
Aizaug ceļi, aizaug 
takas,
Gadi, gadi garām 
skrien,
Bet tu savā mīlestībā
Plauksti baltāka 
aizvien.

Daudz ir Dieva 
dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma 
mirdz,
Tomēr skaistākais no 
visiem-
Mātes svētums, 
mātes sirds

Valda Mora

Sirsnīgi sveicu 
visas māmiņas 
maija siltākajos 
svētkos - 
Mātes dienā!
Cēsu novada 
pašvaldības vārdā, 
novada domes 
priekšsēdētājs 
Gints Šķenders.

Zinātnes centri palīdz veidot inovāciju 
un radošas domāšanas vidi

Tagad Cēsu audzināšanas iestādē sodītajiem 
puišiem ir nodrošināti cilvēka cienīgi 
apstākļi
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Ekspluatācijā nodota renovētā sociālā dzīvojamā māja

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Sestdien, 30.aprīlī visā 
Latvijā norisinājās Lielā talka 
un, kā atzīst tās organizatori, 
talka kļuvusi par pozitīvu 
notikumu ar savām tradīcijām. 
Arī Cēsu novadā gan lieli, gan 
mazi talku aizvadīja labā un 
darbīgā noskaņojumā. Savāca 
pamatīgu atkritumu kalnu, 
padarot novadu tīrāku un 
sakoptāku. 

Lielās talkas koordinatore 
Cēsu novadā Inta Ādamsone 
pastāstīja, ka saulainajā 
sestdienā krietni pastrādāja 
apmēram 500 talcinieku. 
Dienā pirms talkas strādāja vēl 
500 pilsētas skolu audzēkņi. 
Kopējais savākto atkritumu 
apjoms precīzi būs zināms tad, 
kad visi dzeltenie maisi tiks 
nogādāti poligonā Daibē, taču 
drazu bija par trešdaļu mazāk 
nekā pērn. Tātad novads ar 
katru gadu kļūst tīrāks un mūsu 
attieksme pret vidi draudzīgāka 
un saudzējošāka.  

Dziesmusvētku birzi un 
tuvējo mežmalu sakopa 
Dziedošais Cēsu 1.pamatskolas 
kolektīvs. Talkas vadītājs  
Didzis Ozoliņš pastāstīja, ka 
bērni strādāja sparīgi, bija 
arī „vērtīgi” atradumi – vēl 
lietojamas ragaviņas un vairs 
nelietojama automašīnas riepa.  

Cēsu pilsētas   pamatskolas  
audzēkņi un pedagogi strādāja 
Vācu kopos. Šeit talku vadīja 
Mārtiņš Malcenieks un 
varēja palepoties ar veseliem 
trim talcinieku atrastiem 
televizoriem.    Vācu kapos  
strādāja arī brīvprātīgo 
zemessargu grupa un 
jaunsargi, kuri uzposa Cēsu 
rotas dibinātāja ģenerāļa 
Pētera Apiņa kapa vietu un tā 
apkārtni. 

Ainavisko Bērzaines 
apkārtni sakopa Cēsu 
2.pamatskolas audzēkņi un 
pedagogi. Glūdas  upītes 
graviņas kopš pagājušās talkas 
diemžēl atkal bija piegružotas 
un skolēni savāca pamatīgu 
kalnu sadzīves atkritumu, arī 
vienu lielizmēra tepiķi un 
automašīnu rezerves daļas. 
Talkas vadītāja Anita Bukeja 
ļoti slavēja čaklos palīgus. Cēsu 
2.pamatskolas audzēkņi kopā 
ar apdrošināšanas sabiedrības 
„Baltikums” darbiniekiem 
sakopa arī Vintergravu. Arī te 
bija gan izmestas riepas, gan 
matrači, taču, kā atzina talkas 
vadītājs Andris Mihaļovs, 
Vintergrava kļūst tīrāka un 
sakoptāka. 

Avotu ielejas parkā talkas 

vadītājai Dacei Laivai 
sestdien palīgu nebija 
daudz, taču iepriekšējā dienā 
parkā jau krietni pastrādāja 
Pastariņa skolas bērni kopā 
ar vecākiem. Lauciņu kapos 
talkas vadītāja Inese Suija-
Markova nesagaidīja nevienu 
palīgu. Taču Inese pierādīja, ka 
arī viens ir karotājs un savāca 
piecus maisus ar atkritumiem. 
Lejas kapos, kā ierasts, strādāja 
Cēsu Pensionāru biedrības 
dalībnieki un šogad viņiem 
palīdzēja Cēsu 2.vidusskolas 
jaunieši. Draudzīgā Aicināju-
ma Cēsu valsts ģimnāzijas 
jaunieši sakopa dzelzceļa 
malu. Atsaucīgi palīgi bija 
arī tuvējo namu iedzīvotāji 
un Datnet IT kolektīvs. 

Rāmuļu un Līvu skolu 

bērni un pedagogi  sakopa 
mācību iestāžu apkārtni un 
teritorijas gar Vidzemes šoseju 
un autoceļu  Rāmuļi – Vaive – 
Cēsis. Ciemata teritoriju čakli 
posa Rīdzenes ļaudis. 

Cēsīs  Pirtupītes gravā 
starp slimnīcu un Pils parku  
rosījās  SEB bankas darbinieki, 
kurus varēja atpazīt pēc 
pavasarīgi zaļajām cepurītēm. 
Apjomīgo teritoriju kopa arī 
Cēsu bērnu un jauniešu interešu 
centra kolektīvs.  Pastaigu un 
nūjošanas taku gar Pirtsupīti 
satīrīja  Kaulu un saistaudu 
slimību biedrības  dāmas un 
kungi. Šeit talciniekiem trāpījās 
tādi vērtīgi „atradumi” kā vanna 
un benzīna bāka ( tukša).

Turpinājumu lasiet 5. lpp

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

Aprīļa vidū ekspluatācijā 
tika nodota renovētā sociālā 

dzīvojamā māja Caunas ielā 8. 
Renovācijas darbus, piedaloties 
būvdarbu vadītājiem, pieņēma 
Cēsu novada domes vadība, 
deputāti un Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Sociālais dienests” pārstāvji. 

Trīsstāvu ēkas renovācijas 
darbu ietvaros tika veikti 

elektroietaišu, kanalizācijas 
un ūdensvada montāžas darbi, 
pievienots karstais ūdens, kā 
arī izbūvēta ventilācijas iekārta 
un veikti apdares darbi. Jaunos 
iemītniekus gaidīs 28 skaistas, 
gaišas istabas un koplietošanas 
telpas. Sākotnēji atjaunotajā 
sociālajā mājā tiks izmitinātas 
15 ģimenes.

Pēc ēkas nodošanas 
ekspluatācijā aģentūras 
„Sociālais dienests” direktore 
Iveta Sietiņsone pateicās 
visiem darbā iesaistītajiem. 
Īpaša pateicība tika Cēsu 
novada pašvaldībai par 
piešķirto finansiālo atbalstu, 
kā arī SIA „Būvprojektu 
vadība”, kas veica renovācijas 

darbus un ar kuru Aģentūrai 
jau ir izveidojusies veiksmīga 
sadarbība. 

Darbu kopējās izmaksas ir 
88190,29 lati, un tos pilnībā 
finansēja novada pašvaldība. 
Renovācija ilga no pagājušā 
gada 10. decembra un noslēdzās 
šī gada 31. martā. 

Attēlā: Cēsu 2. pamatskolas audzēkņi talkas dienā pastrādāja čakli un sakopa gan Vintergravu, 
gan Bērzaines kapu apkārtni.

Apsveikums 
mātes dienā
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PAŠVALDĪBĀ
Neērtības aizmirsīsies, 
paveiktais paliks

Izsludināts konkurss 
āra kafejnīcu 
ierīkošanai Rožu 
laukumā

Cēsu novada pašvaldība 
izsludinājusi konkursu par 
pašvaldības īpašumā esošas 
zemes nomu āra kafejnīcu 
ierīkošanai Rožu laukumā. 
Pretendenti pieteikumus kon-
kursam var iesniegt no 26.aprīļa 
līdz 9.maijam pulksten 17.00. 
Konkursa nolikumu var 
saņemt elektroniski, nosūtot 
pieprasījumu uz e-pasta adresi 
daiga.bernovska@dome.cesis.
lv vai Cēsu novada pašvaldībā 
Bērzaines ielā 5, 305. 
kabinetā, iepriekš sazinoties ar 
konkursa komisijas sekretāri 
Daigu Bernovsku pa tālruni 
64123642. 

Āra kafejnīcu ierīkošanai 
paredzēts iznomāt divas 
vietas Rožu laukumā. Nomas 
tiesību termiņš noteikts – trīs 
gadi. Lai piedalītos konkursā, 
pretendentiem jāiesniedz 
āra kafejnīcas vizualizācijas 
projekta pieteikums, kā arī 
citi nepieciešamie dokumenti. 
Būtiska prasība pretendentiem 
ir stacionāras tualetes un 

virtuves bloka nodrošinājums 
Rožu laukuma teritorijai 
pieguļošo ielu ēkās. 

Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis 
Rozenbergs atzīmēja, ka 
pagājušajā gadā pašvaldība 
saņēma pārmetumus no 
cēsniekiem un tūristiem gan 
par Rožu laukuma āra kafejnīcu  
vizuālo noformējumu, gan 
pakalpojumu kvalitāti. Tāpēc 
konkursa nolikumā izvirzītas 
augstas prasības, lai rastu 
tādus pretendentus, kas spēs 
nodrošināt augstu pakalpojumu 
kvalitāti. Trīs gadus ilgais 
nomas termiņš paredzēts, lai 
āra kafejnīcu apsaimniekotāji 
justos droši par savu 
darbību Rožu laukumā un 
ieguldītu līdzekļus kafejnīcu 
noformējuma uzlabošanā un 
piedāvājuma pilnveidošanā. 

Konkursa pretendentu pietei-
kumi tiks atvērti 10.maijā 
pulksten 8.15 Cēsu novada 
pašvaldības ēkā Bērzaines ielā 
5.

Agris Pavļukēvičs 
Cēsu novada pašvaldības 
eksperts siltumapgādes 
jautājumos

Turpinājums no Cēsu Vēstis 
marta numura.

Dažreiz ir bijušas situācijas, 
kad padomju laikā celtajās 
daudzdzīvokļu mājās nav bijuši 
iebūvēti stāvvadu regulēšanas 
vārsti (vai iebūvētie ir tik sliktā 
stāvoklī, ka to regulēšana nav 
iespējama). Šajos gadījumos 
tos nepieciešams iebūvēt (vai 
nomainīt), jo, atšķirībā no 
radiatoru regulēšanas, bez 
stāvvadu vārstu regulēšanas 
siltumapgādes sistēmas 
balansēšana nav iespējama. To 
jānoskaidro vēl pirms darbu 
veikšanas un nepieciešamības 
gadījumā jāiemontē jauni 
vārsti.

