cēsu
sociālajam dienestam par
dāvanu, ko saņēmu pirms
Ziemassvētkiem. Pie manis
mājās jau trešo gadu nāk
ar saldumu paciņu, skaistu
apsveikumu kartīti. Pat nobučo
sveicot. No sirds novēlu arī
sociālā dienesta darbiniekiem
labu veselību un darbu ”- Cēsu
pilsētas iedzīvotāja Elvīra
Ceriņa

Vita Pētersone
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras
“Sociālais dienests”
Projektu vadītāja- attīstības
speciāliste
Cēsu novada pašvaldības
aģentūrā „Sociālais dienests”
noslēgusies iesniegumu pieņemšana mācību piederumu
un malkas iegādei. Kopā šajos
mēnešos mācību piederumu
iegādei tika izsniegti pabalsti
5 830 latu apmērā, kurināmā
iegādei – 16 800 lati.
Mācību piederumu iegādei
piešķirtais
pabalsts
bija
netiešs – dāvanu karte. Šogad
trūcīgo
ģimeņu
bērniem
šīs dāvanu kartes vērtība
bija 20 lati katram bērnam,
savukārt
maznodrošināto
ģimeņu bērniem – 10 lati.
Šogad dāvanu kartes 10 latu
vērtībā tika piešķirtas arī bez
vecāku gādības palikušiem
bērniem,
aizbildņiem
un
audžuģimenēm. Laikā no
jūlija līdz septembra beigām
tika izsniegtas 320 kartes.
Kopumā tika sniegts atbalsts

Rāmuļu pamatskola saņem Zaļā karoga balvu
Aija Sīmane
Rāmuļu pamatskolas direktore
Četrdesmit divas Latvijas
izglītības iestādes 2009./2010.
mācību gadā par īpašiem
panākumiem
ilgtspējīgas
attīstības, vides izglītības un
vides aizsardzības veicināšanā
skolā
un
tās
apkārtnē
saņēmušas
starptautisko
Ekoskolas nosaukumu un
Zaļā Karoga balvu. Prieks
atzīmēt, ka šim notikumam
veltītajā svinīgajā ceremonijā
oktobra vidū balvu saņēma arī
Rāmuļu pamatskola. Šīs balvas
skolām tiek piešķirtas uz vienu
mācību gadu un katru reizi
jāizcīna no jauna. Lēmumu par
skolu apbalvošanu pieņēmusi
Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā
ir valsts un sabiedrisko vides
aizsardzības un izglītības
organizāciju pārstāvji.

Attēlā: Zaļā karoga saņemšana Vides ministrijā. Vides minists Raimonds Vējonis, skolotāja Ija
Brammane, skolas direktore Aija Sīmane un Cēsu novada Izglītības nodaļas metodiķe Biruta
Dambīte.

11 bāreņiem un 238 ģimenēm,
kurās dzīvo 309 bērni.
Kā informēja Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests”
Ģimeņu
atbalsta nodaļas vadītāja Ivita
Puķīte - lai gan dāvanu kartes
vērtība vienam bērnam šogad
tika samazināta, kopā esam
snieguši atbalstu 320 bērniem.
Šogad palīdzību saņēmušas
par 174 ģimenēm vairāk nekā
pērn.
Savukārt apkures (malkas)
pabalsts bija tiešs – naudas
veidā.
Šogad
pabalsts
maznodrošinātām
ģimenēm
bija 30 lati, trūcīgām ģimenēm
- 60 lati. Pabalstu malkas
iegādei kopumā saņēma 320
ģimenes par kopējo summu
16 800 lati. Šogad malkas
pabalstu saņēma par 159
ģimenēm (personām) vairāk
nekā pērn.
Informējam, ka 1.novembrī
tiks
uzsākta
iesniegumu
un deklarāciju pieņemšana
centrālapkures
pabalstu
piešķiršanai. Aģentūras sociālās palīdzības organizatori
iesniegumus pieņems līdz
2011.gada 31.martam.

Žūrija ir novērtējusi šādas
Rāmuļu pamatskolas pedagogu
un
audzēkņu
aktivitātes.
Mācību un audzināšanas stundās veidojām skolēnos izpratni
par vides jautājumiem. Skolā
darbojās
Ekopadome,
tās
satāvā ir skolēni un pedagogi.
Pavasarī tika organizētas Putnu
dienas skolā un visā Vaives
pagasta teritorijā. 2009./2010.
mācību gada tēma bija “Mežs”.
Organizējām stundas, kurās bērni
guva priekšstatu par dažādām
koku sugām, devāmies uz Viršu
meža takām, rīkojām talkas.
Pie skolas izveidotas četras
kompostkaudzes.
Šķirojam
atkritumus.
Piedalāmies
ar vidi saistītos projektos
(Putni un mēs, Globe, u.c.).
Latvijā Ekoskolu programmā
ir iesaistītas vairāk nekā 100
skolas, apvienojot apmēram
17 000 skolēnu. Programma
Latvijā darbojas jau septiņus
gadus.
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SVARĪGI

Ielas kļūs gludākas

Aktualitātes Cēsu pilsētas
attīstības plānošanā

Aivars Akmentiņš
teksts un foto

Dita Trapenciere
Cēsu novada pašvaldības
Attīstības plānošanas
nodaļas vadītāja

Oktobrī Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders
un ceļu būves uzņēmuma SIA
„Binders”
rīkotājdirektors
Aigars Sēja parakstīja līgumu
par Saules, Akmens un Festivāla
ielu rekonstrukciju. Līdz ar to
ir uzsākta pilsētas maģistrālo
ielu rekonstrukcijas otrā kārta.
Līgums paredz, ka trīs ielu
atjaunošana ir jāpabeidz līdz
nākošā gada oktobrim.
Maģistrālo
ielu
rekonstrukcija Cēsīs notiek Eiropas
Savienības finansēto Pilsētvides
attīstības projektu ietvaros.
Iepriekš
veicot
Cīrulīšu,
Gaujas, Valmieras un citu
maģistrālo ielu atjaunošanu,
izdevās
ietaupīt
prāvus
līdzekļus. Tāpēc operatīvi tika
izstrādāti Saules, Akmens un
Festivāla ielu rekonstrukcijas
projekti, izsludināts iepirkums
un nu jau arī parakstīts līgums
ar konkursa uzvarētāju. Vēl,
pateicoties ietaupītajiem līdzekļiem, nākošajā gadā tiks
atjaunots arī Zaķu ielas pārvads. Šo darbu veiks Smiltenes
uzņēmums SIA „8.CBR”.

Atjaunos arī Pētera ielu
Rīgā Satiksmes ministrijā
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs Gints Šķenders

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints Šķenders un
SIA “Binders“ rīkotājdirektors Aigars Sēja paraksta līgumu par
Saules, Akmens un Festivāla ielu rekonstrukciju.
un
Satiksmes
ministrijas
Investīciju
departamenta
direktore Ilze Aleksandroviča
parakstīja līgumu par Eiropas
Savienības fondu finansējuma
piešķiršanu
Pētera
ielas
rekonstrukcijai. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 1,5
miljoni latu. No tiem 85% ir
Eiropas Rekonstrukcijas un
Attīstības fonda finansējums.
Valsts budžeta dotācija – 2,25%,
bet pašvaldības līdzfinansējums
12,75%.

Andris Vanadziņš
Sabiedrisko attiecību
speciālists
Ceturtdien, 21.oktobrī Cēsu
novada pašvaldības Finansu
komitejas
sēdē
deputāti
izskatīja
jautājumu
par
atkritumu apsaimniekošanas
tarifa paaugstināšanu novadā.
Šos
pakalpojumus
veic
uzņēmums
Ziemeļvidzemes
Atkritumu Apsaimniekošanas
organizācija (ZAAO). Pamatojoties uz to, ka sākot ar
nākošā gada 1.janvāri dabas
resursu nodoklis par atkritumu
noglabāšanu poligonos būs 5
lati par tonnu (līdz šim bija 3 Ls/
t) un ir iegādātas nepieciešamās
iekārtas, lai uzsāktu atkritumu
priekšapstrādi,
ZAAO
pašvaldībai iesniedza lūgumu
sākot ar 2011.gada 1.janvāri
Cēsu
novadā
atkritumu
apsaimniekošanai
noteikt
maksu 7,95 lati par kubikmetru.
Saskaņā ar pagājušajā gadā
noslēgto līgumu, atkritumu
apsaimniekošanas tarifs ir 6,71
lats par kubikmetru.
Par šo jautājumu izraisījās
plašas debates. Deputāti atzina,
ka sadarbība ar ZAAO bijusi
laba. Ir izbūvēti bezmaksas
šķiroto atkritumu laukumi,

2012.gada 1.oktobrim. Pētera
ielas rekonstrukcijas projekts
paredz arī veloceliņa izbūvi no
Rīgas līdz Gaujas ielai.

mūsdienīgas
konteineru
novietnes. Arī iecere būt
pirmajiem Latvijā, kas uzsāk
atkritumu priekšapstrādi, tādējādi samazinot noglabājamo
atkritumu apjomu, ir uzteicama.
Taču tas paaugstina atkritumu
apsaimniekošanas tarifu, radot
papildus slogu iedzīvotājiem,
uzņēmumiem,
pašvaldības
iestādēm. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Rozenbergs atgādināja, ka 2009.gadā,
slēdzot līgumu ar ZAAO par
atkritumu
apsaimniekošanu
Cēsu
novadā,
uzņēmuma
pārstāvji solīja, ka maksu par
atkritumu
apsaimniekošanu
nepaaugstinās. Ir pagājis tikai
gads un jau ir jāizskata lūgums
paaugstināt
tarifu.
Sēdes
dalībnieki arī vērsa uzmanību
uz to, ka ZAAO ir pašvaldību
dibināta
organizācija
un
pašvaldības pēdējos divos
gados ir krasi samazinājušas
savus
izdevumus.
Arī
ZAAO būtu jāvērtē iespējas
samazināt izdevumus, lai
nebūtu jāpaaugstina maksa par
atkritumu apsaimniekošanu.
Finansu komitejā deputāti
nolēma, ka jautājumā par
atkritumu apsaimniekošanas
tarifa
paaugstināšanu
Cēsu novadā ir jāizsludina
sabiedriskā apspriešana.

Novada pašvaldības speciālisti, sadarbojoties ar Cēsu
uzņēmējiem, ir izstrādājuši
vairākus grozījumus Cēsu
pilsētas teritorijas plānojumā,
kas
tiešā
veidā
skar
uzņēmējdarbības
attīstību
pilsētā. Novada dome ir
apstiprinājusi grozījumu pirmo
redakciju un lūdz iedzīvotājus
ar tiem iepazīties Cēsu mājas
lapā www.cesis.lv sadaļā sabiedriskās apspriešanas.
Plānotās izmaiņas skar trīs
teritorijas, kas atrodas pilsētas
rūpnieciskajā daļā un tās
paredz:
o Noteikt zemes gabaliem
Jāņa Poruka ielā 19, Jāņa Poruka ielā 21 un Jāņa Poruka ielā
23, Cēsīs, atļauto izmantošanu
Sabiedriska un komercobjektu
apbūve, tādejādi nodrošinot
uzņēmējdarbības tālāku attīstību šajos zemes gabalos;
o
Likvidēt daļai Palmu
ielas satiksmes infrastruktūras
statusu un nākotnē pēc
kompleksas
ielu
rekon-

Iepirkuma procedūru paredzēts sākt jau šogad, lai nākošā
gada pavasarī jau varētu uzsākt
darbus. Projekts ir jāīsteno līdz

Deputāti pret tarifa
paaugstināšanu
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strukcijas šajā pilsētas daļā
slēgt daļu Palmu ielas satiksmei.
Tādejādi tiks nodrošināta
turpmāka rūpnieciska attīstība
pilsētā;
o Likvidēt Indriķa ielai
satiksmes
infrastruktūras
statusu. Iela šobrīd nav
izbūvēta un tās likvidācija
plānojumā veidos konsolidētu
teritoriju starp Ausekļa, Ata
Kronvalda ielām, veicinot
turpmāku rūpniecisko attīstību
pilsētā;
o Veiktas izmaiņas apbūves
noteikumos, integrējot tajos
līdz šim atsevišķi apstiprinātus
saistošos noteikumus par
rakšanas darbu kārtību pilsētā
u.c.
Detalizētāk ar paredzētājiem
grozījumiem
var
iepazīties www.cesis.lv sadaļā
Sabiedriskās
apspriešanas
vai Cēsu novada pašvaldībā
Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Iedzīvotāju
apkalpošanas
centrā 1.stāvā 111. kabinetā,
vai interesēties pie grozījumu
izstrādes
vadītājas
Ditas
Trapencieres - tālr. 64124702,
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 213.
kab.