Vislielāko efektu sistē-
mas balansēšana dod tad, 
ja visā mājā ir uzstādīti 
jauni, regulējami radiatori. 
Piemēram, līdzīga prakse 
pēdējos gados kļuvusi populāra 
Igaunijā, kur māju renovācijas 
darbu laikā tiek uzstādīti 
mūsdienīgi, ar individuālajiem 
vārstiem apgādāti radiatori. 
Otrs risinājums, kas tiek 
izmantots, ir veco radiatoru 
apgādāšana ar regulējamiem 
vārstiem. Šim nolūkam eksistē 

speciāli radiatoru vārsti, 
kurus izmanto vienas caurules 
siltuma sistēmu renovācijā. 
Šāds risinājums izmaksā arī 
ievērojami lētāk nekā pilnīga 
veco radiatoru nomaiņa. Ir 
dažādas iespējas, un katrs var 
izvēlēties piemērotāko atkarībā 
no vēlmēm un finansiālajām 
iespējām.

Siltumapgādes sistēmu 
balansēšanu daudzdzīvokļu 
mājās var veikt jebkurā sezonā. 
Nepieciešams vien, lai sistēma 
būtu darba kārtībā un strādātu. 
Tomēr ieteicamāk būtu to darīt 
apkures sezonas laikā (vislabāk 
– tās sākumā), jo tad iespējami 
visprecīzākie mērījumi. Tas, 
protams, attiecas uz ēkām, kur 
ir uzstādīti visi nepieciešamie 
vārsti un nav nepieciešami 
nekādi sagatavošanās darbi. 
Jāatceras vēl, ka precīza 
sistēmas balansēšana iespējama 
tikai tad, ja ir pilnīgi atvērti visi 
vārsti. Tādēļ nepieciešamības 
gadījumā mājas pārvaldniekam 
jāvienojas ar iedzīvotājiem (ja 
ir uzstādīti regulējamie vārsti 
atsevišķos dzīvokļos) par laiku, 
kad visi (vai vismaz lielākā 
daļa) būs mājās un atvērs 
vārstus.

Ja sistēmas balansēšanu 
paredzēts veikt ēkai, kur tā 
nekad iepriekš nav veikta, 
vispirms nepieciešams veikt 
sagatavošanās darbus. To veids 

un apjoms atkarīgs no katra 
konkrētā gadījuma. Tie ietver 
arī konsultācijas ar speciālistu, 
ēkas siltumapgādes sistēmas 
apsekošanu, vajadzības 
gadījumā nepieciešamo vārstu 
uzstādīšanu (piemēram, ja 
trūkst stāvvadu vārstu vai 
nepieciešama to nomaiņa). Visa 
veida sagatavošanās darbus 
vislabāk veikt vasarā, turklāt 
dažkārt var būt nepieciešamība 
izlaist ūdeni no sistēmas 
(piemēram, minētajā vārstu 
nomaiņas gadījumā).

Sistēmas balansēšana 
iedzīvotājiem neērtības 
nesagādā

Ja radiatori iedzīvotāju 
dzīvokļos nav aprīkoti ar 
regulējamiem vārstiem, iedzī-
votāji ēkas siltumapgādes 
sistēmas balansēšanas laikā 
neizjutīs nekādas pārmaiņas. 
Tāpat sistēmas balansēšanu 
neietekmē konkrētās ēkas 
lielums, dzīvokļu un stāvu 
skaits. Šie parametri tiek ņemti 
vērā un iekļauti sākotnējā 
projekta izstrādē. Vienīgi mājās 
ar individuāli regulējamiem 
radiatoriem iedzīvotājiem 
jāvienojas ar pārvaldnieku par 
laiku, kad visi atvērs šos vārstus 
līdz galam vaļā un tādējādi 
būs iespējams veikt precīzus 
mērījumus. Savukārt nekādi 
siltuma padeves traucējumi 
sistēmas balansēšanas laikā 

Gints Šķenders 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Pavasara atnākšana dara 
domas gaišākas un noskaņojumu 
darbīgāku. Esam atkal labi 
pastrādājuši Vislatvijas Lielajā 
talkā. Paldies Cēsu novada 
iedzīvotājiem par atsaucību un 
talkā paveikto. Protams, par  
tīrību un kārtību jārūpējas ik 
dienas un turpmāk to darīsim 
krietni kvalitatīvāk. Jau maija 
sākumā noslēgsies konkurss 
par divu tīrāmo mašīnu iegādi. 
Pagājušajā gadā un šoziem bija 
daudz pamatotu pārmetumu par 
to, ka ietves pilsētā ir netīrītas 
vai tīrītas slikti. Sētnieku 
darbu pārsvarā veic simtlatu 
programmas stipendiāti. Tā ir 
svarīga sociāla programma, 
taču no saimnieciskā viedokļa 
šāds darbs nav efektīvs, 
tāpēc turpmāk ietves tīrīsim 
mehanizēti.

Pavasarī sāksies lielie 
rakšanas darbi pilsētas ielās. 
Šovasar tie būs ļoti apjomīgi un 
droši vien ne visas būvfirmas 
spēs precīzi ievērot darbu 
grafiku, un būs kavēšanās un 

neērtības iedzīvotājiem. Taču ir 
jāsaprot tas, ka Eiropas līdzekļus 
infrastruktūras sakārtošanai 
tik lielā apjomā turpmāk vairs 
nesaņemsim. Tāpēc maksimāli 
jāizmanto šī iespēja. Neērtības 
aizmirsīsies, bet atjaunotās 
ielas un ūdensvads paliks. 
Jāatzīst, ka rit nopietnas sarunas 
ar ceļu būves uzņēmumu 
pārstāvjiem. Ir strauji augušas 
asfalta un energoresursu cenas 
un ceļinieki prasa kompensēt 
šo sadārdzinājumu, piešķirt 
papildus finansējumu iepriekš 
noslēgtiem līgumiem. Pretējā 
gadījumā uzņēmējiem ir 
izdevīgāk lauzt līgumu, 
pamest objektu un samaksāt 
soda naudu, nekā izpildīt 
pašvaldības pasūtījumu un ciest 
pamatīgus zaudējumus. Tā 
ir  Latvijas mēroga problēma, 
kurai  steidzami jārod saprātīgs 
risinājums.

Pavasarī sākas arī tūrisma un 
kultūras pasākumu sezona, kas 
arī šogad būs ļoti piesātināta. 
Diemžēl celtnieki vēl nevar 
uzsākt Kultūras centra 
rekonstrukciju. Pašvaldības 
iepirkuma komisija, izvērtējot 
pretendentu iesniegumus, 
par labāko atzina būvfirmas 

„Arčers” piedāvājumu. Taču 
šo atzinumu Iepirkumu 
uzraudzības birojā pārsūdzēja 
cits pretendents, uzņēmums 
UPB. Iepirkuma uzraudzības 
biroja speciālistiem bija 
nepieciešami divi mēneši, 
lai nolemtu, ka pašvaldības 
Iepirkumu komisijai jāveic 
atkārtota pretendentu iesniegtās 
dokumentācijas izvērtēšana. 
Tas jāpaveic līdz maija vidum. 
Tā ir praktiskā puse, taču 
mums ir ļoti nopietni jādiskutē 
arī par  kultūras stratēģiju 
novadā. Jaunā koncertzāle 
ar mūzikas vidusskolu un 
Vidzemes kamerorķestri 
nenoliedzami būs ieguvums un 
ne jau cēsniekiem vien. Tas būs 
ieguvums Vidzemes, Latvijas 
kultūrai, tāpēc valsts finansiāla 
līdzdalība koncertzāles 
uzturēšanā būtu tikai loģiska. 
Vai tāda būs? Skaidras atbildes 
pagaidām vēl nav. Taču arī 
mums pašiem ir  jānosaka 
prioritātes kultūrā un jāizvērtē, 
ko un cik lielā apjomā spēsim 
un ko nespēsim finansēt no 
pašvaldības budžeta. Un par 
to ir jādiskutē ne tikai novada 
domes deputātiem, bet plašai 
sabiedrībai.

Daudzdzīvokļu ēku apkures 
sistēmas balansēšana

nav iespējami. Tādi var būt 
vienīgi sagatavošanās darbu 
laikā, kad kādu iemeslu dēļ 
nepieciešams izlaist ūdeni no 
sistēmas, tāpēc, kā minējām, 
šādus darbus parasti veic ārpus 
apkures sezonas laika.

Nereti sagatavošanās darbu 
laikā pirms sistēmas balan-
sēšanas iedzīvotāji izvēlas 
nomainīt vecos radiatorus vai 
apgādāt tos ar regulējamiem 
vārstiem. Ja radiatori tiek mai-
nīti, jaunu radiatoru izvēlē kā 
galveno izvēles kritēriju jāņem 
radiatora jauda (siltumatdeve). 
Dažādiem radiatoriem tā 
var būtiski atšķirties, tāpēc 
jaunajam jābūt ar līdzīgu 
siltumatdevi kā vecajam. 
Radiatori mūsdienās tiek 
izgatavoti no visdažādākajiem 
materiāliem, katram no tiem ir 
dažāda siltumatdeve, tāpēc šis 
faktors noteikti jāņem vērā. 

Turklāt iedzīvotājiem 
radiatoru maiņa obligāti 
jāsaskaņo ar konkrētās ēkas 
pārvaldnieku. Tas darāms 
visās situācijās, kad tiek 
veiktas kaut kādas izmaiņas 
ēkas siltumapgādes sistēmā. 
Noteikti jāatceras vēl viens 
būtisks noteikums – visās 

vienas caurules siltumapgādes 
sistēmās, mainot radiatorus 
vai uzstādot tiem regulējamus 
vārstus, obligāti jāizmanto 
arī apvadposma caurules. Tās 
ļauj ūdenim normāli cirkulēt 
sistēmā arī gadījumos, kad 
kādā sistēmas daļā radušies 
traucējumi vai kāda radiatora 
vārsts var būt pārāk daudz 
noslēgts. 

Ja ēkas renovācijas darbus 
(tostarp apkures sistēmas 
pārbūvi) mājas pārvaldniekam 
nepieciešams saskaņot ar 
siltuma piegādātāju, tad 
ēkas siltumapgādes sistēmas 
balansēšanai šāda saskaņošana 
nav nepieciešama. Šie darbi 
ir paša pārvaldnieka un ēkas 
iedzīvotāju interesēs. Siltuma 
sistēmas balansēšana ļaus 
vienmērīgi sadalīt siltumu 
pa visiem ēkā esošajiem 
dzīvokļiem un tādējādi 
izvairīties no liekiem 
siltuma zudumiem apkures 
sezonas laikā, kas rodas no 
pārkurinātajiem dzīvokļiem. 
Savukārt iedzīvotājiem, kuru 
dzīvokļi netiek pietiekami 
apsildīti, nebūs jāuztraucas par 
to, kur ņemt trūkstošo siltumu.

.
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AKTUĀLI

Domes sēdē aprīlī
Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvās nodaļas 
vadītājas p.i.

Cēsu novada domes 14.04. 
2011. sēdē tika pieņemti 47 
lēmumi:

- Pieņēma vairākus lēmumus 
par nekustamo īpašumu Cēsu 
novadā reģistrēšanu zemes 
grāmatā;

- Apstiprināja nolikumu 
Cēsu pilsētas Sporta skolas 
sacensību tiesnešu konkursam;

- Sakarā ar nosacījumu 
un darba organizācijas 
maiņu, atzina par spēku 
zaudējušiem vairākus Cēsu 
novada domes lēmumus par 
konkrētu iepirkumu komisiju 
izveidošanu;

- Atbalstīja Rāmuļu 
pamatskolas līdzfinansējumu 
dalībai Mūžizglītības 
programmā skolu daudzpusējas 
partnerības projektā;

- Apstiprināja maksas 
pakalpojumus Cēsu pilsētas 
pansionātā;

- Apstiprināja Cēsu novada 
pašvaldības un iestāžu, 
aģentūru 2010.gada pārskatus;

- Apstiprināja Sabiedrības 
veselības veicināšanas 
komisijas nolikumu.

Ar pilnu pieņemto lēmumu 
sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties www.cesis.lv 
Novada pašvaldības sadaļā 
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldībā Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Liene Kupča 
Vidzemes Inovāciju un 
uzņēmējdarbības centra 
sabiedrisko attiecību 
konsultante

Ēka J. Poruka ielā 8 ilgu 
laiku bija pamests un laika 
nogurdināts grausts, kura 
atjaunošanai ticēja retais. 
Tomēr 27. aprīlī vērtas durvis 
atjaunotai, gaišai un elegantai 
mājai, kur tapis Zinātnes centrs. 
Tas ikvienam cēsniekam un 
viesim būs pieejams, jau sākot 
no vasaras beigām. 

Zinātnes centri šobrīd 
attīstās visā pasaulē. To mērķis 
ir mudināt cilvēkus jebkurā 
vecumā mācīties, papildināt 
zināšanas, attīstīt savas prasmes 
– nostiprināt zināšanu un 
intelektuālās attīstības vērtību 
sabiedrībā kopumā. Zinātnes 
centri palīdz veidot inovāciju 
un radošas domāšanas vidi − 
iesaistot skolēnus, jauniešus 
un ģimenes; sadarbojoties ar 
skolām un uzņēmumiem. 

“Latvijas konkurētspējas 
priekšrocība būs zināšanas 
ekonomikā, mēs varam radīt 
gudrus izstrādājumus un 
pakalpojumus modernajai 
pasaulei, tāpēc ikvienam 
vispirms ir jāmācās un vēlāk 
– jāturpina mācīties,” par 
lolojumu teic Pauls Irbins, 
biedrības “Vidzemes Inovāciju 
un uzņēmējdarbības centrs” 
valdes priekšsēdētājs. Biedrība, 
kurā ir apvienojušās Amatas, 
Cēsu, Pārgaujas, Priekuļu 
un Vecpiebalgas novada 
pašvaldības, pēc projekta 
noslēguma turpinās  veicināt 
jauniešu un pārējās sabiedrības 
interesi par eksaktajām 
un tehniskajām zinātnēm, 
jaunatnes iesaistīšanos 
uzņēmējdarbībā un jaunu 
uzņēmumu veidošanu, kā arī 
centīsies aktivizēt sadarbību 
starp uzņēmējiem un izglības 
iestādēm.

“Mēs vēlamies iedegt 
izpētes un zinātkāres dzirksti 
ikviena apmeklētāja acīs, 
aktīvi iesaistot un mudinot 
līdzdarboties,” stāsta P. Irbins.  
Pašlaik vēl tiek izstrādāti centra 
pakalpojumi, taču jau tagad ir 
zināms, ka centrs sadarbosies 
ar skolām un citām izglītības 
iestādēm tematisku ekskursiju 
rīkošanā un mācību programmu 

dažādošanā, tiks piedāvātas 
dažādas zināšanu pilnveides 
programmas arī pieaugušajiem. 
Rīgas Tehniskās universitātes 
pārstāvniecība jau šoruden 
piedāvās studiju iespējas četrās 
bakalaura programmās Cēsīs. 
Augstskolas izveidošana dos 
nozīmīgu ieguldījumu vietējās 
ekonomiskās izaugsmes un 
inovāciju attīstībā, padarīs 

inženiertehnisko izglītību 
pieejamāku Vidzemes reģiona 
studentiem, kā arī radīs 
jaunas darba vietas vietējiem 
speciālistiem.

Projekta “Vidzemes ino-
vāciju un uzņēmējdarbības 
centrs” (LV0059)  īstenošanai 
ir saņemts atbalsts no Islandes, 
Lihtenšteinas un Norvēģijas un 
EEZ finanšu instrumentiem.

Cēsīs atvērts Zinātnes centrs

Attēlā: Vidzemes Inovāciju un uzņēmējdarbības centra valdes priekšsēdētājs Pauls Irbins 
demonstrē Cēsu novada domes deputātei Inesei Sujai-Markovai (no labās), Amatas novada domes 
priekšsēdētājai Elitai Eglītei un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai 
Ellai Frīdvaldei-Andersonei vienu no Zinātnes centra eksponātiem. Foto: Aivars Akmentiņš.

Ieva Rudzīte, 
Cēsu novada Pašvaldības 
policijas 
Administratīvo lietu vecākā 
inspektore 

Cēsu novada Pašvaldības 
policija informē, ka maijā 
pievērsīs pastiprinātu uzmanību 
pilsētā izvietotām  reklāmām 
un izkārtnēm, kuru 
izvietošanai jābūt  saskaņotai 
ar Cēsu novada pašvaldību. To 
paredz  Cēsu novada domes 
saistošie noteikumi Nr.8  
„Reklāmas un citu informatīvo 
materiālu saskaņošanas un 
izvietošanas kārtība”. Policijas 
darbinieki arī apsekos un 
pievērsīs uzmanību nekustamo 
īpašumu sakopšanai  gan Cēsu 
pilsētā, gan Vaives pagastā. 

Pašvaldības policijas 
dežūrdaļā  aprīlī saņemti  202 
izsaukumi. Saņemts 21 
iesniegums no juridiskām un 
fiziskām personām. 

Sastādīti seši administratīvo 
pārkāpumu protokoli par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietā vai atrašanos 
sabiedriskā vietā tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka 
cieņu”, divi protokoli- pa 
nepakļaušanos policijas 
darbinieku likumīgajām 
prasībām, viens protokols - par 
sīko huligānismu un viens - par 
patvaļīgu koku ciršanu.   

Pašvaldības policijas 
patruļdienesta darbinieki 
nogādājuši mājās 8 personas par 
atrašanos sabiedriskā vietā tādā 
alkohola reibumā, ka nav spējīgi 
patstāvīgi pārvietoties  un 
2 personas nogādātas 
ārstniecības iestādē. Aizturētas 
un nogādātas Valsts policijā par 
citiem likumpārkāpumiem 28 
personas. 

Pašvaldības 
policija 
informē

Ance Saulīte 
Sociālā dienesta 
Projektu vadītāja – 
attīstības speciāliste

Kā jau katru gadu, arī šogad 
15.maijā visā pasaulē tiks 
atzīmēta Starptautiskā ģimenes 
diena. Cēsīs Ģimenes diena 
jau kļuvusi par tradīciju. Trešo 
gadu Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
sadarbībā ar dažādām 
organizācijām dāvinās šos 
svētkus visām Cēsu novada 
ģimenēm ar bērniem.

Visas Cēsu novada ģimenes 
– vecāki, kopā ar savām 
atvasītēm - 2011. gada 15. 
maijā no plkst. 11.00 līdz 
14.00 aicinātas doties pastaigā 
pa Latvijā vienīgo Bērnu 
tiesību un pienākumu taku. 

Reģistrācija - Cēsu Tūrisma 
informācijas centrā, Pils 
laukumā 9. Šeit katra ģimene 
varēs saņemt Bērnu tiesību 
un pienākumu takas maršruta 
karti, un Ģimenes pasi. Ejot pa 
kartē norādītajiem punktiem, 
ģimenēm būs iespēja iesaistīties 
dažādās jautrās, ģimeni 
saliedējošās aktivitātēs.  

Gala punktā plkst. 13.00 
Maija parka estrādē svētkus 
ieskandinās ģimenēm veltīts 
koncerts. Koncerta laikā 
tiks piešķirtas nominācijas 
„Lieliskākā mamma”, 
„Lieliskākais tētis” un „Čaklākā 
ģimene”. 

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
aicina atsaukties mūziķus, 
dziedātājus vai dejotājus, 
kuri 2011. gada 15. maijā no 
13.00 – 15.00 vēlas iepriecināt 

ģimenes ar bērniem Cēsīs. 

Lai svētki izdotos, 
aicinām pieteikties arī 
uzņēmējus, uzņēmumus un 
vienkārši labus cilvēkus, 
kuri būtu gatavi iesaistīties 
pasākuma atbalstīšanā un 
organizēšanā! Atbalsts varētu 
būt gan finansiāls - pasākuma 
nodrošināšanai, gan kāds 
gardums vai dāvaniņa takas 
apmeklētājiem! 
Ziedojumu konts
Cēsu novada p/a „Sociālais 
dienests
AS “SEB BANKA” 
UNLALV2X
konta Nr. LV40 UNLA 0050 
0099 8511 7

Informācijai: Ivita 
Puķīte  64127898, 29432459 
ivita.pukite@dome.cesis.lv.

Gatavojamies ģimenes dienai!
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DAŽĀDI
Saeimas deputāti 
Cēsu novadā
Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 
speciālists

Aprīļa vidū Cēsu novadu 
apmeklēja Saeimas Zaļo un 
Zemnieku Savienības frakcijas 
deputāti – Iveta Grigule, Aivars 
Dronka, Didzis Zemmers,  
Laimis Šāvējs, Guntis Rozītis 
un Andris Bērziņš. 

   Vaives pagasta pārvaldē 
viesi tikās ar Cēsu novada 
domes priekšsēdētāju Gintu 
Šķenderu un deputātu Māri 
Niklasu, pagasta pārvaldes 
vadītāju Valdu Zaļaiskalnu un 
lauku uzņēmējiem. Sarunas 
centrālā tēma bija ceļa Rāmuļi 
– Cēsis rekonstrukcija. 
Minētā ceļa rekonstrukcija 
bija iekļauta jau 1999.gada 
septembrī apstiprinātajā valsts 
autoceļu prioritāšu programmā. 
Kad tika slēgta dzelzceļa līnija 
Rīga – Gulbene un pārtraukti 
pasažieru pārvadājumi ar 
vilcienu, Rāmuļu ceļa posma 

atjaunošana tika iekļauta 
Latvijas lauku autoceļu 
attīstības programmā. Ir 
saņemti Satiksmes ministrijas 
un VAS „Latvijas valsts ceļi” 
amatpersonu rakstiski solījumi 
ceļa posmu atjaunošanu 
veikt 2006., 2009., 20010.
gadā, taču darbi solījumiem 
neseko un  ceļa stāvoklis kļūst 
aizvien kritiskāks. Tas rada 
zaudējumus lauku uzņēmējiem, 
bērniem un pedagogiem ir 
apgrūtināta nokļūšana uz 
Rāmuļu pamatskolu. Deputāti 
solīja atbalstīt Rāmuļu ceļa 
rekonstrukcijas iekļaušanu 
Satiksmes ministrijas darba 
plānos. 

  Saeimas deputāti apmeklēja 
Rāmuļu pamatskolu, kur 
skolas direktore Aija Sīmane 
iepazīstināja ar skolas vēsturi, 
mācību darbu. Plašāk tika 
apspriesta birokrātiskā pārtikas 
iepirkuma procedūra, kā 
rezultātā vietējiem Vaives 
zemniekiem ir stipri sarežģīta 
iespēja nodrošināt skolu 

ar svaigiem un veselīgiem 
produktiem.