Vides likumdošanas prasības ietekmē
atkritumu apsaimniekošanas maksu
Ieva Tabūne
SIA ZAAO mārketinga daļas
vadītāja
SIA
„Ziemeļvidzemes
atkritumu apsaimniekošanas
organizācija”
(ZAAO)
ir
sagatavojusi
Cēsu
novada
pašvaldībai
izskatīšanai iesniegumu par
nepieciešamajām
izmaiņām
atkritumu apsaimniekošanas
maksā 2011.gadam. ZAAO
jau informēja, ka 2010.
gada 17.sptembra dalībnieku
sapulcē tika atbalstīts ZAAO
valdes
priekšlikums
par
uzņēmuma tarifu politiku
2011.gadam, kas paredzēja
Ziemeļvidzemes
reģionā
izveidot divas tarifu zonas.
Šobrīd blakus esošajos novados
tarifi par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu atšķiras, bet
ZAAO ir sagatavojis tarifa
piedāvājumu pašvaldībām, kas
paredz tikai divas tarifu zonas
Ziemeļvidzemē - atsevišķi
izdalot reģiona divas lielākās
pilsētas, bet pārējos novados
pašvaldībām tika iesniegta
izskatīšanai vienāda atkritumu
apsaimniekošanas maksa.
Piedāvājot
pašvaldībai
apstiprināt

Cēsu novada
izskatīt
un
atkritumu

apsaimniekošanas maksu 2011.
gadam 7,95 LVL par kubikmetru
atkritumu plus Pievienotās
vērtības nodoklis, ZAAO
īsteno dalībnieku kopsapulcē
atbalstīto ideju tuvāko gadu
laikā atgriezties pie sistēmas,
ka visiem Ziemeļvidzemes
iedzīvotājiem un uzņēmumiem
par atkritumu apsaimniekošanu
piemērotu vienādu maksu.
Šāds princips ir noteiks ZAAO
dibināšanas līgumā un darbojās
reģionā līdz 2007.gadam.
ZAAO sadzīves atkritumu
apsaimniekošanai Cēsu novadā
2010.gadā piemēroja 2009.gada
nogalē pašvaldības apstiprināto
atkritumu apsaimniekošanas
maksu 6,71 LVL par katru
savākto kubikmetru sadzīves
atkritumu plus Pievienotās
vērtības nodoklis.
Izmaiņas
atkritumu
apsaimniekošanas
maksā
no 2011.gada 1.janvāra ir
nepieciešamas, jo ZAAO ir
jāpilda prasības par atkritumu
apstrādi pirms noglabāšanas,
kas
noteiktas
Ministru
kabineta 2006.gada 13.jūnija
noteikumos Nr. 474 „Atkritumu
poligonu ierīkošanas, atkritumu
poligonu
un
izgāztuvju
apsaimniekošanas, slēgšanas
un rekultivācijas noteikumi”,
kā arī pieņemtās izmaiņas

Dabas
resursu
nodokļa
likumā paredz nodokļa likmes
par atkritumu apglabāšanu
poligonos pieaugumu no 3
latiem par katru apglabāto
tonnu uz 5 latiem. Poligonu
apsaimniekošanas noteikumos
prasības
par
atkritumu
apstrādi pirms noglabāšanas
ir iestrādātas ņemot vērā
Eiropas Savienības direktīvu
prasības un sākot ar 2010.gada
16.jūliju no kopējās atkritumu
masas
jāatdala
bioloģiski
noārdāmos atkritumus un citus
pārstrādājamos
atkritumus,
lai samazinātu apglabājamo
atkritumu daudzumu. Uzsākot
ekspluatēt mehāniskās šķirošanas iekārtas apglabājamo
atkritumu daudzumus, tiks
samazināts vismaz par 20% un
atkritumu apglabāšanas šūna
kalpos ilgāk.
ZAAO, pamatojoties uz
Cēsu novada deputātu lēmumu,
2010.gada 4.novembrī plkst.
16:00 Raunas ielā 4, Cēsīs rīko
informatīvu sanāksmi, kurā
interesentiem tiks izskaidrota
nepieciešamība
mainīt
atkritumu apsaimniekošanas
maksu 2011.gadā. Uz šo
sanāksmi tiek aicināti Cēsu
novada iedzīvotāji, namu
apsaimniekotāji un uzņēmēji.
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.24
“Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi
nosaka nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās Cēsu novadā
apmēru, samaksas kārtību un
personu loku, kuras pilnībā
atbrīvotas no pašvaldības noteiktās
nodevas par tirdzniecību publiskās
vietās Cēsu novadā maksāšanas.

Nodevas objekts
6.1.
6.1.1.

2. Nodevas maksātāji - fiziskas
vai juridiskas personas, vai
individuālā darba veicēji, kuri
vēlas veikt tirdzniecību publiskās
vietās.

6.1.2.

3.
Zemnieku,
zemnieku
saimniecību, zvejnieku, zvejnieku
saimniecību,
individuālo
uzņēmumu
(komersantu),
individuālo darba veicēju un
fizisko personu pašu ražotās vai
iegūtās produkcijas realizācija tiek
pielīdzināta tirdzniecībai publiskās
vietās un apliekas ar pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās.

6.3.

4. Gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecības vietās individuālā
darba veicēji un juridiskās
personas, kuras realizē importētās
pārtikas un nepārtikas preces, kā arī
Latvijā rūpnieciski ražotās pārtikas
un nepārtikas preču realizācija
pašvaldības
neorganizētajos
gadatirgos
un
izbraukuma
tirdzniecības
vietās,
tiek
pielīdzināta tirdzniecībai publiskās
vietās un apliekas ar pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās.
5. Nodevas apmēru par
tirdzniecību
gadatirgos
Cēsu
pilsētas tirgus teritorijā regulē
saistošie noteikumi par nodevu par
tirdzniecību gadatirgos.
II. Nodevas objekts un likme
6. Nodevas objekts un likme skatīt tabulu.
7. No nodevas par tirdzniecību
publiskās vietās Cēsu novadā
atbrīvojami:
7.1. Cēsu novada pašvaldības
vai Cēsu novada pašvaldības
iestāžu organizēto pasākumu
sadarbības līgumu partneri vai
sponsori;

Likme Ls
Likme Ls
par 1
par 1
tirdzniecības
tirdzniecības
vietu 1
vietu 1 mēnesī
diennaktī

6.2.
6.2.1.
6.2.2.

6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

Pašu izgatavoti mākslas un amatniecības izstrādājumi  
uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba
2.00
veicēja apliecību
bez amatnieka vai daiļamata meistara vai individuālā darba veicēja
4.00
apliecības
Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu tirdzniecība
pašaudzētu ziedu
0.50
iepirktu ziedu
4.00

30.00

7.3. personas, kurām noslēgti
zemes nomas līgumi par stacionāras
vai īslaicīgas tirdzniecības vietas
izvietošanu;

5.00
30.00

7.4. veikalu īpašnieki vai
nomnieki, kuri vēlas veikt
tirdzniecību savā īpašumā;

10.00

Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, sīpolu, gumu, ziemcietes un
sēklu tirdzniecība
pašu audzēto- uzrādot izziņu par zemes lietošanas tiesībām
iepirktu
mežu reproduktīvo materiālu
Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu, ziedu tirdzniecība
Saldējuma tirdzniecība
Preses izdevumu tirdzniecība
Grāmatu tirdzniecība
Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
Zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos
uzņēmumos vai fizisko personu saražoto lauksaimniecības produkciju
tirdzniecība, ja tirgotājs ir pats ražotājs

0.50
4.00
2.00
0.00
2.00
1.00
2.00
0.00

5.00
30.00
15.00
0.00
15.00
10.00
15.00
0.00

2.00

15.00

6.10.

Importēto pārtikas vai nepārtikas preču tirdzniecība, ja tirgotājs ir
juridiska persona vai individuālā darba veicējs

5.00

30.00

6.11.

Tirdzniecība ar Latvijā rūpnieciski saražotām pārtikas vai nepārtikas
precēm, ja tirgotājs ir juridiska persona vai individuālā darba veicējs

2.00

15.00

Atrakcija (t.sk.izjādes ar dzīvniekiem un citi veidi), loterijas,
4.00
30.00
prezentācijas
6.13. Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst sanitārajām un higiēnas normām
Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām un kvass,
6.13.1.
10.00
bezalkoholiskie dzērieni, kas atbilst sanitārajām un higēnas normām
6.12.

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām un ar
6.13.2. alkoholiskajiem dzērieniem (alus, sidrs, fīzs), kas atbilst sanitārajām
un higiēnas normām
6.14.
Dzērienu tirdzniecība
6.14.1.
kvasa un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecību
6.14.2.
Alus, fīzu, sidru tirdzniecība (līdz 6 procentpunktiem)
alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska persona,
6.14.3. kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence ar dažādām
uzkodām kompleksā, un pasākuma norise virs 3 stundām
alkoholisko dzērienu tirdzniecība (vīns, šampanietis), ja tirgotājs ir
juridiska persona, kurai ir alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
6.14.4.
licence un dažādām uzkodām kompleksā, un pasākuma norise ir
mazāk par 3 stundām (līdz 14 procentpunktiem)
6.15.
Tirdzniecība ar karstvīnu
Tirdzniecība ar karstvīnu, bezalkoholiskiem dzērieniem un dažādām
6.16.
uzkodām kompleksā

15.00
2.00
10.00

7.2. Cēsu pilsētas vecpilsētas
teritorijas, kuru ierobežo Lenču,
Palasta un Valņu ielas, veikalu
īpašnieki vai nomnieki, kuri vēlas
veikt tirdzniecību pašvaldības
noteiktajā tirdzniecības vietā Cēsu
pilsētas vecpilsētas teritorijā;

7.5. skolēnu mācību uzņēmumi,
kuri reģistrēti biedrībā „Junior
Achievement – Latvija”.
III.
kārtība

Nodevas

maksāšanas

8. Ja persona veic tirdzniecību
vienā tirdzniecības vietā ar dažāda
sortimenta precēm, tad nodevas
apmērs tiek noteikts pēc lielākās
nodevu maksas likmes.
9. Nodeva šo noteikumu
noteiktajā apmērā, iemaksājama
pirms
tirdzniecības
atļaujas
saņemšanas.
10. Nodeva iemaksājama Cēsu
novada pašvaldības budžetā, ko
iemaksā Cēsu novada pašvaldības
(Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu
novadā), Vaives pagasta pārvaldes
(„Kaķukrogs”, Vaives pagastā,
Cēsu novadā) vai pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” (Pils laukums
5, Cēsīs, Cēsu novadā) kasē vai
bankas kontā.
IV. Noslēguma jautājumi

15.00

30.00

10.00
3.00

11. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.
12. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās dienu spēku zaudē
Cēsu pilsētas domes 15.05.2003.
Saistošie noteikumi Nr.8 ‘’Par
nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās Cēsu pilsētā’’ un tajos
veiktie grozījumi.

5.00

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”
I. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Saistošie
noteikumi
nosaka Cēsu novada pašvaldības
(turpmāk
–
pašvaldība)
apstādījumu
uzturēšanas
un
aizsardzības noteikumus, koku,
publiskajos apstādījumos augošo
krūmu ciršanas kārtību un
zaudējumu atlīdzības par dabas
daudzveidības
samazināšanu
(turpmāk - zaudējumu atlīdzība)
aprēķināšanas un maksāšanas
kārtību Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā (turpmāk
– Teritorija).
1.2. Ja kokus cērt pārkāpjot
šajos noteikumos noteikto kārtību,
tā ir uzskatāma par patvaļīgu
darbību un saistošo noteikumu
pārkāpējs normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā saucams pie
administratīvās atbildības.
1.3. Visi apstādījumi Teritorijā
uz
valsts,
pašvaldības
un
privātīpašumā esošās zemes ir
aizsargājami apstādījumi. Visiem
kokiem Cēsu pilsētā, Krīvu ciemā,
Mežmaļu ciemā, Rāmuļu ciemā,
Rīdzenes ciemā ir sabiedriska
vērtība neatkarīgi no zemes
piederības.