  Cēsīs deputāti apskatīja 
jauno bērnudārzu un tikās ar 
vadītāju Lieni Kazaku. Vizītes 
noslēgumā viesi apmeklēja 
novada Sociālo dienestu, kur 
izvērtās spraigas diskusijas 
par tendencēm valsts sociālajā 
politikā, kas daļai iedzīvotāju 
veicina ieradumu dzīvot no 
pabalstiem un pat nemeklēt 
iespējas strādāt un nodrošināt 
sevi un ģimeni. Sociālā dienesta 
direktore Iveta Sietiņsone 
uzskatāmi parādīja deputātiem, 
cik dramatiski krīzes gados 
audzis pieprasījums pēc sociā-
lās palīdzības. Viņa pievērsa 
uzmanību tam, ka sociālie 
darbinieki ir pārslogoti, nav 
līdzekļu, lai viņiem nodrošinātu 
nepieciešamo psiholoģisko 
palīdzību. Diemžēl netiek 
sadzirdēti aicinājumi mazināt 
birokrātiju sociālās palīdzības 
jomā.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Aprīlī Cēsu novadā viesojas 
seni Vaives pagasta iedzīvotāju 
draugi Emīls Bjerke un Elsa 
Sjersena no Norvēģijas pilsētas 
Gressvikas. Pirmo reizi uz 
Vaivi E.Bjerke atbrauca pirms 
14 gadiem un nu jau viņš pie 
mums ir viesojies vairāk nekā 
70 reizes, vienmēr atvedot 
norvēģu sarūpētas dāvanas 
Vaives bērniem un veciem 
ļaudīm. Šoreiz dāvinājums 
bija sportisks – formas tērpi 

un apmaksāts brauciens uz 
sacensībām florbolā, kas maija 
vidū norisināsies Gressvikā. 
Uz turnīru dosies 1991.gadā 
dzimušo jauniešu komanda.

Otrdien, 20.aprīlī norvēģu 
draugi apmeklēja Cēsu pilsētas 
sporta skolu, kur tikās ar 
novada domes priekšsēdētāju 
Gintu Šķenderu, sporta skolas 
direktoru Jāni Nagli un 
jauniešu florbola komandas 
puišiem. E. Bjerke pastāstīja, ka 
iepriekš viesojoties Vaivē, bija 
pamanījis jauniešu aizraušanos 
ar florbolu, tāpēc nolēmis veidot 
sadarbību sportā. Smaidot viņš 

piebilda – ceru, ka cēsnieki 
uzvarēs šajā turnīrā un labākie 
florbolisti saņems piedāvājumu 
trenēties un spēlēt Norvēģijā. 

J. Naglis pastāstīja viesiem 
par Cēsu sporta skolas darbību 
un piedāvāja Gressvikas 
jaunajiem basketbolistiem 
piedalīties starptautiskajā 
basketbola turnīrā „Cēsu 
kauss”, kas ik janvāri norisinās 
mūsu pilsētā. Savukārt G. 
Šķenders pateicās E.Bjerkem 
par nesavtīgo palīdzību, īpaši 
uzsverot bērnu un jauniešu 
apmaiņas braucienu nozīmi.

Cēsnieki spēlēs Norvēģijā

Dārta Brammane  
Jānis Zariņš

Mūžizglītības programmas 
Comenius projekta „Once upon 
a time in Europe” ietvaros 12. 
aprīlī, mēs, Rāmuļu skolas 
delegācija, devāmies uz 
Slovēnijas pilsētu Laporje.

Mums bija iespēja apskatīt 
kalnu raktuves, kuru kopējais 
garums ir 800 km. Mums bija 
arī tikšanās ar Laporje mēru. 
Pirmo reizi dzīvē bija iespēja 
tikties personīgi ar cilvēku, 
kurš vada tik skaistu un 
sakārtotu pilsētu. Pēc tikšanās 
devāmies apskatīt Laporjē 
skolu. No ārpuses tā izskatījās 
maza, bet iekšā bija mājīgi 
un gaiši. Bērni mums sniedza 
koncertu un rādīja prezentāciju 
par Slovēniju. Viņi dziedāja 
slovēņu dziesmas un dejoja 
slovēņu tautas dejas.  

Slovēnijā dzīvojām pie 
ģimenēm un tas bija aizraujošs 

notikums. Sākumā bija bail, bet 
tas sniedza mums vienreizēju 
iespēju iepazīt slovēņu valsts 
ikdienu un iegūt daudz jaunus 
draugus. Uzlabojās angļu 
valodas prasme, iemācījāmies 
arī daudz slovēņu vārdus. 
Skolotājas, savukārt, strādāja 
pie projekta materiālu izstrādes, 
dalījās pieredzē un vienojās 
par projekta nākamajiem 
uzdevumiem. 

Šis projekts sniedza mums 
iespēju iepazīt Slovēnijas 
valsts kultūru, dabu un 
ikdienas paradumus, satikties 
ar cilvēkiem no Portugāles, 
Spānijas, Nīderlandes, Polijas. 
Tagad mēs spējam novērtēt, cik 
daudz mums nozīmē Latvija, 
mūsu skola un mājas.

Braucienā piedalījās skolēni: 
Dārta Brammane, Jānis Gailītis, 
Antra Brammane, Jānis Zariņš. 
Skolotājas: Inese Krastiņa, 
Inese Vītiņa un projekta 
vadītāja Ieva Lapsiņa

Viesošanās Slovēnijā – 
aizraujošs notikums 
un jauni draugi

Natālija Krama 
Cēsu Centrālās bibliotēkas 
direktore

Trešdien, 20. aprīlī, Latvijas 
Bibliotēku nedēļas ietvaros 
Cēsu Centrālā bibliotēka 
bija atvērta līdz pusnaktij un 
aicināja cēsniekus apmeklēt 
un izbaudīt daudzveidīgu 
pasākumu programmu gan 
pieaugušajiem, gan bērniem.

Bibliotēku nakts ideja ir 
„nošpikota” no Muzeju nakts, 
taču mūsu bibliotēka Latvijā 
ir pirmā, kura jau tradicionāli 
trešo gadu pēc kārtas rīko šādu 
nakts pasākumu bibliotēkā. 
Cēsniekiem patīk! Par to 
liecina kuplais apmeklētāju 
skaits – šogad ap 200. Šīs nakts 
motto bija : „Latvieši ir visur 
un var visu!”.

Pasākumu vakara 
programmu atklāja un 
apmeklētājus sveica bibliotēkas 
ģitāristu kvartets ar  sirsnīgu 
muzikālo priekšnesumu. Kņadu 
un dzīvību telpās ienesa spēle 
„Orientējies bibliotēkā, atrodi 
fotogrāfijā redzamo vietu!”, 
kuras laikā pa bibliotēku joņoja 
bērni un jaunieši, meklējot 
kontrolpunktus, pie viena arī 
iepazīstot visas bibliotēkas 
lasītāju apkalpošanas telpas.

Baltajā zālē visa vakara 
garumā notika interesantas 
tikšanās  – ar arhitektu, Dzīvās 
Ētikas draugu kluba vadītāju 
un Starptautiskā Rērihu centra 
Latvijas nodaļas valdes locekli 
Mihailu Čeburaškinu, kura 
fotogrāfiju izstāde „Altajs 
– Himalaji” joprojām ir 
apskatāma bibliotēkas 2. stāvā; 

ar reiki dziednieku, skolotāju, 
LNT televīzijas šova „Latvijas 
Zelta talanti 2010” dalībnieku 
Andri Vētru, kurš stāstīja par 
veselīgu dzīvesveidu un sevis 
pilnveidošanu ; ar laikraksta 
„Druva” žurnālisti Mairitu 
Kaņepi un žurnāla „Ieva” 
žurnālisti Aivu, kuru fotostāsts 
par Sibīriju, sibīriešiem un 
Sibīrijas latviešiem pat pirms 
pašas pusnakts pulcināja 
klausītājus.

Visa vakara garumā gandrīz 
visās bibliotēkas telpās kaut kas 
notika – vispārīgajā  lasītavā tika 
spēlētas galda spēles, interneta 
lasītavā jaunieši piedalījās 
konkursā – interneta spēlē  
par Eiropas Savienības tēmu, 
mākslas lasītavā apmeklētāju 
portretus zīmēja karikatūriste 
Niola Nagaine. Liela piekrišana 
bija arī pasākumam kolekcijas 
telpā,  kur uz laiku tika 
atklāta radošā darbnīca, kurā 
interešu izglītības skolotājas 
Dace Potaša un Larisa Šteina 
praktiski mācīja daudzajiem 
interesentiem izgatavot dažādus 
krāšņus nieciņus.

Bērnu literatūras nodaļā 
karikatūriste, grāmatas 
„Ķiņķēziņi” autore  Gaļina 
Gruziņa tikās ar bērniem un 
mācīja tiem zīmēt ģīmīšus. 
Mākslinieces karikatūru 
izstāde vēl ir apskatāma 
bibliotēkas 1. stāvā. Visa vakara 
garumā nodaļā ar bērniem 
aizrautīgi darbojās, rotaļājās, 
dancoja Ērmiņi, par ko bija 
parūpējusies mūzikas skolotāja 
Indra Kumsāre un Cēsu teātra 
aktieri.

Bibliotēku nakts Cēsīs

Linda Grundmane 
projekta koordinatore

Cēsīs laika posmā no 
2.februāra līdz 30.novembrim 
norisinās projekts „Cēsis 
- Kino - Identitāte”, kurā 
piedalās jaunieši vecumā no 
15-30 gadiem.

Projekta ideja - iesaistīt 
jauniešus aktīvi radošā 
pētījumā, vienlaicīgi radot 
iespēju jauniešiem iepazīt 
kino. Projektu īsteno jauniešu 
neformālā grupa sadarbībā 
ar Cēsu Pieaugušo izglītības 
centru. Projektu finansē: 
ES neformālās izglītī-
bas programma „Jaunatne 
darbībā”.

Līdz šim ir notikuši jau 2 
pasākumi. Pirmais bija veltīts 
kino vēsturei, otrajā  diskutējām 
par filmām kā kino terapiju. 
Paldies jāsaka Cēsu Centrālajai 

bibliotēkai un Cēsu novada 
domes bērnu un jauniešu lietu 
speciālistei Mārītei Mežalei  
par palīdzību  telpu jautājuma 
risinājumā.

Nākošais pasākums būs 
ekskursija uz Rīgas kinostudiju 
un „Cinevillu”. Sadarbībā ar 
RISEBA (Rīgas Starptautiskā 
ekonomikas un biznesa 
administrācijas augstskola) 
pasniedzējiem esam plānojuši 
uzņemt savu filmu jeb precīzāk 
- pārfilmēt 1939.gadā uzņemto 
filmu „Cēsis-latviešu karoga 
šūpulis” mūsdienu skatījumā, 
akcentējot Cēsis kā karoga 
dzimteni un to, kā Cēsis ir 
mainījušās 70 gados.

Piedalāmies arī Letonikas 
rīkotajā konkursā „Latvijas 
kultūrvides TAKAS” un pētām, 
kādas un kur tieši ir uzņemtas 
filmas bijušajā Cēsu rajonā. 
Tāpēc lūdzam atsaukties tos, 
kas ir piedalījušies filmēšanā 

kā masu skatu dalībnieki, 
darbojušies tehniskajā komandā 
vai bijuši liecinieki, kā top kino. 
Vēlamies dzirdēt Jūsu atmiņu 
stāstus. Varbūt ir arī kāda 
fotogrāfija. Informāciju sūtīt 
cesiskinoidentitate @inbox.lv 
vai tiekoties Cēsu Pieaugušo 
izglītības centrā Raunas 
ielā 4, otrajā stāvā (iepriekš 
vienojoties par laikiem - tālr. 
29400554).