1.4. Koku ciršanas kārtību
mežā un meža zemēs nosaka Meža
likums un citi Latvijas Republikā
esošie normatīvie akti.
1.5.
Noteikumos
lietotie
termini:
1.5.1.
atbildīgā
persona
– nekustamā īpašuma īpašnieks,
lietotājs, valdītājs, apsaimniekotājs,
nomnieks;
1.5.2. atļauja koku ciršanai
– noteiktā kārtībā izsniegts
dokuments, kas apliecina konkrētas
darbības
likumību
(kokauga
ciršanai, zaru izzāģēšanai vai koka
vainaga veidošanai) un ir uzskatāms
par šīs darbības atļauju;
1.5.3.
patvaļīga
ciršana
– kokauga ciršana, bojāšana,
zaru apzāģēšana vai citāda veida
iznīcināšana bez šajos noteikumos
noteiktajā
kārtībā
izsniegtas
atļaujas;
1.5.4. kokaugi – koki, krūmi,
ilggadīgie vīteņaugi;
1.5.5. koku sējeņi – pašizsējas
rezultātā radušies koku sugu
eksemplāri, kuru celma caurmērs
pie sakņu kakla ir mazāks par 12
cm;

1.5.6. koka celma caurmērs
– koka caurmērs kokauga pārejas
zonā no pazemes sakņu struktūras
uz virszemes stumbra struktūru;
1.5.7. aizsargājamie koki
- dabas pieminekļi kā īpaši
aizsargājamas dabas teritorijas
sastāvdaļa, vietējo un svešzemju
sugu dižkoki;
1.5.8. introducētie kokaugi
– kokaugi, kas ieaudzēti ārpus
to areālā - dabiskā izplatības vai
kultivēšanas apgabala;
1.5.9.
avārijas
situācijā
atrodošs koks - koks ar vizuāli
redzamiem bīstamiem bojājumiem
(vecuma vai dabas apstākļu
rezultātā iztrupējis, saplaisājis,
aizlūzis, nolūzis, daļēji sasvēries
ar aprautu un izkustinātu sakņu
sistēmu vai pilnīgi izgāzies koks
(vecuma vai dabas apstākļu
rezultātā);
1.5.10. nokaltis koks – koks,
kurš pilnībā zaudējis augtspēju;
1.5.11.
koka
vainaga
veidošana – vainaga kopšanas
darbu komplekss, kas palīdz
uzturēt koka vainagu pareizās
proporcijās, regulēt tā izmērus,
izgriezt bojātos un sausos zarus,

ievērojot kokkopībā jeb arboristikā
vispārpieņemtos principus;
1.5.12. koka sakņu sistēmas
platība – koka vainaga horizontālā
projekcija uz zemes;
1.5.13. apstādījumi – visas ar
augiem dabīgā vai mākslīgā ceļa
apaudzētas un koptas teritorijas
(t.sk. parki, dārzi, košumdārzi,
skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas,
nogāžu nostiprinājumi, ģimenes
dārzi, pagalmi, jumta dārzi,
pārseguma stādījumi u.c.), kurās
neiegūst augu produkciju pārtikai
rūpnieciskos apmēros, koksni,
grieztus ziedus un citu produkciju;
1.5.14. publiskie apstādījumi atklātas koplietošanas vai atklātas
sabiedrībai pieejamas apstādījumu
teritorijas uz pašvaldības, valsts
vai privātīpašumā esošas zemes;
1.5.15. privātie apstādījumi
– apstādījumu teritorijas uz
privātīpašuma esošas zemes;
1.5.16. apstādījumu elementi
– koki, krūmi, koku un krūmu
grupas, alejas, dzīvžogi, stādi,
sējeņi, vīteņaugi, augsne (zāliens),
dobes, augu vāzes un trauki, gājēju
celiņi, tranzītceļi, tehnoloģiskie
ceļi, ūdensobjekti, strūklakas,

atpūtas soliņi, bērnu laukumi,
gaismas ķermeņi, būves, kas
saistītas ar apstādījumu apkalpi
u.tml.;
1.5.17.
apstādījumu
uzturēšana – augu fizioloģisko
procesu norises un apstādījumu
kvalitātes
nodrošināšana
un
paaugstināšana;
1.5.18.
apstādījumu
rekonstrukcija – apstādījumu
telpiskās struktūras, funkcijas
plānojuma vai augu sortimenta
izmaiņas tai pašā vai izmainītā
platībā;
1.5.19. augsne - dabiski
veidojusies, irdena zemes virskārta,
kura sastāv no dažādu iežu daļiņām
un tai ir raksturīga auglība.
II. Kokaugu ciršanas un
vainagu veidošanas noteikumi
2.1. Teritorijā augošo kokaugu
stāvokļa novērtējumu un lēmumu
pieņemšanu par to saglabāšanu,
kopšanu vai likvidēšanu veic
Komisija, kas apstiprināta ar Cēsu
novada domes lēmumu un darbojas
saskaņā ar tās reglamentu.
Turpinājumu lasiet 7.lpp.
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”
Turpinājums no 6. lpp
2.2. 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.
2.3. Atļauja koku ciršanai ir
derīga vienu gadu.
2.4.
Atbildīgā
persona,
saskaņojot kokaugu ciršanu vai
vainagu veidošanu ar Komisiju,
aizpilda iesnieguma veidlapu.
2.5.
Izvērtējot
Atbildīgās
personas
iesniegumu
koku
ciršanai, Komisija nepieciešamības
gadījumā
Atbildīgajai
personai norāda iestādes, ar
kurām nepieciešams saskaņot
vēlamo darbību pirms lēmuma
pieņemšanas.
2.6. Aizsargājamiem kokiem
vietējās nozīmes dižkoku statusu
piešķir atsevišķi ar Cēsu novada
domes lēmumu, pamatojoties uz
vietējās nozīmes īpaši aizsargājamo
koku noteikšanas kritērijiem (1.
pielikums).
2.7.
Izvērtējot
Atbildīgās
personas
iesniegumu
koku
ciršanai, Komisija nepieciešamības
gadījumā nosaka piemērojamo
sabiedriskās
apspriešanas
procedūru, ja:
2.7.1. plānots izcirst priedi,
egli, ozolu, liepu, melnalksni un
introducētos kokaugus;
2.7.2. plānots izcirst jebkuras
citas sugas kokus teritorijas
rekonstrukcijai
vai
jaunas
būvniecības uzsākšanai.
2.8. Sabiedrisko apspriešanu par
saviem līdzekļiem veic Atbildīgā
persona.
2.9.
Atbildīgā
persona
paziņojumu
par
sabiedrisko
apspriešanu publicē reģionālajā
laikrakstā, Cēsu novada pašvaldības
mājas lapā (www.cesis.lv) un Cēsu
novada pašvaldībā, Bērzaines ielā
5, Cēsīs, sabiedriskā apspriešana
jānosaka ne mazāk kā trīs nedēļas.
2.10.
Strīdus
gadījumos
jautājums tiek virzīts izskatīšanai
uz Cēsu novada domes sēdi.
2.11. Sabiedriskās apspriešanas
procedūra uzskatāma par notikušu
arī tad, ja pēc sabiedriskās
apspriešanas beigām nav saņemts
neviens sabiedrības ierosinājums.
2.12. Sabiedriskās apspriešanas
rezultātus apstiprina Komisija.
2.13. Atbildīgajai personai, kas
veic kokaugu ciršanu, atbilstoši
normatīvo aktu un šo Noteikumu
prasībām, jāatlīdzina zaudējumi
par
dabas
daudzveidības
samazināšanu.
2.14. Zaudējumu par koku
ciršanas rezultātā radīto dabas
daudzveidības
samazināšanu
aprēķina šādi:
Koku vērtību aprēķina pēc
formulas V = A x D x k, kur
V–
koka
vērtība
(Ls);
A– valstī noteiktā minimālā
darba
alga
mēnesī
(Ls);
D– koka diametrs 1,3 m
augstumā no sakņu kakla (cm);
k– koeficients, kuru nosaka atkarībā
no koka sugas (ozols, liepa, priede,
melnalksnis un introducētie skuju
un lapu koki – 0,025; purva bērzs,
āra bērzs, baltalksnis, parastā apse,
osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015;
papele – 0,005).
2.15. Ja patvaļīgi nocirstā
koka vērtības aprēķināšanai pēc
šo noteikumu 2.14. punkta nav
iespējams noteikt koka sugu un
koka diametru 1,3 m augstumā no
sakņu kakla, par koeficientu “ k “
pieņem 0,025 un par “ D” pieņem

koka celma caurmēru.
2.16. Zaudējumus par koku
ciršanas rezultātā radīto dabas
daudzveidības
samazināšanu
Atbildīgā
persona
atlīdzina
iemaksājot koku vērtības maksu
pašvaldības pamatbudžetā. Ja
nocērtamais koks ir bojāts vai
tiek izcirsts tā negatīvas ietekmes
dēļ, koka vērtība samazināma
procentuāli bojājuma vai negatīvas
ietekmes apmēram, kuru nosaka
Komisija.
2.17. Pašvaldības pamatbudžetā
ieskaitītā koku vērtības maksa
jāizmanto jaunu apstādījumu
veidošanai, kopšanai un uzturēšanai
Cēsu novadā.
2.18. Zaudējumus par koku
bojāšanas vai patvaļīgas koku
ciršanas rezultātā radīto dabas
daudzveidības
samazināšanu,
papildus V. nodaļas 5.5. punktā
noteiktajam
administratīvajam
sodam, atlīdzina pašvaldības
pamatbudžetā, iemaksājot trīskāršu
koka vērtības maksu.
2.19. Komisija atbrīvo no
samaksas gadījumos, ja koku
ciršana plānota uz Cēsu novada
pašvaldības īpašumā esoša zemes
gabala.
2.20. Par avārijas stāvoklī
atrodošos koku un nokaltušu koku
zaudējumu atlīdzību neaprēķina.
III.
Pilsētas
mežu
un
apstādījumu
apsaimniekošanas
noteikumi
3.1.
Zemes
īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam ir
pienākums:
3.1.1. nodrošināt nokaltušu
koku, kuri pilnībā zaudējuši
augtspēju un avārijas situācijā
atrodošos koku nociršanu, pirms
koku ciršanas saņemt Komisijas
atļauju;
3.1.2. kopt kokus profesionāla
koku
kopēja
(arborista)
uzraudzībā, ievērojot vispārējas
dabas aizsardzības prasības;
3.1.3.
nepieļaut
savā
zemesgabalā
darbību,
kura
izraisītu piegulošā zemesgabala
apstādījumu un koku bojāeju;
3.1.4. pēc ciršanas darbiem
sakopt ciršanas vietu (aizvākt
koksni un zarus, uzbērt auglīgu
augsni).
3.2. Apstādījumos aizliegts:
3.2.1. bez Komisijas lēmuma
cirst kokus;
3.2.2. lauzt koku zarus, bojāt
mizu, stumbru un saknes;
3.2.3. bojāt apstādījumus –
visas ar augiem apaudzētas, dabīgā
vai mākslīgā veidā veidotas un
koptas teritorijas un apstādījumu
elementus;
3.2.4. braukt un novietot
mehāniskos transporta līdzekļus,
ja tas nav saistīts ar apstādījumu
apsaimniekošanu;
3.2.5. kurināt ugunskurus, ja
nav ierādīta šim nolūkam vieta;
3.2.6. veikt stādījumu (aleju,
rindu stādījumu u.tml.), kopšanas
darbus
(vainagu
veidošana,
apdobes
veidošana,
stumbru
aizsardzības nodrošināšana u.tml.)
ielu sarkanajās līnijās, neievērojot
ielas vai kvartāla robežās raksturīgo
ainavu visā tās garumā.
3.3. Atbildīgā persona ir
atbildīga par savas teritorijas
tīrību,
kārtību,
apstādījumu
apsaimniekošanu un aizsardzību.
3.4. Pārplānojot, rekonstruējot
esošos un ierīkojot jaunus
apstādījumus un veicot zemes
rekultivācijas darbus, Atbildīgās
personas pienākums izstrādāt
projektu vai darba skici, kas

jāskaņo ar Cēsu novada pašvaldības
Komunālo nodaļu (neattiecas uz
savrupmāju apbūvi) un to realizēt
ar Komisiju saskaņotā laikā.
IV.
Atbildīgās
personas
pienākumi veicot būvniecību
apstādījumos
4.1.
Veicot
būvniecību
apstādījumos, par šo Noteikumu
izpildi ir atbildīgs darbu pasūtītājs,
ja līgumā starp pasūtītāju un
izpildītāju nav noteikts citādi.
4.2.
Iežogot
būvniecības
teritorijā esošo koku stumbrus
ar vismaz 2 m augstiem un 25
mm bieziem dēļu vairogiem, kas
nostiprināti pie 6-8 cm resniem
mietiem. Koku sakņu saglabāšanai
nepieciešamības
gadījumā
jāiekārto 50 mm biezus līmenisku
dēļu vairogus līdz 1,5 m rādiusā ap
koku.
4.3. Veicot ielu un laukumu
būvniecības darbus, ap koku
stumbriem atstāt apdobi bez
cietā klājuma, kurai jābūt 1,5 m
diametrā, bet krūmu apdobei jābūt
vismaz 0,5 m platai.
4.4.
Veicot
inženierkomunikāciju būvniecības
darbus, aizliegts rakt kokaugu
tuvumā bez saskaņošanas dziļāk
par 0,3 m: ja koka diametrs ir līdz
15 cm – tuvāk par 2 m, resnākiem
kokiem – tuvāk par 3 m, krūmiem
– tuvāk par 1,5 m (rēķinot no
stumbra pamatnes).
4.5. Būvmateriālu un citu
materiālu (degvielas, smērvielu
u. c.) uzglabāšana pieļaujama
ne tuvāk kā 10 m attālumā no
kokaugiem.
4.6. Ielu un laukumu būvniecības
darbos apstādījumos nepieļaut
augstuma
atzīmes
vertikālās
izmaiņas vairāk par 20 cm
salīdzinājumā ar esošo. Ja grunts
līmeni nepieciešams paaugstināt
vai pazemināt, būvprojektā ir
jāparedz īpaši pasākumi, kas
nodrošinātu koku augšanu, rokot
zem sakņu sistēmas, drīkst rakt
ne seklāk par 1,5 m zem grunts
līmeņa, neievainojot saknes.
4.7. Veicot būvniecības darbus,
nepieļaut kokaugu apbēršanu vai
atrakšanu.
4.8. Projektējot būvdarbus,
topogrāfiskā
plānā
jāatzīmē
visi esošie kokaugi, norādot
sugu un diametru (kokiem),
vai paskaidrojumā jānorāda, ka
kokaugu nav. Topogrāfiskā plāna
specifikācijā jābūt atzīmētam
inventarizācijas datumam.
4.9. Ja būvniecības darbi
saistīti ar rakšanas darbiem, tad
augsnes auglīgā kārta jānoņem
un jāuzglabā atsevišķi, lai pēc
attiecīgo darbu veikšanas tiktu
nodrošināta labiekārtošanas darbu
veikšana.
V. Atbildība par noteikumu
neievērošanu
5.1.
Par
šo
noteikumu
pārkāpšanu Atbildīgā persona
tiek saukta pie administratīvās
atbildības.
5.2.
Personas
saukšana
pie administratīvās atbildības
neatbrīvo viņu no pienākuma
samaksāt zaudējumu atlīdzību.
5.3. Atbildīgā persona ir
atbildīga par dabai nodarītajiem
materiālajiem
zaudējumiem
LR normatīvajos aktos un šajos
Noteikumos noteiktā kārtībā.
5.4. Kontroli par šo noteikumu
ievērošanu
veic
Komisija.
Administratīvo
pārkāpumu
protokolu par šo noteikumu
pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt
Valsts
policijas
un
Cēsu
novada
pašvaldības
policijas
amatpersonas.

5.5.
Par
šo
Noteikumu
Ls 150, bet juridiskai personai
neievērošanu, ja administratīvais
uzliek naudas sodu līdz Ls 500.
sods nav paredzēts Latvijas
Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas
Administratīvo
pārkāpumu
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
kodeksā, Noteikumu pārkāpējam
administratīvā soda uzlikšanas,
izsaka brīdinājumu vai arī fizisku
uzliek naudas sodu fiziskai
personu soda ar naudas sodu līdz
personai no Ls 150 līdz Ls 250,
PielikumsNr.1
Vietējās nozīmes aizsargājamo koku minimālās dimensijas
Dižkoks pēc
vietējās nozīmes
Ministru kabineta
aizsargājamais koks
22.07.03.
Cēsu novadā
noteikumiem Nr.415
Nosaukumi

ApkārtApkārtmērs 1,3 Augs- mērs 1,3 Augsmetru
tums
metru
tums
augstumā (metros) augstumā (metros)
(metros)
(metros)

Vietējās sugas
Apse
3,5
Baltalksnis
1.6
Bērzs(āra un purva)
3
Blīgzna
1.6
egle
3
Goba
4
Ieva
1.7
Kadiķis
0.8
Kļava
3.5
Liepa
4
Melnalksnis
3.5
Osis
4
Ozols
5
Pīlādzis
1.7
Priede
3
Skābardis
1.9
Šķetra
1.6
Vīksna
4
Svešzemju sugas - skuju koki
Eiropas baltegle
2.7
Vienkrāsas baltegle
1.7
Balzama baltegle
1.5
Sibīrijas ciedrupriede
1.9
Eiropas ciedrupriede
1.6
Menzīsa duglāzija
2.4
Kanādas hemlokegle
1.3
Eiropas lapegle
3.2
Krievijas jeb Sukačeva laopegle
3
Veimutpriede
2.7
Melnā priede
1.9
Rietumu tūja
1.4
Sibīrijas baltegle
1.8
Svešzemju sugas - lapu koki
Āra bērza šķeltlapu forma
1.6
Papīra bērzs
1.6
Parastais dižskābardis
3.8
Parastais dižskābardis
3.1
purpurlapu
Parastā goba - Britānijas forma
3.2
Stepes goba
2.2
Parastā goba - lietussarga forma
1.9
Sudraba kļava
3.2
Kalnu kļava
2.2
Lauka kļava
1.5
Duglasa krustābele
0.8
Punktainā krustābele
1.2
Vācijas krustābele
0.7
Saldais ķirsis
1.6
Platlapu liepa
3.1
Holandes liepa
2.8
Krimas liepa
1.9
Pensilvānijas osis
2
Zaļais osis
2
Parastais ozols - piramidālā
2.4
forma
Sarkanais ozols
1.9
Papeles un to hibrīdi
5
Zviedrijas pīlādzis
1.9
Hibrīdpīlādzis
1
Pelēkais riekstkoks
2.8
Ailanlapu riekstkoks
1.4
Mandžūrijas riekstkoks
1.6
Baltā robīnija
1.9
Baltais vītols
4.5
Sudrabvītols
4.5
Sarkstošais vītols
3.1
Parastā zirgkastaņa
3
Dzeltenais bērzs
1.2
/// nozīmē, ka šis izmērs var būt jebkurš.

35
25
33
22
37
28
22
11
27
33
30
34
32
21
38
20
22
30

///
1.6
1.5
1.6
3
1.4
0.6
0.8
3.5
3.2
3.5
3.5
4.2
1.3
2.6
1.2
1
3.2

35
22
28
20
35
25
20
0.8
24
30
25
25
30
20
35
15
18
25

32
32
24
22
22
///
15
39
34
36
23
16
30

2
1.4
1.5
1.6
1.4
2
1.1
3
2.8
2.2
1.5
1.2
1.4

20
25
22
20
18
///
14
35
30
32
20
14
25

25
20
///

1.4
1.3
2.2

22
18
///

30

2

20

30
20
///
26
20
18
10
8
10
12
27
26
20
23
23

2.6
1.8
1.5
2.8
1.6
1.2
1.2
1
0.7
1.4
2.8
2.5
1.5
2.3
2.3

25
16
///
22
14
12
8
6
8
10
24
24
16
22
22

24

2.2

20

27
35
12
10
20
20
18
20
20
20
25
23
15

1.6
4.4
1.5
0.8
2.5
1.3
1.2
1.2
4.4
4
2.7
2.2
1

25
30
10
8
18
16
15
12
20
20
20
16
10
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 29
„Nodeva par suņu un kaķu turēšanu Cēsu novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka
kārtību,
kādā
tiek
uzlikta
pašvaldības nodeva par suņu
un kaķu turēšanu Cēsu novada
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā, un tiek veikta tās
iekasēšana un kontrole.
1.2. Nodevas mērķis ir iegūt
papildus līdzekļus Cēsu pilsētas
dzīvnieku patversmes „Lācīši” un
dzīvnieku kapsētas uzturēšanai.
1.3. Nodevas
maksātāji
ir Cēsu novada suņu un kaķu
īpašnieki vai turētāji.
II.
likme

Nodevas

objekts

un

1.1. Pašvaldības
nodeva
(vienreizējs maksājums) par vienu
suni ir Ls 3,00 (trīs lati).
GROZĪJUMI izdarīti ar Cēsu
novada
domes
30.09.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 40
1.2. Pašvaldības
nodeva
(vienreizējs
maksājums)
par
vienu kaķi ir Ls 1,50 (viens lats
piecdesmit santīmi).
GROZĪJUMI izdarīti ar Cēsu
novada
domes
30.09.2009.
saistošajiem noteikumiem Nr. 40
1.3. No pašvaldības nodevas
par vienu kaķi un/vai suni
maksāšanas atbrīvojami:
1.3.1. vientuļie

nestrādājošie

pensionāri,
1.3.2. redzes
invalīdi,

un

dzirdes

1.3.3. 1. un 2.grupas invalīdi,
1.3.4. juridiskas personas, kuru
uzturēšanā ir dienesta suņi.
1.4. Pašvaldības
nodevas
apmēru par vienu kaķi un/vai
suni samazina, piemērojot 2.1.un
2.2. punktos noteiktajai likmei
koeficientu 0.5:

daudzdzīvokļu māju īpašniekus un
īrniekus).
1.5. Atbrīvošanu
no
pašvaldības nodevas maksāšanas
vai
pašvaldības
nodevas
samazinājumu piemēro, ja suņi
reģistrēti un kaķi uzskaitīti
saistošajos noteikumos „Suņu un
kaķu turēšanas noteikumi Cēsu
novadā” noteiktajā kārtībā.
III.
kārtība

Nodevas

maksāšanas

1.4.2. s t e r i l i z ē t o / k a s t r ē t o
dzīvnieku īpašniekiem,

1.1. Nodeva jāmaksā, kad
dzīvnieks sasniedzis 6 (sešu)
mēnešu vecumu vai viena mēneša
laikā pēc dzīvnieka iegādes.

1.4.3. privātmāju un viensētu
īpašniekiem (izņemot privāto

1.2.
Cēsu

1.4.1. pensionāriem,

Nodeva
novada

iemaksājama
pašvaldības

budžetā, ko iemaksā Cēsu novada
pašvaldības (Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu novadā) vai Vaives
pagasta pārvaldes („Kaķukrogs”,
Vaives pagastā, Cēsu novadā) kasē
vai bankas kontā.
IV.