Veidosim Cēsu kino vēsturi 
kopā!

Kopīgi veidojam Cēsu kino vēsturi
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TALKA, PASĀKUMI MAIJĀ

Turpinājums no 1.lpp

Pamatīgu atkritumu kalnu 
savāca spēcīgākā talkas 
komanda - Nacionālo bruņoto 
spēku Instruktoru skolas 
kareivji. Viņi tīrīja bijušā 
Sarkanā Krusta slimnīcas 
teritoriju Gaujas ielā 88. un ar 
dažāda veida sadzīves drazu 
piepildīja 16 m3 piekabi un 
50 maisus!!! Šoreiz karavīri 
atbrīvoja ceļu mākslai, jo ir 
iecere šo skaisto Gaujas krasta   
teritoriju veidot kā  mākslas  
telpu, kurā  mākslinieki  varēs 

strādāt plenēros un  veidot 
izstādes.  Cēsu novada 
pašvaldības darbinieki 
sakopa teritoriju pašvaldības 
administratīvās ēkas tuvumā. 
Savukārt „Latvijas Gāzes” 
kolektīvs sakopa pirtsupītes 
gravu gar Dārzniecības ielu.  

 Pēc labi padarīta darba 
talcinieki pulcējās Rožu 
laukumā un stiprinājās 
ar  Nacionālo bruņoto 
spēku Instruktoru skolas 
pavārmākslinieku pagatavoto 
gardo auzu pārslu putru 

ar aveņu zapti. Produktus 
mielastam sagādāja 
piensaimnieku kooperatīvā 
sabiedrība „Straupe”, 
SIA „Maxima Latvija”, 
SIA” Locus”, SIA”Ažiņa 
komercfirma   Markets” , SIA 

Beatus, veikals „Solo”, A/S 
“Cēsu Alus”. Savukārt ZAAO 
jau sestdienas vakarā operatīvi 
izveda dzeltenos maisus.

 Jauniešu dome piedāvāja 
dažādas spēles un atrakcijas, 

kurās bērni iesaistījās ar lielu 
aizrautību. Par godu talkai 
tika ieslēgtas Rožu laukuma 
strūklakas un talka noslēdzās 
ar jaukiem svētkiem pilsētas 
centrā.

Talka darbīgā noskaņojumā

Koncerti un pasākumi

03.05. 18:00 Koncerts 
‘’Pavasara mūzika’’, Izstāžu 
nams

04.05. 16:00 LR Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
dienai veltīts svinīgais 
sarīkojums un koncerts „Viss 
kas vērtīgs manī mīt...”, Cēsu 
2.pamatskola

05.05. 19:00 A. Antoņenko un 
Latvijas Radio koris koncertā 
„Krievu romantika”, Cēsu 
2.pamatskola

06.05. 16:00 Bērnu mākslas 
darbu konkursa „Manas Cēsis” 
izstādes atklāšana un lieldarba 
tapšana ar Cēsu novada skolu 
audzēkņu piedalīšanos, Cēsu 
vecais tirgus paviljons

06.05. 18:00 „Mākslas 
virtuves” atklāšanas pasākums, 
kafejnīca „Raunas vārti”

07.05. 17:00 Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolas 85 
gadu jubilejas koncerts, Cēsu 
2.pamatskola

08.05. 14:00 Mākslas 
zinātnieces Baibas Eglītes 
lekcija „Augu simbolika”, 
Izstāžu nams

08.05. 17:00 Koncerts 
„Nakts serenādes”, Cēsu 
i n t e r n ā t p a m a t s k o l a -
rehabilitācijas centrs (Meža 
skola)

09.05. 10:00 Vidzemes 
mūzikas skolu akordeona 
spēles audzēkņu konkurss, 
Cēsu mūzikas skola

09. 05. 16:00 Latvijas mūzikas 
skolu akordeonistu konkursa 
laureātu koncerts, Izstāžu 
nams

11.05. 19:00 Gruzijas tautas 
mākslas kolektīvu koncerts, 
Maija parks

13.05. 18:00 Antas Lazarevas 
lekcija par Ēriku Ādamsonu, 
galerija „Pie Augusta”

13.05. 19:00 Bungu un 
dūdu grupas “Auļi” koncerts 
“Etnotranss”, CATA Kultūras 
namā

13.05. 19:00 Komēdija “Vistas. 
3.sērija” (J.Jurkāns), Vaives 
tautas nams

 14.05.16:00 Deju kolektīva 
„Randiņš” izlaiduma koncerts, 
CATA Kultūras nams

14.05. 17:00 Cēsu 
1.pamatskolas 385 gadu 
jubilejas salidojums, Cēsu 
1.pamatskola

14.05. 21:00 Muzeju nakts 
„Kaimiņi. Vīru nakts jeb 
vakara junda Cēsu pilī”, Cēsu 
Pilsmuižas komplekss

21.05. 11:00 Livonijas svētki, 
Cēsu Pils dārzs

23. 05. 18:00 Izstāžu namā- 
Krievijas operdīva, Lielā teātra 
mecosoprāns Irina Dolženko 
un Inna Davidova-klavieres, 
Izstāžu nams 

25.05. 18:00 Cēsu mūzikas 
skolas izlaidums, Cēsu 
i n t e r n ā t p a m a t s k o l a -
rehabilitācijas centrs (Meža 
skola)

25.05. Anšlava Eglīša 
vārda dienas atzīmēšana ar 
lasījumiem, galerija „Pie 
Augusta”

27.05. – 29.05. CĒSNIEKU 
SVĒTKI, Cēsu pilsēta

Sports un aktīvā atpūta 

7.05. 11:00-21:00 Cēsu karatē 
kluba seminārs, Pūces 2a

13.05. 10:00-19:00 LJBL 
basketbols zēniem un 
meitenēm, Sporta halle

14.05. 10:00-19:00 LJBL 
basketbols zēniem un 
meitenēm, Sporta halle

15.05. 10:00-16:00 LJBL 
basketbols zēniem un 
meitenēm, Sporta halle

21.05 10:00-19:00 „Cēsu kauss 
2011” starptautiskās šautriņu 
mešanas sacensības, Sporta 
halle

Izstādes Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

02.05.–31.05. Literatūras 
izstāde „2011. gads – Eiropas 
brīvprātīgā darba gads”

02.05.–31.05. Literatūras 
izstāde „Dārzkopja pavasaris”

02.05.–31.05. Literatūras 
izstāde: „Dzejniecei 
novadniecei Elzai Ķezberei 
– 100”

02.05.–31.05. Mihaila 
Čeburaškina panorāmas 
fotogrāfiju izstāde „Altajs – 
Himalaji”, 2. stāva vestibilā

Izstādes

15.04.–31.05. Pastāvīgā 
tautas tērpu kolekcija, Salons 
„Vecpilsēta”

15.04.–18.05. Cēsu novada 37. 
mākslas izstāde, Izstāžu nams

20.04.-30.05. Kaspara Kurcena 
foto retrospekcija „Livonija 
2010”, Tūrisma informācijas 
centrs

28.04.-31.08. Izstāde „Jānis 
Doreds ar fotokameru pasaules 
un Latvijas ceļos”, Jaunās pils 
3.stāvs

06.05.-22.05. „Mākslas 
virtuve”, Vidzemes mākslinieku 
izstāde, kafejnīca „Raunas 
vārti”

10.05.-31.05. Dīkotāju kluba 
izstāde “Pavasara parāde”, 
galerija „Pie Augusta”

14.05.-31.05.” Pilskalni Alitus 
novadā Lietuvā”, Jaunās Pils 
bēniņos

20.05.-05.06. Mākslas skolas 
audzēkņu diplomdarbu izstāde, 
Izstāžu nams

*Sākot no 14.05. 11:00-
16:00 Atvērts atklātais 
muzeja krājums (piektdienās, 
sestdienās, svētdienās), Rīgas 
iela 23

Teātris

06.05. 19:00 Dailes teātra izrāde 
„Vīrieši uz nervu sabrukuma 
robežas”, CATA Kultūra nams

Kino

07.05. 14:00 Kinolektorijs par 

Jāni Doredu “Trakais latvietis 
ar lauvas dūšu un bērna sirdi”, 
Jaunā pils

13.05. 18:00 Dokumentālo 
filmu stāsti, Galerija „Foto 
draugiem”

Fonoklubs

06.05. 22:00 Mika Dukura solo 
albūma prezentācija

13.05. 22:00 Traki Čaļi tūre - 
Skutelis + Edavārdi + Eliots

14.05. 22:00 DJ DidzisKO

21.05. 22:00 Regeja vakars ar 
Crystral Soundsystem

Bērniem un skolēniem

08.05. 12:00 Mātes dienas 
pasākums ģimenēm, Cēsu Pils 
dārzā

15.05. Ģimenes diena

11:00 Piedzīvojumu taka 
vecākiem ar bērniem, starts 
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrā

12:30 Koncerts bērniem, Maija 
parks

15:00 Koncerts ģimenes dienā, 
Cēsu Sv. Jāņa baznīca

18.05. 11:00 Cēsu novada 
skolu 7. klašu konkursa „Cēsu 
novada vēsture” noslēgums, 
Cēsu Pils dārzs

28.05. 12:00 un 14:00 
Muzejpedagoģiskā programma 
„Cēsu pils dārgumu lāde”( 
pirmsskolas/ sākumskolas 
vecuma bērniem),         Cēsu 
viduslaiku pils, Cēsu Pils 
dārzs

Pasākumi Cēsu novadā – maijā

Attēlā: Pašvaldības ainavu arhitekte Dace Laiva vadīja talku 
Avotu ielejā.

Attēlā: Pēc talkas Rožu laukumā gan lielus, gan mazus talciniekus gaidīja mielasts un jauniešu 
domes sarūpētas spēles un atrakcijas.
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Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.23. Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk-

noteikumi) nosaka tirdzniecības 
atļaujas saņemšanas, preču 
tirdzniecības, un pakalpojumu 
sniegšanas kārtību publiskās 
vietās, kā arī paredz kompetences 
sadalījumu starp Cesu novada 
pašvaldību, pašvaldības aģentūru 
„Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” 
un Vaives pagasta pārvaldi. 

2. Tirdzniecības vietās ir 
tiesīgas tirgoties personas, kuras 
realizē preces un/vai sniedz 
pakalpojumu saskaņā ar noteikumu 
1.pielikumu.

3. Ielu tirdzniecību var veikt 
pašvaldības noteiktās tirdzniecības 
vietās, kuras norādītas noteikumu 
1.pielikumā.

4. Teritorija, kas nav norādīta 
šiem noteikumiem pievienotājā 
1.pielikumā, izmantošana 
tirdzniecības vajadzībām, pēc 
tirdzniecības dalībnieka vai 
tirdzniecības organizatora 
rakstveida pieteikuma, var tikt 
atsevišķi izskatīta Cēsu novada 
būvvaldē (turpmāk- Būvvalde) un 
apstiprināta ar Cēsu novada domes 
(turpmāk – Dome) lēmumu.