Noslēguma jautājumi

1.1. Šie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas
Cēsu
novada
pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.
1.2. Ar šo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu
pilsētas
domes
28.12.2006.
Saistošie noteikumi Nr.6 “Nodeva
par suņu un kaķu turēšanu Cēsu
pilsētā”.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 32
„Cēsu novada teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi”
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Saistošie
noteikumi
nosaka kārtību,   kādā visām
(t.sk.ārvalstu)
fiziskajām
un
juridiskajām   personām,
kurām īpašumā (neatkarīgi no tā
vai īpašums ir vai nav reģistrēts
Nekustamā īpašuma reģistrā
vai Zemesgrāmatā), lietošanā,  
valdījumā   vai apsaimniekošanā
ir nekustamais īpašums vai tā
daļa Cēsu novadā , jānodrošina
uzturēšana un paredz arī kārtību,
kādā lietojamas dzīvojamo ēku
koplietošanas telpas, ciktāl to
nenosaka speciāli normatīvie
akti Latvijas Republikā. Saistošie
noteikumi ir saistoši visā Cēsu
novada administratīvajā teritorijā
(t.sk. mazdārziņu un garāžu
teritorijas).
1.2. Saistošajos noteikumos
lietotie termini:
1.2.1. apstādījumi – ar augiem
apaudzētas un koptas platības,
kurās
neiegūst
produkciju
pārtikai;
1.2.2.
iebrauktuve
(nobrauktuve) – attiecīgi
aprīkots ceļa (ielas) elements, kas
paredzēts transporta piekļūšanai
no ceļa (ielas) braucamās daļas
līdz nekustamajam īpašumam, tajā
skaitā brauktuve daudzdzīvokļu
namu pagalmos, tuneļi, caurtekas,
atbalstsienas u.c.;
1.2.3. nekustamais īpašums
– nekustamā īpašuma objekts
(zemes vienība vai būve) vai šo
objektu kopība (zemes vienība un
būve);
1.2.4. piegulošā teritorija
– teritorija, kura robežojas ar
attiecīgo nekustamo īpašumu
(apstādījumu zona un ietve
– līdz brauktuvei, bet nekustamā
īpašuma pusē, kur nav ielas, ceļa
vai ietves, īpašumam piegulošās
teritorija – ap fizisko personu
īpašumiem līdz 5 m platā joslā,
juridisko personu īpašumiem līdz
25 m platā joslā) vai līdz blakus
esošā īpašuma robežai;
1.2.5. sabiedriskā transporta
pieturvieta
–
vieta,
kas
aprīkota ar attiecīgu sabiedriskā
transporta pieturas zīmi un
paredzēta sabiedriskā transporta
pasažieru izkāpšanai, iekāpšanai
sabiedriskajā transporta līdzeklī
un tā uzgaidīšanai;
1.2.6. koplietošanas telpas
– kāpņu telpas, gaiteņi, vestibili,
pagrabtelpu gaiteņi u.t.t.;
1.2.7. teritorijas uzturēšana

–
rūpes
par
teritorijas
labiekārtojumu, vizuālo kopskatu,
koku nobiru, sniega un atkritumu
novākšana,
zāles
pļaušana,
stādījumu kopšana;
1.2.8.
zālājs – dabīgi
izveidojušās lakstaugu platības;
1.2.9. zāliens – apstādījumu
platība, kas blīvi nosegta ar
zemu augošu zālienaugu zelmeni
no agra pavasara līdz pirmajam
sniegam , un tiek regulāri pļauta
un kopta Cēsu pilsētas teritorijā
un Vaives pagastā ciemu teritorijā
ap dzīvojamām un sabiedriskām
ēkām.
2.Nekustamo īpašumu un
piegulošo teritoriju uzturēšana
1.1. Cēsu novadā esošajos
nekustamajos
īpašumos
jānodrošina:
1.1.1. piegulošās teritorijas
(izņemot sabiedriskā transporta
pieturvietas) – gājēju ietves,
grāvju, caurteku un zālienu līdz
brauktuves malai – kopšana;
1.1.2. iebrauktuvju tīrīšana,
zāles nopļaušana gar tām;
1.1.3. zālienu pļaušana ( zāles
garums nedrīkst pārsniegt 15
cm);
1.1.4. apstādījumu uzturēšana,
dzīvžogu kopšana gar ietvēm
un brauktuvēm vietās, kur tiek
traucēta gājēju un autotransporta
pārvietošanās;
1.1.5.
dažādu
priekšmetu
novākšana no ietvēm;
1.1.6.
dzīvojamo
māju
koplietošanas telpu sakopšana;
1.1.7.
pie
sabiedriskajām
ēkām sīkajiem atkritumiem un
izsmēķiem paredzētu nedegoša
materiāla urnu novietošana un   
iztukšošana, kā arī atkritumu
urnu savlaicīga krāsošana;
1.1.8. gājēju ietvju (izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas)
attīrīšana no sniega un ledus,
parādoties apledojumam – smilšu
vai šķembu izsiju kaisīšana vismaz
2 reizes dienā – katru dienu (arī
brīvdienās un svētku dienās) līdz
plkst. 8 oo;
1.1.9. gājēju ietvju kaisīšana
tikai ar granti, šķembu izsijām vai
smilti;
1.1.10. daudzdzīvokļu māju
pagalmu
teritorijas
(celiņi,
brauktuves, atkritumu konteineru
laukumi, autostāvvietas) attīrīšana
no sniega un ledus, parādoties
apledojumam – smilšu
vai

šķembu izsiju kaisīšana - katru
dienu (arī brīvdienās un svētku
dienās) līdz plkst. 8 oo un, ja
nepieciešams, sniega tīrīšana un
smilšu, grants vai šķembu izsiju
kaisīšana visas dienas laikā;
1.1.11. sniega un ledus
notīrīšana no ēku jumtiem,
balkoniem, lodžijām, lāsteku
nolaušana, lai nepieļautu sniega
un ledus krišanu no jumtiem,
dzegām, ūdens notekcaurulēm,
balkoniem, lodžijām;
1.1.12. situācijās, kad tiek
apdraudēta gājēju drošība un
iespējama transporta līdzekļu
bojāšana, bīstamo
vietu
norobežošana, nekavējoši veicot
pasākumus sniega, ledus un
lāsteku novākšanai;
1.2. Personām, ar kurām
noslēgti līgumi par pašvaldības
īpašumā un valdījumā esošo
nekustamo īpašumu teritoriju
uzturēšanu vai apsaimniekošanu,
jānodrošina Cēsu novada ielu,
tiltu, laukumu, kā arī centralizēti
kopjamo ielu un transporta būvju
uzturēšana, brauktuvi sadalošo
zālienu uzturēšana,   sabiedriskā  
autotransporta pieturvietu, ielu
paplašinājumu, kas paredzēti
autotransporta
novietošanai,
pilsētai
piederošo parku,
dārzu, skvēru, tiem piegulošo
ietvju , ūdenstilpņu, mežu,
lauksaimniecības zemju un citu
teritoriju uzturēšana.
1.3. Fiziskām un juridiskām
personām,
kuru
īpašumā,
lietošanā vai valdījumā Cēsu
novadā atrodas komunikāciju (t.
sk.dzelzceļa) posmi, ievērojot
Latvijas republikā spēkā esošajos
normatīvajos
aktos
noteikto
aizsargjoslu lielumu, jānodrošina
aizsargjoslu uzturēšana.
1.4.
Tirdzniecības   un  
pakalpojumu, t.sk., sabiedrisko
pakalpojumu,
sfēras  objektos
papildus šo noteikumu 2.1. punktā
minētajiem teritorijas uzturēšanas
darbiem jānodrošina
objekta
skatlogu, durvju un fasādes
tīrība.
1.5. Cēsu novada
nav atļauts:

teritorijā

1.5.1. daudzdzīvokļu namu,
privātmāju,
sabiedrisko
ēku
balkonos un lodžiju atklātās
(redzamās)
daļās
novietot
saimniecības priekšmetus, žāvēt
veļu;
1.5.2. nekustamā īpašuma
atklātajā teritorijas daļā uzkrāt
atkritumus, būvgružus, automobiļu

vrakus u.c. veida metāllūžņus,
daudzdzīvokļu namu teritorijā
veikt sīkdzīvnieku apbedīšanu;
1.5.3. daudzdzīvokļu namu
koplietošanas
telpās,
radīt
antisanitārus apstākļus, veikt
darbus, kuru dēļ tiek bojāta ēka
kopumā vai tās koplietošanas
telpas,
vai
traucēti
mājas
iedzīvotāji, novietot un uzglabāt
dažādus priekšmetus;
1.5.4. izgāzt (izliet) saslaukas,
atkritumus,
netīros
ūdeņus,
izstrādātās
eļlas,
degvielu
šķaidītājus un citus priekšmetus
tam neparedzētās vietās, mest (liet)
tos upēs un citās ūdenstilpnēs,
uz lietusūdens uztvērējrestēm
un vākiem, inženiertīklu akām,
kamerām, ēku pagrabstāvu logu
ailēs un uz brauktuvēm;
1.5.5. izveidot sniega vaļņus,
kas pārsniedz 1 m augstumu
vai vietās, kur tie traucē gājēju
pārvietošanos
un
transporta
plūsmu;
1.5.6. tīrot gājēju ietvi, mest
vai novietot sniegu vai saslaukas
uz brauktuvēm;
1.5.7. ierīkot izgāztuves un
ierakt atkritumus namu pagalmos,
privātmāju teritorijās un citās šim
nolūkam neparedzētās vietās;
1.5.8. tīrot ietves, bojāt to
segumu;
1.5.9. uz ietvēm, dabas
pamatnes, brauktuves un pagalmos
glabāt taru, malku, būvmateriālus,
metāllūžņus un citus priekšmetus.
Namīpašumos,
kuros
nav
šķūņu vai pagrabu, taru, malku,
būvmateriālus, metāllūžņus un
citus priekšmetus atļauts glabāt
īpašnieka vai valdītāja norādītajā
teritorijā, kas netraucē gājēju
pārvietošanos
un
transporta
kustību.
3.Saistošo noteikumu izpildes
kontrole un administratīvā
atbildība
1.1.
Par
šo
noteikumu
neievērošanu personas tiek sauktas
pie administratīvās atbildības.
1.2.
Noteikumu
kontroli veic Cēsu
Pašvaldības policija.

izpildes
novada

1.3. Administratīvo pārkāpumu
protokolu sastādīt ir tiesīgi Cēsu
novada Pašvaldības policijas
un Valsts policijas Vidzemes
reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa
darbinieki.
1.4. Administratīvo pārkāpumu
lietas izskata Cēsu novada

pašvaldības
komisija.

Administratīvā

1.5.
Administratīvā
soda
uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no
noteikumu pildīšanas.
1.6. Kontrolējot šo noteikumu
ievērošanu, policijas amatpersonas
izsaka mutvārdu aizrādījumu,
uzaicina
veikt
labprātīgu
teritorijas uzkopšanu vai sastāda
administratīvā
pārkāpuma
protokolu.
1.7. Gadījumā, ja nekustamā
īpašuma īpašnieks, lietotājs vai
valdītājs nav veicis teritorijas
uzkopšanu norādītajā termiņā,
policijas amatpersonas informē
Cēsu
novada
pašvaldības
Komunālās nodaļas atbildīgos
speciālistus,
kuri
organizē
nekustamā īpašuma uzkopšanu,
bet
uzkopšanas
izdevumu
piedziņu, pamatojoties uz domes
lēmumu un iesniegto rēķinu
organizē Cēsu novada pašvaldības
Juridiskā nodaļa.
1.8. Pie atbildības par šo
noteikumu neievērošanu tiek
saukts
attiecīgā
nekustamā
īpašuma īpašnieks, lietotājs vai
valdītājs (juridiskai personaivadītājs) vai par teritorijas
uzkopšanu atbildīgā persona.
1.9. Par šajos noteikumos
minēto prasību pārkāpumiem
(izņemot, ja atbildība noteikta
administratīvo
pārkāpumu
kodeksā):
1.9.1.
fiziskām
personām
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz Ls 50,-;
1.9.2. juridiskām personām
– izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu no Ls 25,- līdz Ls
100,1.9.3. ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti
gada
laikā
pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
fiziskām personām uzliek naudas
sodu Ls 25,- līdz Ls 75,- un
juridiskām personām Ls 50,- līdz
Ls 150,-.
4.Noslēguma jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Cēsu pašvaldības
laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
1.2. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu
pilsētas domes
23.12.2004.
saistošie noteikumi Nr. 11 „Cēsu
pilsētas teritorijas un tajā esošo
nekustamo īpašumu uzturēšanas
noteikumi”.
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Cēsu novada domes 16.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 36
„Grozījumi Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7
„Pašvaldības nodeva par dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu””
Izdarīt Cēsu novada domes
03.09.2009. saistošajos noteikumos
Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par
dokumentu un apliecinātu to
kopiju saņemšanu”, turpmāk
tekstā Saistošie noteikumi, šādus
grozījumus:
1. svītrot Saistošo noteikumu
5.5.punktu;
2. izteikt Saistošo noteikumu
9.punkta 5.apakšpunktu šādā
redakcijā:

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Izziņas
par pilngadīgas personas un/vai viņas nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Cēsu novada teritorijā
par citas personas deklarēto dzīvesvietu Cēsu novada teritorijā, uzrādot pilnvarojumu izziņas saņemšanai
īrniekam vai viņa pilngadīgam ģimenes loceklim par viņa īrētajā pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī
deklarētajām personām
par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu Cēsu novada teritorijā, uzrādot radniecību apliecinošu vai
citu izziņas saņemšanas pamatojuma dokumentu
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pilnvarotajiem pašvaldības īpašumu (dzīvokļu)
apsaimniekotājiem, izziņa par adresē deklarētajām personām, iesniegšanai tiesā (parādu piedziņas lietās)
no Cēsu novada pašvaldības arhīva
par nodokļu nomaksu

0,50 Ls par eksemplāru
0,50 Ls par eksemplāru
0,50 Ls par eksemplāru
0,50 Ls par eksemplāru
bezmaksas
3 Ls par eksemplāru
bezmaksas

Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
1. Šie saistošie noteikumi
nosaka pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos
maksas pakalpojumus saskaņā ar
cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem Aģentūra saņem
skaidras naudas norēķinu veidā
Aģentūras kasē vai bezskaidras
naudas
norēķinu
veidā
ar
kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iegūtos līdzekļus
Aģentūra var izmantot atbilstoši
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

nodrošināšanu saistītu izdevumu
samaksai.

1.2.2. Ārpus muzeja kompleksa
Ls 1.00 (no personas)

4. Aģentūra ir atbildīga par
šo saistošo noteikumu izpildes
ievērošanu.

1.3.
Gidu
pakalpojumi:

5. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas
Cēsu
novada
pašvaldības laikrakstā „Cēsu
Vēstis”.
Pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
cenrādis
1.1 Ieejas maksa:

Muzeja kompleksā pieaugušajiem
Muzeja kompleksā skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Muzeja kompleksā ģimenēm ar 2 pieaugušajiem
ar 2 un vairāk bērniem līdz 15 gadu vecumam
Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem
Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Muzeja kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par
10 personām
Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada
pašvaldības) oficiālajām delegācijām un viesiem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru,
priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju
apmeklējumiem pieaugušajiem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru,
priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju
apmeklējumiem skolēniem, studentiem,
pensionāriem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru,
priekšlasījumu, demonstrējumu, atrakciju
apmeklējumiem pirmsskolas vecuma bērniem

1.1.10.

Aģentūras organizētā koncertā pieaugušajiem:

1.1.10.1.

Ar populāru mākslinieku piedalīšanos

2.00
1.00
4.00
1.00
0.50
-10%
Ieeja
brīva
1.50

1.00

0.50

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.
1.3.21.
1.3.22.

(ekskursiju)

1.4. Pasākumu organizēšana
Aģentūras
apsaimniekotajā
teritorijā sadarbībā ar ārējiem
producentiem - 50% no pārdoto
biļešu ieņēmumiem.
1.5. Nomas maksa Gaujas ielā
45, Cēsīs, Cēsu novadā

6.6. Nomas maksa Pils dārzā:

1.1.10.2.

Ar vidēji populāru mākslinieku piedalīšanos

2.00

1.6.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 10.00

1.1.10.3.

Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem

1.00

1.1.11.

Aģentūras organizētā koncertā skolēniem,
studentiem, pensionāriem:

1.6.2. Pasākuma laiks (min 2h)
Ls 150.00
1.6.3. Katra nākamā h Ls 50.00
1.6.4. Telts īre Pils dārzā (1h)
Ls 25.00

1.1.11.1.

Ar populāru mākslinieku piedalīšanos

1.50

1.1.11.2.

Ar vidēji populāru mākslinieku piedalīšanos

1.00

1.1.11.3.

Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem

0.70

1.7.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 10.00

1.00

1.7.2. Pasākuma laiks (1h) Ls
150.00

0.50

1.8. Nomas
laukumā:

1.00

1.8.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00

0.50

1.8.2. Pasākuma laiks (min 2h)
Ls 100.00

1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.

Izstādē pieaugušajiem Cēsu Izstāžu namā
Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Cēsu
Izstāžu namā
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai
sadarbības partneru organizētajās akcijās)
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras
un/vai sadarbības partneru organizētajās akcijās)
skolēniem, studentiem, pensionāriem

Aģentūras apstiprinātajām budžeta
tāmēm, ar to saistīto nodokļu un
izdevumu samaksai, kā arī citu ar
Aģentūras saimnieciskās darbības

1.13.1.
Reklāma aģentūras
Interneta lapās:

1.9.3. Katra nākamā h Ls 40.00

1.13.1.1. Bildes reklāma 160 x
140px Ls 10.00/mēn.

Pakalpojums:
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs 1h latviešu valodā
Muzejs 1h svešvalodā
Pilsdrupu apskate 1h latviešu valodā
Pilsdrupu apskate 1h svešvalodā
Muzeja un pilsdrupu apskate 1.5h latviešu valodā
Muzeja un pilsdrupu apskate 1.5h svešvalodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija 1.5h latviešu valodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija 1.5h svešvalodā
Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 2.5h latviešu valodā
Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 2.5h svešvalodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 2.5h latviešu valodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 2.5h svešvalodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija, muzeja un pilsdrupu apskate 3h latviešu valodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija, muzeja un pilsdrupu apskate 3h svešvalodā
Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1h latviešu valodā
Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1h svešvalodā
Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 3.5h latviešu valodā
Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 3.5h svešvalodā
Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1h latviešu valodā
Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1h svešvalodā
Padomju pietura – ekskursija (ar Aģentūras autobusu) 1 h (latviešu valodā un
svešvalodā)
Pašvaldības un pašvaldības iestāžu (Cēsu novada pašvaldības) oficiālajām
delegācijām un viesiem

1.5.1. Pasākuma laiks (1h) - Ls
30.25
5.00

1.9.2. Pasākuma laiks (min 2h)
Ls 100.00

1.7. Nomas maksa Pils parkā:

maksa

1.2.
Muzejpedagoģiskās
programmas:

1.9. Nomas maksa Maija
parkā:

1.2.1. Muzeja kompleksā Ls
0.50 (no personas)

1.9.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00

Ls 80.00
-50%

1.10. Nomas maksa Izstāžu
namā:

1.13.1.2. Animēta reklāma 160x
140 px Ls 15.00/mēn.

1.10.1. Vietas iekārtošana pirms
un pēc pasākuma (1h) Ls 5.00

1.13.1.3. Bildes reklāma 160 x
160 px Ls 30.00/mēn.

1.10.2. Svinībām un banketiem
(min 2h) Ls 100.00

1.13.1.4. Animēta reklāma 160
x 140 px Ls 40.00/mēn.

1.10.3. Izrādēm, koncertiem
(1h) Ls 50.00

1.13.1.5. Bildes reklāma 200 x
150 px Ls 30.00/mēn.

1.10.4.
Semināriem,
konferencēm (1h) Ls 35.00

1.13.1.6. Animēta reklāma 200
x 150 px Ls 40.00/mēn.

1.10.5.
Māksliniekiem
kā
garderobe
pasākumos
(par
pasākumu) Ls 15.00
1.10.6. Izstāžu telpas kuratoriem
mākslas izstāžu eksponēšanai

1.13.1.7.
Sludinājums
–
reklāmas teksts (tūrisma mājas
lapas sākumlapas centrā) Ls 15.00/
ned.

1.stāvs (min 2 nedēļas)
100.00

Ls

Katra nākamā nedēļa Ls 30.00
1.10.7. Izstāžu telpas kuratoriem
mākslas izstāžu eksponēšanai
2.stāvs (min 2 nedēļas) Ls
100.00
Katra nākamā nedēļa Ls 30.00

Pils

1.8.3. Katra nākamā h Ls 40.00

Cena Ls
Ls 15.00
Ls 20.00
Ls 15.00
Ls 20.00
Ls 20.00
Ls 30.00
Ls 20.00
Ls 30.00
Ls 30.00
Ls 35.00
Ls 30.00
Ls 35.00
Ls 35.00
Ls 40.00
Ls 20.00
Ls 30.00
Ls 30.00
Ls 45.00
Ls 25.00
Ls 35.00

1.11. Nomas maksu par citu
Aģentūras valdījumā esošo telpu
un teritorijas iznomāšanu:
1.11.1. Telpām Ls 1.00 m2
1.11.2. Teritorijai Ls 0.50 m2
1.12.
Ieejas
maksa
sabiedriskajās
WC
Cēsīs,
Baznīcas laukumā 1 un Palasta ielā
24 Ls 0.20
1.13. Reklāmas laukumi

1.13.1.8. Logo pie objekta
apraksta Ls 5.00
1.13.1.9. Papildus fotogrāfiju
pievienošana pie objekta Ls 1.00/
fotogrāfija
1.13.1.10. Video pievienošana
pie objekta Ls 20.00
14.14.    Inventāra noma:
1.14.1. Multimediju projektors
ar ekrānu 2x2m Ls 10.00/h, Ls
30.00/dienā
1.14.2. Baltā tāfele Ls 1.00/h,
Ls 10.00/dienā
1.14.3. Papīrs tāfelei un 4
flomāsteri Ls 7.00/dienā
1.14.4. Sinhronās tulkošanas
kabīne Ls 15.00/h, Ls 80.00/dienā
1.14.5. Sinhronās tulkošanas
austiņas Ls 1.00/gab./dienā
Turpinājums 10.lpp.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ķirbju svētki
Pils dārzā

Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošie noteikumi Nr. 39
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”
Turpinājums no 9.lpp
1.14.6. Televizors un DVD/
CD atskaņotājs Ls 7.00/h, Ls
15.00/dienā

1.16.3. Par tekstiliju un citu
lietisko priekšmetu kopēšanu
un skenēšanu:
Tekstiliju un citu
lietisko priekšmetu
datējums
līdz 19.gs.
19.gs
20.gs.- līdz 1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

1.14.7. Portatīvais dators Ls
10.00/h, Ls 30.00/dienā
1.15. Tūrisma attīstības
un
informācijas
centra
pakalpojumi:
1.15.1.
Naktsmītņu
pakalpojumu rezervēšana

un

1.15.1.1 ja noslēgts līgums
ar uzņēmēju 10% no rezervētās
summas

1.16.4.
izdrukām:

Par

1.15.1.2. ja nav noslēgts
līgums ar uzņēmēju Ls 1.00 no
rezervācijas veicēja

Ieskenēšana
apmeklētāja datu
nesējā

1.15.2. Biļešu tirdzniecības
pakalpojuma maksa Ls 1.00

Iekopēšana diskā

1.15.3. Interneta izmantošana
Ls 0.30/10 min, Ls 0.60/30
min., Ls 1.00/60 min., Ls
3.00/24 h
1.15.4. Kopēšana Ls 0.05/
A4, Ls 0.10/A3
1.15.5. Izdrukas 0.06/A4
melnbalta, 0.25/A4 krāsu
1.15.6. Tālrunis/fakss Ls
0.05/min/vietējās, Ls 0.10/
min/iekšzemes, Ls 0.50/min/
starptaut.
1.15.7. Faksa saņemšana Ls
0.05/lapa
1.15.8. Laminēšana Ls 0.20/
vizītkarte, Ls 0.55/A4
1.15.9. Skenēšana Ls 0.30/
A4
1.15.10.
Sinhronās
tulkošanas apskaņošana Ls
15.00/h, Ls 50.00/dienā
1.16. Par Muzeja krājuma
priekšmetu izmantošanu –
CVMM krājuma, bibliotēkas
un zinātniskā arhīva materiālu
kopēšanu un skenēšanu:
1.16.1. Par dokumentu un
iespieddarbu kopēšanu un
skenēšanu:
Dokumentu un
iespieddarbu
datējums
līdz 19.gs.
19.gs
20.gs.- līdz
1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

Foto materiālu,
foto negatīvu
un pastkaršu
datējums
19.gs
20.gs.- līdz
1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

ieskenētām

Ls par viena
priekšmeta
skenēšanu 1 lapu
4.00
3.00
1.00
0.50
0.30

1.3. 1.
invalīdiem,

un

2.