5. Pirmtiesības uz tirdzniecības 
vietas izmantošanu ir Pašvaldības 
norādīto tirdzniecības vietu 
pieguļošo nekustamo īpašumu 
īpašniekiem, tiesiskajiem 

valdītājiem vai nomniekiem, 
kuri nodarbojas ar atbilstošu 
saimniecisko darbību.

II.  Atļauju izsniegšana 
tirdzniecībai publiskās vietās

6. Lai saņemtu ielu 
tirdzniecības atļauju (2.pielikums), 
tirdzniecības dalībniekam ne 
vēlāk kā 10 darba dienas pirms 
tirdzniecības uzsākšanas Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apmeklētāju centrā jāiesniedz:

6.1. pieteikums, kuram 
pievienoti dokumenti atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem;

6.2. saskaņojums ar Būvvaldi 
tirdzniecības vietas pases 
(4.pielikums) noformēšanai 
(jāiesniedz tikai tajā gadījumā, 
ja tirdzniecību ir plānots veikt 
ilgāk par divām dienām un, ja 
tirdzniecības vietas iekārtošanai 
tiek izmantots tirdzniecības 
veicēja īpašumā esošs, iznomāts 
vai patapināts tirdzniecības vietas 
aprīkojums, vai arī tirdzniecība 
tiek veikta no speciālām iekārtām); 
Būvvaldē ielu tirdzniecības 
vietas saskaņošanai jāiesniedz 
projekts, kura sastāvā iekļauta: 
vietas fotofiksācija; objekta 
novietne situācijas plānā M 1:500; 
tirdzniecības vietas dizains;

6.3. tirdzniecības dalībnieka 
apliecinājums, ka līdzšinējā darbībā 

atkārtoti gada laikā nav konstatēti 
tirdzniecības organizēšanas 
kārtību reglamentējošo normatīvo 
aktu pārkāpumi pielikums 
(5.pielikums).

7. Lai saņemtu ielu 
tirdzniecības organizēšanas 
atļauju (3.pielikums), 
tirdzniecības organizatoram ne 
vēlāk kā 10 darba dienas pirms 
tirdzniecības uzsākšanas Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apmeklētāju centrā jāiesniedz:

7.1. pieteikums, kuram 
pievienoti dokumenti atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem un šiem saistošajiem 
noteikumiem;

7.2. tirdzniecības dalībnieka 
apliecinājums, ka līdzšinējā darbībā 
atkārtoti gada laikā nav konstatēti 
tirdzniecības organizēšanas kārtību 
reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumi (5.pielikums). 

8. Ja atbilstoši spēkā esošo 
normatīvo aktu prasībām publisku 
pasākumu organizēšanai jāsaņem 
Pašvaldības atļauja, 6. vai 7.punktā 
minēto atļauju izsniedz pēc tam, 
kad Pašvaldība izsniegusi atļauju 
publiska pasākuma organizēšanai.

9. Pašvaldības atļauju ielu 
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai izsniedz Cēsu 
novada pašvaldība (turpmāk 
– Pašvaldība) vai pašvaldības 

aģentūra ”Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”(turpmāk – 
Aģentūra), vai Vaives pagasta 
pārvalde (turpmāk-Pārvalde) 
saskaņā ar noteikumu 1.pielikumā 
norādīto piekritību (turpmāk 
lietojot kopā-tirdzniecības atļaujas 
izsniedzējs). 

10. Tirdzniecības atļauju 
paraksta Pašvaldības Finanšu 
nodaļas vadītājs/ja vai Aģentūras 
saimnieciskās nodaļas vadītājs/ja, 
vai Pārvaldes vadītājs/ja. 

11. Ja tirdzniecība plānota 
pasākumā, kas tiek organizēts 
personām līdz 18 gadu vecumam, 
atļauja netiek izsniegta alkoholisko 
dzērienu un/vai tabakas 
izstrādājumu mazumtirdzniecībai.

12. Ielu tirdzniecības vietām 
jānodrošina Cēsu pilsētai un Vaives 
pagastam raksturīgās arhitektūras 
un vides saglabāšana. Atbilstoši 
gadalaikam vai gadskārtējiem 
svētkiem tirdzniecības vietas 
dizaina risinājuma atbilstība tiek 
izskatīta individuāli un apstiprināta 
Būvvaldē.

13. Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā ielu tirdzniecībā:

13.1. nav pieļaujami zemas 
kvalitātes standarta risinājumi, 
brīvi stāvoši ledusskapji, interjera 
mēbeles vai iekārtas;

13.2. brīvi stāvošajās vasaras 
kafejnīcās trauku mazgāšana 

pieļaujama tikai tad, ja attiecīgas 
iekārtas pieslēgta pilsētas 
kanalizācijas tīklam.

14. Tirdzniecības atļaujas 
neizsniedz, ja:

14.1. atbilstoši noteikumu 
prasībām nav iesniegti visi 
nepieciešamie dokumenti;

14.2. nav samaksāta pašvaldības 
nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās;

14.3. nav veikts paredzētās 
tirdzniecības vietas vai 
tirdzniecības organizēšanas 
vietas  izvietojuma un estētiskā 
noformējuma saskaņojums ar 
Būvvaldi;

14.4. pieprasītā tirdzniecības 
vieta norādītajā laikā ir aizņemta.

 
III. Prasības tirdzniecības 

veicējam
15. Speciālajām iekārtām 

un objektiem, kurus izmanto 
tirdzniecībā, jāatbilst spēkā 
esošajām normatīvo aktu 
prasībām.

16. Speciālās iekārtas un 
objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt 
tīriem un bez bojājumiem. Objekti 
un iekārtas, kas zaudējuši savu 
funkcionālo nozīmi, jānovāc. 

17. Personai, kas nodarbojas 
ar tirdzniecību, pēc kontrolējošo 
Pašvaldības amatpersonas 
pieprasījuma jāuzrāda:

17.1. personu apliecinošs 
dokuments, bet pārtikas preču 
pārdevējam vai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējam arī sanitārā grāmatiņa;

17.2. tirdzniecības preču 
izcelsmes dokumenti;

17.3. tirdzniecības vietas pase 
(ja tāda nepieciešama šo saistošo 
noteikumu 6.2.punktā  noteikto 
prasību izpildei).

18. Veicot ielu tirdzniecību, 
aizliegts pārdot alu, citus 
alkoholiskos un bezalkoholiskos 
dzērienus stikla iepakojumā 
ielu tirdzniecības laikā publisko 
pasākumu (koncerti, svētki, 
zaļumballes, gadatirgi u.c.) 
norises vietās, izņemot pastāvīgās 
tirdzniecības vietās.

19. Tirdzniecības vietas nedrīkst 
aizsegt satiksmes organizācijas 
tehniskos līdzekļus, pasliktinot to 
redzamību un uztveršanu.

20. Tirdzniecības vietas, kuru 
konstrukciju pamatnē ir grīda:

20.1. aizliegts izvietot uz 
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas 
vietām (hidrantiem);

20.2. jāveido ar pandusa/slīpnes 
palīdzību, lai grīdas savienojums 
ar ietvi un ietves savienojums 
ar brauktuvi ir vienā līmenī, 
nodrošinot netraucētu gājēju un 
invalīdu ratiņu  pārvietošanos.

21. Tirdzniecības dalībniekam 
tirdzniecības vieta (ar dzīvniekiem 
saistīto pakalpojumu sniegšanas 
vietu saprot-apstiprināto kustības 
maršrutu) jāuztur kārtībā un pēc 
darba beigšanas jāsakārto 3 (trīs) m 
rādiusā ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu 
laikā pēc tirdzniecības beigām.

22. Pasākuma organizators, 
saskaņojot tirdzniecības 
dalībniekus, tirdzniecības preču 
grupas un tirdzniecības vietu 
skaitu, ir atbildīgs par tirdzniecības 
noteikumu ievērošanu pasākuma 
laikā.

23. Tirdzniecības organizators, 
apstiprinot tirdzniecības 
dalībniekus, tirdzniecības preču 
grupas un tirdzniecības vietu 
skaitu, ir atbildīgs par tirdzniecības 
noteikumu ievērošanu.

IV. Tirdzniecības atļaujas 
anulēšana vai darbības apturēšana 
uz laiku

24. Ja ir konstatēti pārkāpumi 
šajos noteikumos minēto prasību 
izpildes ievērošanā Pašvaldības 
pilnvaroti darbinieki ir tiesīgi anulēt 
izsniegto tirdzniecības atļauju. 

Turpinājumu lasiet 7. lpp

Nr.
p.
k.

Tirdzniecības vieta (adrese) Realizējamo preču grupas 
** ielu tirdzniecībā

Cēsu pilsētā

1. Pils parkā Kārļa kalnā 1.,2.,5.,6.,7.,8.,10.,11.,1
2.,13.

2. Pils parkā gar sēdvietām

1., 2., 5.,6.,12( tikai aiz 
solu rindām, ja netiek 

traucēta pasākuma 
apmeklētāju kustība), 7., 

8., 9., 10., 11., 13.
3. Pils parkā kioskā un tam 

pieguļošajā teritorijā 1.-13.

4. Pils laukumā 1.- 13., 15.
5. Pils laukumā 17 1.- 13., 15.

5. Maija parkā Lenču ielā 4B, 4C 1., 2., 5., 7., 8., 10., 11.

6. Pils dārzs 1.- 13., 15.

7. Torņa ielā pie Pils dārza vārtiem 1.- 4., 7.

8. *Zemes gabalos Lielā Katrīnas 
ielā 4,6,8,10

1.- 13., 15

9.
*Neapbūvētā teritorijā starp 

Rīgas, Lielās Katrīnas ielām un 
Rožu laukumu

1.- 13., 15

10. Līvu laukumā
(tikai pasākuma laikā) 1.-14.***

11. Rožu laukumā 1. -15.
12. Baznīcas laukumā 1.-15.

13. Torņa ielā (no Baznīcas laukuma 
līdz Torņa ielai 3) 1.,2.,7.,8.,10.,15.

14. Uz ietves Rīgas ielā 14 7.,8.

15. *Zemes gabalā Rīgas ielā 8 pret 
Lielo Skolas ielu 1.,2.,8.

16. Uz ietves un zemes gab. Rīgas 
ielā 7(2) 1.,8.

17. Uz ietves Rīgas ielā 5,7 1.,8.
18. Uz ietves Rīgas ielā 3 9.- 12.
19. *Zemes gabalā Rīgas ielā 37 5.-7., 9.-12.
20. *Zemes gabalā Lenču ielā 5 5.-7., 9.-12.
21. Zemes gabalā  Lenču ielā 4 5.-7., 9.-12.
22. Uz ietves Vienības laukumā 1 5.-7., 9.-12., 15.
23. Uz ietves Rīgas ielā 4 5.-7., 9.-12.
24. *Zemes gab. Raunas ielā 17 5.-7., 9.-12.
25. *Zemes gab. Raunas ielā 15 7., 11.
26. *Zemes gab. Niniera ielā 6 5.-7., 9.-12.