grupas

Ls 2.00 (par
pakalpojumu)
Ls 3.00 (Muzeja
disks: CD cena +
par pakalpojumu)
Ls 2.00 (1-5 A4
lapas)
Ls 2.00 (krāsaina
– uz A4 lapas)

Sūtīšana pa epastu
Izdruka

1.16.5.
Fondu
izsniegšana: Ls 10.00

Ls 2.00 (Apmeklētāja
diskā) par pakalpojumu
Ls 0,50 (par katru
nākamo A4 sūtīto lapu)
Ls 0,50 (melnbalta
– uz A4 lapas)

izziņas

1.4. Valsts un pašvaldību
muzeju darbiniekiem,

1.16.6.
Kopēšanas
pakalpojumi par vienu kopiju
Ls 0.05

1.5. Starptautisko muzeja
karšu īpašniekiem,

1.17. Gidu kursi Ls 30.00
(no personas)
1.17.1. Atkārtotie gidu
kursi (tests, apliecība, aktuālā
informācija) Ls 5.00 (no
personas)
1.18.
Tirdzniecības
uzcenojums suvenīriem 40%
(četrdesmit
procenti)
no
suvenīru iepirkšanas cenas
1.19. Atļauja ekskursiju
vadītājam vienas ekskursijas
vadīšanai Cēsu pils kompleksā
(ja ekskursijas vadītājs nav
beidzis Aģentūras gidu kursus)
Ls 5.00
2. Bezmaksas ieeja Muzeja
kompleksā noteikta:
1.1. Pirmsskolas vecuma

Ls par viena
dokumenta vienas
lapas kopiju
1,00
1,00

Ls par viena
dokumenta vienas
lapas skenēšanu
2.00
2.00

0.50

1.00

0.10

0.50
0.30

0.20

1.16.2. Par foto materiālu
un pastkaršu kopēšanu un
skenēšanu:

1.2.
Bāreņiem
un
internātskolu audzēkņiem,

Ls par viena
priekšmeta
kopijas 1 lapu
3.00
2.00
1.00
0.50
0.20

bērniem (līdz
ieskaitot),
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gadiem

Ls par vienas
fotogrāfijas/
pastkartes
kopiju
2.00

Ls par vienas
fotogrāfijas/
pastkartes
skanēšanu
3.00

1.00

2.00

2.00

0.50
0.20

1.00
0.50

1.00

Foto
negatīvu –
skenēšana
3.00

Cēsu Vēstis, 2010. gada 28.oktobris

1.6. Vienam skolotājam/
audzinātājam
(uz
desmit
skolēnu lielu klasi/pirmsskolas
vecuma bērnu lielu grupu),
1.7. Žurnālistiem – uzrādot
preses karti un aizpildot
anketu,
1.8.
Pēc
pedagoga
iesnieguma Cēsu novada
vispārizglītojošo
skolu
audzēkņiem mācību procesa
nodrošināšanai.
3. Ja pasākumu organizē
Cēsu novada pašvaldība vai
tās padotībā esoša iestāde,
tad Aģentūra ar pasākuma
organizētāju slēdz sadarbības
līgumu, neparedzot maksu par
teritorijas/telpu izmantošanu,
bet
paredzot
izdevumu
kompensāciju par teritorijas/
telpu
uzkopšanu,
WC
izmantošanu un atkritumu
izvešanu
pēc
pasākuma
Aģentūras teritorijā.
4. Ja pasākuma organizētājs
vienojas ar Aģentūru par
investīcijām Aģentūrā, kas ir
vismaz šajā cenrādī noteiktajā
nomas maksas apmērā,Aģentūra
ar pasākuma organizētāju slēdz
sadarbības līgumu, neparedzot
maksu par teritorijas/telpu
izmantošanu, bet paredzot
izdevumu kompensāciju par
teritorijas/telpu
uzkopšanu,
WC izmantošanu un atkritumu
izvešanu pēc pasākuma.
5. Noteikt, ka lēmumā
apstiprināto
maksas
pakalpojumu, kuri saskaņā
ar likumu „Par pievienotās
vērtības nodokli” ir apliekami
ar pievienotās vērtības nodokli,
cenas
ietver
pievienotās
vērtības nodokli.

Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Kā zināms, šī ir skolēnu
brīvdienu nedēļa. Lai tās
noslēgums neviestu skumjas,
Cēsu Pils dārzu uz vienu dienu
ieņems rudens karaliskās ogas
- ķirbji!
Svētdien, 31.oktobrī Ķirbju
svētki Cēsu Pils dārzā.
Svētkos
ģimenēm
ar
bērniem no plkst.12:00 – 14:00
būs radošās darbnīcas ar ķirbju
grebšanu, dārzeņu figūriņu
veidošanu. Savukārt, prāta
asināšanai mīklas, uzdevumi
par un ap ķirbjiem, izklaidei
teikas,
pasakas,
rotaļas,
maskošanās tautiskā garā. Līdzi

jāņem savs ķirbis grebšanai,
labs noskaņojums un lūgums
apģērbties atbilstoši laika
apstākļiem.
No plkst.20:00 caur spīdošo
ķirbju aleju Pils dārzā būs ieeja
jauniešiem. Var ņemt līdzi savu
ugunīgo ķirbi un piedalīties
konkursā par interesantāko
ideju, ietērpties maskā un pat
sagatavot priekšnesumu un
saņemt pārsteiguma balvas!
Būs arī ugunskurs, pie kura
varēs ne tikai sasildīties, bet
arī izcept maizi vai iedzert
tēju! Par ritmisku, ugunīgu un
noslēpumainu
noskaņojumu
gādās grupa „Pulsa efekts”.
Pasākuma ilgums 2 stundas.
Ieeja uz Ķirbju svētkiem
Pils dārzā 0,50 Ls

Cēsu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 41
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
1. Šie saistošie noteikumi
nosaka Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
(turpmāk– Aģentūra) sniegtos
maksas pakalpojumus un to
cenrādi (pielikumā).

5.2. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar
garīgās attīstības traucējumiem
(programmas kods 21015911)
par nogādāšanu no mājām uz
skolu un mājās no skolas.

2.
Šajos
saistošajos
noteikumos paredzētie maksas
pakalpojumi (izņemot sēžu
zāles un kabineta iznomāšanu,
naktspatversmes
pakalpojumus, rehabilitācijas centra
bērniem
ar
funkcionālas
attīstības
traucējumiem
pakalpojumus,
kopēšanas
un izdrukas pakalpojumus)
tiek sniegti Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā
dzīves vietu deklarējušām
personām.

6. No samaksas par psihologa
pakalpojumiem ir atbrīvojamas
Cēsu novadā savu pamata
dzīves
vietu
deklarējušās
personas:

3. Samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem
Aģentūra
saņem
skaidras
naudas
norēķinu veidā Aģentūras
kasē vai bezskaidras naudas
norēķinu veidā ar kredītiestāžu
starpniecību.
4. No samaksas par
medicīniskajiem
pakalpojumiem un pretizgulējumu
matrača nomu ir atbrīvojamas
Cēsu novadā savu pamata
dzīves
vietu
deklarējušās
trūcīgās un maznodrošinātās
personas.
5. No samaksas par
specializētā
autotransporta
nomu ir atbrīvojami Cēsu
novadā savu pamata dzīves
vietu deklarējuši:
5.1. nestrādājoši invalīdi,
kuriem
apgrūtināta
pārvietošanās un kuri nevar
pārvietoties ar sabiedrisko
transportu, bet nepārsniedzot
Ls 75,00 viena gada laikā;

7.1.trūcīgās
un
nodrošinātās ģimenes;

maz-

7.2.Aģentūras
uzskaitē
esošās sociālā riska ģimenes;
7.3.bērni krīzes situācijās
un situācijās, kad tiek šķirta
vecāku laulība un tiek risināts
jautājums
par
ikdienas
saskarsmes tiesībām;
7.4.topošie
vai
esošie
aizbildņi,
aizgādņi,
audžuģimenes vai adoptētāji;
7.5. vardarbībā
sievietes.

cietušās

8. Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem
iegūtos
līdzekļus
Aģentūra
var
izmantot atbilstoši Aģentūras
apstiprinātajām
budžeta
tāmēm, ar to saistīto nodokļu
un izdevumu samaksai, kā arī
citu ar Aģentūras saimnieciskās
darbības nodrošināšanu saistītu
izdevumu samaksai.
9. Aģentūra ir atbildīga par
šo saistošo noteikumu izpildes
nodrošināšanu.
10. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas Cēsu
novada pašvaldības laikrakstā
„Cēsu Vēstis”.
Pielikumu skatīt 11.lpp
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI, PALDIES
Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 41
Paldies
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”. Pielikums
atbalstītājiem!
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
ar PVN
21% Ls

Psihologa konsultācijas
Pirmreizējā konsultācija
reize
8,00
Katra nākamā konsultācija
reize
6,00
Medicīniskie pakalpojumi:
Intramuskulārās injekcijas (Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces,
2.1.
reize
izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,05)
Intravenozās injekcijas (Ja injekcijai jāizmanto vairākas šļirces,
2.2.
reize
izmaksām jāpieskaita šļirces vērtība Ls 0,10)
2.3.
Intravenozās sistēmas pievienošana
reize
2.4.
Cukura līmeņa noteikšana asinīs
reize
2.5.
Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs
reize
2.6.
Asinsspiediena mērīšana
3. Slimnieku kopšanas inventāra – pretizgulējumu matrača – izīrēšana
mēnesis
6,00
Veļas mazgāšana trūcīgiem iedzīvotājiem un Aprūpes mājās biroja mazgāšanas
4.
0,50
klientiem
cikls
5.
Sabiedriskās pirts pakalpojumi (Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs; pakalpojuma ilgums 1 personai
– 1,5 stundas):
5.1.
bērniem līdz 5 gadu vecumam un trūcīgo ģimeņu bērniem
apmeklētājs
0,10
nestrādājošiem pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem
5.2.
apmeklētājs
1,00
iedzīvotājiem, invalīdiem un bērniem no 5 gadu vecuma
5.3.
pārējiem apmeklētājiem
apmeklētājs
2,00
6.
Aprūpes mājās pakalpojums
6.1.
Aprūpes mājās pakalpojums līdz 2 stundām nedēļā
stunda
1,41
6.2.
Aprūpes mājās pakalpojums 3 līdz 5 stundas nedēļā
stunda
1,19
6.3.
Aprūpes mājās pakalpojums 6 līdz 7 stundas nedēļā
stunda
0,97
6.4.
Aprūpes mājās pakalpojums 8 līdz 10 stundas nedēļā
stunda
0,76
7.
Naktspatversmes pakalpojums
7.1.
Naktspatversmes pakalpojums Cēsu novada iedzīvotājiem
1 nakts
Naktspatversmes pakalpojums personām, kurām pēdējā deklarētā
7.2.
1 nakts
(reģistrētā) dzīves vieta ir ārpus Cēsu novada
8.
Dienas centra pensijas vecuma personām pakalpojums
1 apmeklējums
Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās attīstības
9.
1 apmeklējums
traucējumiem
10.
Dienas centrs bērniem „Saules taka”
1 apmeklējums
11.
Mākslas terapeita konsultācija:
11.1.
bērnam
45 minūtes
8,00
11.2.
pieaugušajam
1,5 stundas
12,00
Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, izīrēšana un iznomāšana (izcenojumā ietvertas zāles
12.
(35 vietas), kāpņu telpas, vestibila, sanitāro mezglu izmantošanas, elektroenerģijas un
siltumenerģijas izmaksas):
12.1.
darba dienās un darba laikā
stunda
7,00
12.2.
darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās
stunda
10,00
Par informācijas tehnoloģiju izmantošanu papildus tiek noteikta
12.3.
reize
5,00
maksa
13.
Kabineta iznomāšana
stunda
2,00
14. Specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi tiek
stunda
4,50
sniegti darbdienās darba laikā)
km
0,12
15.
stunda
4,50
Vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi tiek sniegti
darbdienās darba laikā)
km
0,10
nomas maksa
16.
Bērnu gultiņas iznomāšana (uz laiku līdz 3 mēnešiem)
3,50
par 1 mēnesi
17.
Kopēšana un izdruka
17.1.
Melnbaltu dokumentu kopēšana
A4 vienpusēja 0,05
17.2.
Melnbaltu dokumentu kopēšana
A4 divpusēja
0,10
17.3.
Melnbaltu dokumentu kopēšana
A3 vienpusēja 0,10
17.4.
Melnbaltu dokumentu kopēšana
A3 divpusēja
0,20
A4 vienpusēja
17.5.
Melnbaltu dokumentu izdruka
0,10
(teksts)
A4 divpusēja
17.6.
Melnbaltu dokumentu izdruka
0,15
(teksts)
A4 vienpusēja
17.7.
Melnbaltu dokumentu izdruka
0,20
(teksts un attēls)
17.8.
Krāsainu dokumentu izdruka (attēls % no A4 lappuses)
A4 1lapa 25% 0,20
17.9.
Krāsainu dokumentu izdruka (attēls % no A4 lappuses)
A4 1lapa 50% 0,40
17.10.
Krāsainu dokumentu izdruka (attēls % no A4 lappuses)
A4 1 lapa 75% 0,60
17.11.
Krāsainu dokumentu izdruka (attēls % no A4 lappuses)
A4 1 lapa 100% 0,80
18.
Nosūtīšana pa faksu
18.1.
Latvijas teritorijā
1 lapa
0,20
18.2.
uz Eiropas valstīm
1 lapa
0,40
18.3.
uz ASV, Āzijas, Āfrikas valstīm, Austrāliju
1 lapa
0,65

23. oktobrī ar plašu un daudzveidīgu programmu aizritēja
Cēsu Valsts ģimnāzijas 85. gadu jubilejas pasākumi. Tie pulcēja
daudzus jo daudzus Cēsu 1. vidusskolas un Cēsu Valsts ģimnāzijas
bijušos un esošos audzēkņus un pedagogus. Skolas kolektīvs saka
paldies atbalstītājiem, kuru palīdzība ļāva sarīkot tiešām skaistus
svētkus.

Cēsu Valsts ģimnāzijas 85. gadu
jubilejas atbalstītāji:
A/S Swedbank
Aigars Bērziņš
Aldis Alks
Aleksandrs Brēmanis
AS SEB banka
Cēsu 1.pamatskola
Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
Cēsu novada pašvaldība
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu Svētā Jāņa baznīca
Druvis Mūrmanis
Edijs Ozols
Ēriks Ozols
Gints Gaiķis
Gunārs Vīksna
Gundega Skudriņa
Imants Bērziņš
Inese Suija-Markova
Inga Urnika
Ivo Strante
Juris Kozlovskis
Jurševsku ģimene
Mārtiņš Biezais
PKS Straupe
Roberta Seisuma fonds ASV
SIA Cīruļkalns
SIA Draugiem
SIA Karlrainer grupa
SIA Latmetāls
SIA NODUS
SIA Virāža
SIA WOLF SYSTEM
Uģis Putniņš
Valdis Siksnis
Viesturs Neimanis
z/s „Jaunzemi”
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PASĀKUMI NOVEMBRĪ, KULTŪRA
Bērnu zīmējumi valsts svētkiem
Daiga Janševska
Cēsu Kultūras un Tūrisma
centra
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Skolēnu brīvdienu nedēļā
Cēsu Izstāžu namā notiek
zīmēšanas darbnīca bērniem
vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Visi nodarbību laikā tapušie
darbi piedalīsies konkursā
„Mana Latvija”, kas veltīts
valsts svētkiem novembrī.
Katru dienu viens vēstures
speciālists – Astrīda Burbicka
no
Latvijas
Nacionālais
vēstures muzeja (Rīga), Valdis
Kuzmins no Kara muzeja (Rīga)
un Gundars Kalniņš no Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja
– sāk nodarbību ar stāstiem par
Latvijas vēsturi un dažādiem
simboliem, tādējādi raisot
bērnu fantāziju un palīdzot rast
virzienu radošajām izpausmēm.
Zīmēšanas nodarbības vada
„NicePlace”
māksliniece
Zane Ernštreite. Zīmēšanas
darbnīcās piedalās 80 bērni no

Cēsu, Līvu, Rāmuļu, Raunas,
Priekuļu, Drabešu un Amatas
skolām.
Bērnu
zīmējumi
tiks
eksponēti
divās
izstādēs:
11. novembrī Rīgas pilī
ekspresizstādes (viena diena)
veidā, iekļaujot to Lāčplēša
dienai
veltīto
pasākumu
virknē Rīgas pilī. Savukārt,
Cēsīs izstādi svinīgi atklās
18.novembrī plkst.14:00 Cēsu
Tūrisma informācijas centrā, un
tā būs skatāma no 18.novembra
līdz 1.decembrim.
Izstāžu laikā apmeklētājiem
tiks piedāvāta iespēja balsot
par zīmējumiem. Cēsnieki par
zīmējumiem balsot varēs no
18. līdz 21.novembrim.
Bērnu zīmējumus līdztekus
apmeklētājiem Rīgā un Cēsīs
vērtēs arī žūrija, kuras sastāvā
būs Cēsu pilsētas mērs Gints
Šķenders, Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja direktors
Arnis Radiņš un “NicePlace”
māksliniece Zane Ernštreite.
Apkopojot vērtējumus, tiks
izvēlēti 8 zīmējumi, kuri ar

“NicePlace” gādību pārtaps
pastkartēs.
Izstādes noslēguma dienā,
1.decembrī, būs konkursa
uzvarētāju paziņošana un
sveikšana
ar
organizatoru sarūpētām pārsteiguma
balvām.
Cēsis par konkursa norises
centrālo vietu izvēlēta, jo ir
Latvijas karoga izcelsmes
un ievērojama Brīvības cīņu
vieta un mums ir labas bērnu
patriotiskās
audzināšanas
tradīcijas. Zīmēšanas darbnīcakonkurss ir lieliska iespēja
ne tikai saturīgi pavadīt laiku
brīvdienās un gūt jaunas
zināšanas par Latvijas vēsturi,
bet arī novērtēt savas spējas,
piedaloties izstādēs Rīgā un
Cēsīs.
Attēlā: “NicePlace”
māksliniece Zane
Ernštreite vada jauno
mākslinieku pirmo
nodarbību Izstāžu namā.
Foto: Aivars Akmentiņš.

Pasākumi Cēsu novadā – novembris
Pasākumi
05.11.plkst.22:00
DJ Radikālis
Fonoklubs
06.11.plkst.19:00
Dziedātāja un mediju
zvaigznes Laura Reinika
īpašais šovs „ES SKRIENU”
CATA Kultūras nams
06.11.plkst.17:00
Ainara Mielava koncerts
AUTOBIOGRĀFIJA
Izstāžu nams
06.11.plkst.22:00
„Nekvalitatīvās mūzikas
nakts 2”
Fonoklubs
06.11. no plkst.8:00 - 15:00
Mārtiņdienas tirgus
Vecais tirgus laukums
7.11. plkst.12:00
Koncertuzvedums “Kāda
ēzelīša stāsts”
Izstāžu nams
09.11.
Muzejpedagoģiskās
programmas „Izcīni
Latviju” prezentācija
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
10.11.plkst.17:00
Tikšanās ar dzejnieku,
rakstnieku, dzejas un
prozas konsultantu Aivaru
Eipuru
Raunas iela 4
11.11. Lāčplēša diena
plkst.17:30 Svinīgā uzruna pie
skolnieku rotas pieminekļa,

lāpu gājiens
plkst.18:00 Svētbrīdis Lejas
kapos
plkst.19:00 grupas „Auļi”
koncerts Pils parka estrādē
plkst.19:30 Dokumentālā
skaņu filma „Bermontiāde”
Cēsu Viduslaiku pils pagalmā.
Mirdzošās Latvijas kontūras
veidošana Pils parka estrādē
12.11.plkst.19:00
THE GRAND ASTORIA
Fonoklubs
12.11.plkst.22:00
DJ ARTIS DVARIONAS
Fonoklubs
13.11.plkst.18:00
Jana Key&Intars Rešetins
koncertprogrammā „Kaut kas
starp mums”
CATA Kultūras nams
14.11.plkst.12:00
Folkloras rīts ģimenēm ar
bērniem
Izstāžu nams
14.11.plkst.14:00
„Stāstīšanas māksla”, lektors
G. Pakalnietis
Lekciju cikla „Iepazīsti sevi
caur tradīcijām” trešā lekcija
Izstāžu nams
16.11.plkst.18:00
Cēsu Pils kora koncerts
„Latvija cauri gadalaikiem”
Izstāžu nams
17.11. Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas
pasākumi
plkst.14:00 Cēsu Vēstures
un mākslas muzeja atvērtā
krājuma atklāšana, Rīgas iela
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plkst.18:00 Svētku
sarīkojums, Vaives tautas
nams
plkst.20:00 Balle. Spēlē grupa
„Rolise” Vaives tautas nams
18.11. Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas
pasākumi
plkst.11:00 Svētku
dievkalpojums, Cēsu Sv. Jāņa
baznīca
plkst.13:00 Ziedu nolikšana
pie pieminekļa Vienības
laukumā
plkst.14:00 Bērnu zīmējumu
konkursa „ Mana Latvija”
izstādes atklāšana, Cēsu
Tūrisma informācijas centrā
plkst.16:00 Svinīgais
sarīkojums koncertuzvedums
„Ja Tu man esi...”, Cēsu
2.pamatskola
plkst.21:00 Latvijas Valsts
himnu un patriotiskās
dziesmas pie Uzvaras
pieminekļa dzied Cēsu kori
19.11. plkst.18:00
IGO koncerts „UGUNS”
Cēsu 2.pamatskola
20.11. plkst.19:00
Uģa Rozes Jubilejas
koncertā grupa „Turaidas
roze”
CATA Kultūras nams

26.11. plkst.19:30
Danču vakars
Cēsu Valsts ģimnāzija
26.11. un 27.11
Alfrēdam Kalniņam veltīts
V. Starptautiskais pianistu
konkurss
Cēsu mūzikas skola
27.11.plkst.16:00
Egles iedegšana
Rožu laukums
27.11.plkst.22:00
DJ Winamp
Fonoklubs
28.11. plkst.14:00
Adventes pasākums veltīts
Sibīrijā dzīvojošiem
latviešiem
Izstāžu nams

Literatūras izstādes
01.11.- 30.11.
„Latvijas zeme un ļaudis”
Izstāde veltīta Latvijas
Republikas proklamēšanas
dienai
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Abonements

21.11. plkst.14:00
Mākslas vēstures lekcija
Izstāžu nams

01.11. – 30.11.
25. novembrī mūziķim,
dzejniekam Valdim Atālam
jubileja
Materiāli par V. Atāla dzīvi un
daiļradi no Novadpētniecības
literatūras lasītavas krājuma
Cēsu Centrālās bibliotēkas
1.stāva vestibils

26.11.
Smagās mūzikas koncerts
RELICSEED albuma
prezentācija
Fonoklubs

01.11. – 30.11.
8. novembris – Eiropas
diena veselīga uztura
popularizēšanai
Cēsu Centrālās bibliotēkas

20.11. plkst.22:00
Beer competition
Fonoklubs

Vispārīgā lasītava
01.11. – 30.11.
19. novembrī novadniekam
dramaturgam, farmaceitam
Jūlijam Pētersonam – 130
Cēsu Centrālās bibliotēkas
Novadpētniecības literatūras
lasītava

Izstādes
Patstāvīgi
„Cēsu Jaunā pils: vēsture,
izpēte, atjaunošana”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
29.05. – 31.12.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja 85 gadu jubilejas
izstāde “Podi muzejā”
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
No 05.11. – 30.11.
Izstāde „Tēvu zemeiLatvijai”
Pasaules latviešu mākslas
izstāde, atklāšana 05.11.
plkst.16:00
Izstāžu nams
No 05.11. – 30.11.
Izstāde „Cēsu mākslinieki
rudenī”
Izstādes atklāšana 05.11.
plkst.16:00
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs
No 05.11. – 30.11.
Izstāde „Ķīpsalas
keramiķes”
Izstādes atklāšana 05.11.
plkst.16:00
Izstāžu nams
No 18.11. – 01.12.
Bērnu zīmējumu konkursa
izstāde „ Mana Latvija”
Cēsu Tūrisma informācijas
centrs(Pils laukums 9)