27. *Uz ietves un zemes gab Uzvaras 
bulvārī 1-1a 7., 14

28. Uz ietves Uzvaras bulvārī 4 1.,5.,7.,10.

29.
Pilsētas stadiona teritorijā 

Valmieras ielā 6(tikai pasākuma 
laikā)

5.-7., 9.-13.***

30. Zemes gab. Raunas ielā 13 1., 10.
31. Zemes gab. Raunas ielā 12 5.-7., 9.-12.

32. Vienības laukumā (tikai 
pasākuma laikā) 5.-7., 9.-13.***

33. Zemes gab. Mazā Katrīnas iela 8 5.-7., 9.-12.
34. Zemes gab. Rīgas iela 25 5.-7., 9.-12.

35. Zemes gab.Valmieras ielā 21A 5.-7.., 9.-12.

36. Zemes gab.Vilku iela 1 5.-7., 9.-12.

37. Zemes gab.Cīrulīšu iela 68A/2 5.-7., 9.-12.

38. Uzvaras bulvārī 5.-7., 9.-12.,15.

39.
Raiņa iela posmā no Piebalgas 

ielas līdz Stacijas laukumam(tikai 
pasākuma laikā)

5.-7., 9.-12., 15.

40. Zemes gab.Leona Paegles iela 1 
(stadions) 5.-7., 9.-12.,15.

41. Zemes gab.Jāņa Poruka ielā 23 3., 9.,16.
42. Zemes gab. Lapsu 23 1.-9., 14-16.
43. *Daudzdzīvojamo namu pagalmi 3., 4., 9.

Vaives pagasts

44. Rīdzenes ciemā pie veikala 1.-7.; 9.-17.
45. Krīvu ciemā autostāvlauk. 1.-7.; 9.-17.

46. “Kaķukrogs”” pie Vaives 
tautas nama 1.-7.; 9.-17.

47. “Kaķukrogs” brīvdabas 
estrādes teritorijā 1.-7.; 9.-17.

48. Rāmuļu ciemā pie bibliotēkas 1.-7.; 9.-17.
*   pirms pieteikuma iesniegšanas pašvaldībā, nepieciešams 

saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai    tiesisko valdītāju, kas 
ir privātpersona.

** realizējamo preču grupas:
1.  pašu izgatavotos mākslas priekšmetus, lietišķās mākslas un 

amatniecības izstrādājumus;
2. ziedus;
3. pašu izaudzētos augļus, dārzeņus, ogas, stādus un dēstus, uzrādot 

izziņu par zemes lietošanas tiesībām;
4. savvaļas augus, ogas, sēnes un riekstus saskaņā ar likumu “Par meža 

apsaimniekošanu un izmantošanu”;
5. kvasu un alu no cisternām (mucām), bezalkoholiskos dzērienus; 
6. karstās uzkodas no speciālām iekārtām, ja tās atbilst sanitārajām un 

higiēnas normām;
7. saldējumu;
8.  preses izdevumus un grāmatas;
9.  zemnieku saimniecībās, zvejnieku saimniecībās un individuālajos 

uzņēmumos vai fizisko personu saražoto produkciju, ja tirgotājs ir pats 
ražotājs;

10. importētās pārtikas vai nepārtikas preces, 
11. Latvijā rūpnieciski saražotas pārtikas vai nepārtikas preces;
12. bezalkoholiskos dzērienus,alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais 

spirta daudzums nepārsniedz sešus tilpumprocentus un/vai alu ar dažādām 
(t.sk.siltām) uzkodām kompleksā;

13. alkoholiskos dzērienus, ja tirgotājs ir juridiska persona, kuram ir 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence;

14. mājas ( istabas) sīkdzīvnieku tirdzniecība;
15. piepūšamās un cita veida atrakcijas;
16. mežu reproduktīvo materiālu;
17. lauksaimniecības dzīvnieku tirdzniecība.
    *** pasākuma organizators nosaka tirdzniecības sortimentu atbilstoši 

pasākuma koncepcijai;

1.pielikums Cēsu novadā noteiktajās tirdzniecības vietās realizējamo preču sortiments 
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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.  

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

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. 

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 : 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;

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;

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

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

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

III. Nodevas maksāšanas 

Cēsu novada domes Saistošie noteikumi Nr. 24 “Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”

Nodevas objekts

Likme Ls 
par 1 

tirdzniecības 
vietu 1 

diennaktī

Likme Ls
par 1 

tirdzniecības 
vietu 1 
mēnesī

Pašu izgatavoti mākslas  un amatniecības izstrādājumi   

uzrādot amatnieka vai daiļamata meistara 
vai individuālā darba veicēja apliecību 2.00 10.00

bez amatnieka vai daiļamata meistara vai 
individuālā darba veicēja apliecības 4.00 30.00

Ziedu, zaru, izgatavotu izstrādājumu  tirdzniecība

pašaudzētu ziedu 0.50 5.00
iepirktu ziedu 4.00 30.00

Augļu, ogulāju, dekoratīvo stādmateriālu, puķu un dārzeņu stādu, dēstu, 
sīpolu, gumu, ziemcietes un sēklu tirdzniecība

pašu audzēto- uzrādot izziņu par zemes 
lietošanas tiesībām 0.50 5.00

iepirktu 4.00 30.00
mežu reproduktīvo materiālu 2.00 15.00

Savvaļas ogas, augļu, riekstu, sēņu un  
ziedu tirdzniecība 0.00 0.00

Saldējuma tirdzniecība 2.00 15.00
Preses izdevumu tirdzniecība 1.00 10.00

Grāmatu tirdzniecība 2.00 15.00

Turpinājums no 6. lpp.
Izdodot mutvārdu 

administratīvo aktu un uz 
pašvaldības tirdzniecības atļaujas 
uzspiežot uzrakstu „ANULĒTS”, 
(norādot datumu, pilnvarotās 
personas amatu, vārdu, uzvārdu un 
paraksts). 

25. Personai, kurai anulēta 
tirdzniecības atļauja, ir tiesības 
viena mēneša laikā no mutvārdu 
administratīvā akta izdošanas 
pieprasīt, lai akta izdevējs 
noformē to rakstveidā atbilstoši 
Administratīvā procesa likuma 
67.panta prasībām.

25.1. Anulējot tirdzniecības 

atļauju, iekasētā pašvaldības 
nodeva netiek atmaksāta, 
tirdzniecības vieta nekavējoties, 
bet ne vēlāk kā 1 (vienas) stundas 
laikā, jāatbrīvo un jāsakārto 3 m 
rādiusā.

25.2. Pašvaldība var pieprasīt, 
lai tirdzniecības dalībnieks pārtrauc 
darbību un atbrīvo konkrēto 
tirdzniecības vietu uz laiku šādos 
gadījumos:

25.3. sakarā ar pilsētā, pagastā 
veicamajiem neatliekamajiem 
remontdarbiem (ūdensvada 
remonts, ēkas fasādes remontu, 
ietves un ielas seguma remontu 
u.c.);

26. Sakarā ar paredzētajiem 
publiskiem pasākumiem, kurus 
akceptējusi Pašvaldība;

27. Ja tas rada draudus 
apmeklētāju drošībai.

28. Samaksātā nodeva 25.1., 
25.2.punktā minētajos gadījumos 
tiek atmaksāta tirdzniecības 
dalībniekam par laiku, uz kādu 
tiek pārtraukta tirdzniecība.  

V. Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu 
un saistošo noteikumu izpildes 
kontrole

29. Atbildība par tirdzniecības 
noteikumu pārkāpumiem iestājas 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu.
30. Par noteikumu pārkāpumiem, 

kas nav paredzēti Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, vainīgajai 
personai tiek piemērots:

31. fiziskām personām izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 100,

32. juridiskām personām izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz Ls 250.

33. Administratīvā pārkāpuma 
protokolu par noteikumu 
neievērošanu sastāda Cēsu 
novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas.

34. Administratīvo pārkāpumu 

lietas par noteikumos minētajiem 
pārkāpumiem izskata un lēmumu 
pieņem Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvo pārkāpumu 
komisija.

VI. Noslēguma jautājumi
35. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas pašvaldības izdotajā 
laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

36. Ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu spēku zaudē Cēsu 
pilsētas domes 17.04.2008. saistošie 
noteikumi Nr.11 „Par tirdzniecību 
publiskās vietās Cēsu pilsētā”.

Noteikumi stājas spēkā 
3.05.2011.

Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr.23. Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā

Lauksaimniecības un mājas (istabas) 
dzīvnieku tirdzniecība 0.00 0.00

Zemnieku saimniecībās, zvejnieku 
saimniecībās un individuālajos 

uzņēmumos vai fizisko personu saražoto 
lauksaimniecības produkciju tirdzniecība, 

ja tirgotājs ir pats ražotājs

2.00 15.00

Importēto pārtikas vai nepārtikas preču 
tirdzniecība, ja tirgotājs ir juridiska 

persona vai individuālā darba veicējs
5.00 30.00

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, prezentācijas 4.00 30.00

Tirdzniecība ar karstajām uzkodām no speciālām iekārtām, kas atbilst 
sanitārajām un higiēnas normām

tirdzniecība ar karstajām uzkodām 
no speciālām iekārtām un kvass, 

bezalkoholiskie dzērieni, kas atbilst 
sanitārajām un higēnas normām

10.00

tirdzniecība ar karstajām uzkodām no 
speciālām iekārtām un ar alkoholiskajiem 
dzērieniem (alus, sidrs, fīzs), kas atbilst 

sanitārajām un higiēnas normām 

15.00

Dzērienu tirdzniecība
kvasa un bezalkoholisko dzērienu 

tirdzniecību 2.00 15.00

alus, fīzu, sidru tirdzniecība (līdz 6 
procentpunktiem) 10.00

alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ja 
tirgotājs ir juridiska persona, kurai ir 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
licence ar dažādām uzkodām kompleksā, 

un pasākuma norise virs 3 stundām

30.00    

alkoholisko dzērienu tirdzniecība (vīns, 
šampanietis), ja tirgotājs ir juridiska 

persona, kurai ir alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības licence un dažādām 

uzkodām kompleksā, un pasākuma 
norise ir mazāk par 3 stundām (līdz 14 

procentpunktiem)

10.00

Tirdzniecība ar karstvīnu 3.00    
Tirdzniecība ar karstvīnu, 

bezalkoholiskiem dzērieniem un dažādām 
uzkodām kompleksā

5.00     

kārtība

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

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.

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

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
informē, ka no šī gada 
14.aprīļa ir paplašināts 
personu loks, kurām ir iespēja 
saņemt medikamentu iegādes 
izdevumu atmaksu .

No 2011. gada 14. aprīļa 
atmaksa, nepārsniedzot 15 
latus, tiks piešķirta Cēsu 
novadā pamata dzīves vietu 
deklarējušām pensijas vecuma 
personām, kuras dzīvo vienas 
vai kuru ģimenē nav personu 
darbspējīgā vecumā un kuru 
ienākumi uz vienu ģimenes 

locekli nepārsniedz valstī 
noteikto minimālo algu.

Atgādinām, ka atmaksa ir 
vienreizēja, un tā tiek izmaksāta 
līdz šī gada 17. augustam. Lai 
saņemtu atmaksu, Sociālajā 
dienestā Bērzaines ielā 18 ir 
jāiesniedz iesniegums, receptes 
kopija un čeks, kurā norādīts 
personas uzvārds un personas 
kods.

Šāds atbalsts iespējams 
pateicoties Sociālā dienesta 
2010. gada 17. novembrī 
noslēgtajam līgumam ar 
nodibinājumu „Paaudžu 
solidaritātes fonds”. Tas 
paredz sadarbību, lai veicinātu 
Cēsu novada pašvaldībā 
reģistrētajiem pensionāriem un 
maznodrošinātajām personām 
labvēlīgu vidi veselības un 
sociālās aprūpes jomā.

Iespēja saņemt atmaksu par 
medikamentiem

Andris Vanadziņš 
Cēsu novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību 
speciālists

Pirmdien, 18.aprīlī Cēsu 
melno gulbju pāris Zigfrīds 
un Odīlija pēc ziemas mājā 
pavadītajiem sala mēnešiem 
atgriezās Maija parka dīķī 
un aizrautīgi izbaudīja pirmo 
pavasara peldi.

Pērn cēlo putnu  saime 
bija krietni sakuplojusi, taču 
pagājušajā rudenī un ziemā 
Zigfrīda un Odīlijas pēcteči ir 
pārcēlušies uz Kauņas zoodārzu 
Lietuvā privātu zoodārzu 
Latgales pusē un vēl viens 
jauno gulbju pāris drīzumā 

tiks nogādāts uz Lietuvu. 
Tas būs cēsnieku dāvinājums  
sadraudzības pilsētai Rokišķis 
un, kā apliecināja Rokišku 
pašvaldības pārstāvis Petras 
Blaževičius, sadarbības partneri 
ir nopietni gatavojušies, lai 
eksotiskajiem putniem radītu 
labus apstākļus dzīvošanai. 

Tiem, kas dosies uz Maija 
parku priecāties par melnajiem 
gulbjiem, jāņem vērā to, ka putni 
tiek aprūpēti un pabaroti. Ja ļoti 
gribas aiznest gulbjiem kādu 
cienastu, tad ņemiet kāpostu 
lapas, salātus, pienenes. Maizi 
vai citus miltu izstrādājumus 
gulbjiem dot nedrīkst, tas kaitē 
putnu veselībai.

Dīķos atgriezušies gulbji
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Andris Vanadziņš 
teksts un foto

Aprīļa nogalē  Cēsu 
audzināšanas iestādē 
nepilngadīgajiem tika atklāta 
tikko uzbūvētā apcietinājuma 
izpildes daļas ēka, kā arī 
renovētā administrācijas un 
notiesāto dzīvojamā ēka. 
Projekts īstenots ar Norvēģijas 
valdības finansiālu atbalstu. 

  Svinīgajā atklāšanas 
ceremonijā piedalījās Valsts 
prezidents Valdis Zatlers, 
Saeimas priekšsēdētāja Solvita 
Āboltiņa, Latvijas Tieslietu 
ministrs Aigars Štokenbergs, 
Norvēģijas Tieslietu ministrs 
Knuts Storbergets,  Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Gints Šķenders un Ieslodzījuma 
vietu pārvaldes priekšnieks, 
ģenerālis Visvaldis Puķīte. 

  Uzrunājot klātesošos, V. 
Zatlers pauda gandarījumu 
par veiktajiem būvdarbiem. 
Pirmo reizi apmeklējot 
Cēsu audzināšanas iestādi, 
viņu pārsteidzis darbinieku 
augstais profesionālisms un 
pašaizliedzīgais darbs, taču la-
bie centieni krasi kontrastējuši 
ar ieslodzījuma iestādes bēdīgo 
vidi. Tagad sodītajiem puišiem 

ir nodrošināti cilvēka cienīgi 
apstākļi un tas ir būtisks 
priekšnoteikums tam, lai viņi 
spētu mainīties un kļūt par 
kārtīgiem mūsu valsts pilso-

ņiem. S. Āboltiņa atzina, ka būtu 
labi, ja valstī nevajadzētu būvēt 
apcietinājuma iestādes bērniem, 
taču, ja tādas ir nepieciešamas, 
videi jābūt tādai, kas rada 

vēlmi laboties. K. Storbergets 
apsveica visus ar labi padarītu 
darbu un pastāstīja, ka Cēsu 
audzināšanas iestādē paveiktais 
ir daļa no Norvēģijas un 

Latvijas ilgtermiņa sadarbības. 
G. Šķenders izteica cerību, ka 
Cēsu audzināšanas iestādes ēku 
būvniecība un renovācija būs 
labs piemērs un pamudinājums 
citu Latvijas ieslodzījuma vietu 
ātrākai sakārtošanai. 

 Pēc atklāšanas ceremonijas 
klātesošie apskatīja ēkas. 
Jaunajā  korpusā ir 40 vietas 
apcietinātajiem.  20 kameras, 
kurās izbūvētas tualetes un 
dušas. Katrā kamerā uzturas 
2 jaunieši. Līdz šim vienā 
kamerā mitinājās 10 – 15 
puiši. Jaunajā ēkā kamerās 
iebūvēta ventilācijas sistēma. 
Paredzētas speciāli aprīkotas 
telpas apcietinātajiem un 
apmeklētājiem ar kustību 
traucējumiem. Savukārt 
renovētā dzīvojamā ēka 
ir sadalīta 62 divvietīgās 
telpās 124 notiesāto jauniešu 
izvietošanai. Katrā stāvā 
ir istaba, kur notiesātie var 
skatīties televizoru, spēlēt 
galda spēles. Vienu televizoru 
audzināšanas iestādei dāvāja 
arī Cēsu novada pašvaldība. 
Šobrīd nepilngadīgie jaunieši 
sodu izcieš arī citās Latvijas 
ieslodzījuma vietās, taču 
turpmāk viņi visi varēs būt 
vienuviet - Cēsu audzināšanas 
iestādē nepilngadīgajiem.

Pārmaiņas Cēsu audzināšanas iestādē

Attēlā: Saeimas  priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Gints 
Šķenders un Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietnieks Sergejs Čepjolkins apskata 
jaunuzcelto ieslodzījuma vietu.

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Aprīļa nogalē Cēsu 
2.vidusskolā atklāja māmiņu 
istabu. Tā ir mājīga telpa, kur 
jaunās māmiņas, kas vidusskolā 
mācās vakara vai dienas 
programmās, mācību laikā var 
atstāt savu mazuļus auklītes 
uzraudzībā. Ir arī izbūvēta 
speciāla uzbrauktuve un telpa, 
kur novietot ratiņus.

Kā pastāstīja māmiņu istabas 
projekta virzītāja 2. vidusskolas 
direktora vietniece Ineta Lāce-
Sējāne, mazuļa nākšana pasaulē 
ir liels un priecīgs notikums, 
taču, auklējot bērniņu, jaunās 
māmiņas nereti jūtas nošķirtas 
no sabiedrības, atstātas vienas 
ar savām rūpēm. Māmiņu 
istaba skolā rada iespēju 
jaunajām māmiņām turpināt 
mācības dienas vai vakara 
programmā un apgūt vidējo 
izglītību. Rotaļu istaba skolā ir 
nepieciešama desmit mazuļiem. 
Paredzēts, ka šī telpa ar laiku 
kļūs par vietu, kur māmiņas 
varēs regulāri tikties, dalīties 
pieredzē, apgūt jaunas prasmes. 
Jaunās māmiņas, kuras kopā 
ar mazuļiem bija ieradušās uz 
telpas atklāšanu, bija priecīgas, 
ka viņu vajadzības ir pamanītas 
un uzklausītas, un viņas 
mierīgu sirdi varēs doties uz 
stundām, jo mazos pieskatīs 
mīļa un prasmīga auklīte.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Gints Šķenders 
un priekšsēdētāja vietnieks 

Jānis Rozenbergs uz māmiņu 
istabas atklāšanu ieradās ar 
lielu lego klucīšu maisu. G. 
Šķenders pateicās I.Lācei-
Sējainei, skolas saimniekam 
Vladimiram Gusevam, novada 
pašvaldības Izglītības nodaļas 
vadītājai Lolitai Kokinai, 
Pieaugušo izglītības centra 
vadītājai Daigai Rubenei un 
visiem, kas palīdzēja izveidot 
māmiņu istabu. „ Novēlu, 
lai šeit vienmēr rotaļātos 
mazi, jauki bērni un, lai ar šo 
vienu istabu būtu par maz,” 

noslēgumā teica G.Šķenders.

Māmiņu istaba izveidota, 
pateicoties Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas un Cēsu novada 
pašvaldības finansējumam. 
Vēl ir jārod līdzekļi telpu  
labiekārtošanai. Ja kādam 
cēsniekiem ir iespēja 
palīdzēt, piemēram, dāvājot 
labu pārtinamo galdiņu vai 
grāmatas, skolas pedagogi, 
māmiņas un, protams, mazuļi, 
būs jums ļoti pateicīgi!

Cēsu 2.vidusskolā atvērta māmiņu istaba

Attēlā: Māmiņu istabas atklāšanā viss bija 
kā nākas, arī kliņģeris ar vienu svecīti.

Daiga Janševska 
Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra 
Sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Vasaras sezonu Cēsu 
pasākumu organizētāji sa-
gatavojuši īpašu – muzikā-
lu koncertu, aizraujošu 
pasākumu, sportisko ak-
tivitāšu un kino virpulis sāks 
griezties jau maija pirmajā 
nedēļā.

Ceturtdien, 5.maijā 
Cēsis pāršalks Ņujorkas 
„Metropolitan” operas 
nama zvaigznes Aleksandra 
Antoņenko izcilais tenors. 
Operdziedātājs Latvijas 
koncerttūri atklās Cēsīs, 
uzstājoties kopā ar Latvijas 
Radio kori diriģenta Sigvarda 
Kļavas vadībā. Mēneša vidū, 
14.maijā cēsniekiem jābūt 
gataviem piedalīties atraktīvā 
un pārsteigumiem bagātā 
Muzeju nakts atklāšanā, jo 
Cēsu Jauno Pili ar spēlēm, 
viktorīnām un armijas 
tehnikas demonstrējumiem uz 
vienu nakti ieņems Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku 
vienības. Šogad Muzeju nakts 
tēma „Kaimiņi. Vīru nakts jeb 
vakara junda Cēsu pilī”. Maija 
otrajā pusē Cēsu pils kļūs par 
oāzi viduslaiku mākslai, amatu 
prasmēm, mūzikai un 
bruņniecības izklaidēm, jo 
21.maijā Cēsīs norisināsies 
ikgadējie Livonijas svētki. Jau 
šobrīd noris aktīva gatavošanās 
Cēsu pilsētas svētkiem, 

kuri notiks maija beigās no 
27.līdz 29.maijam un sauksies 
- Cēsnieku svētki. Svētku 
spilgtākais vizuālais akcents 
būs baltā krāsa, un tie balstīsies 
uz kopīgi veidotām cēsnieku 
idejām un iniciatīvas. Pilsētas 
svētku svinības iecerētas kā 
plaša pasākumu programma 
trīs dienu garumā. 

Vasara Cēsīs iešūposies ar 
retro romantiskām noskaņām 
Pils dārza svētkos 11.jūnijā. 
Antīko automobiļu parāde, 
20.,30.gadu vēsmas ar dejām, 
dzeju un tā laika bohēmisko 
elpu pārņems un vilinās 
ikvienu apmeklētāju. Bet jūnija 
beigās pilsētā būs motociklistu 
parāde, ielu basketbols un citas  
aktivitātēs nakts garumā.

Jūlijā Cēsīs atgriezīsies tautā 
iemīļotās Imantdienas. 1.jūlijā 
būs dziesmu koncerts bērniem, 
bet 2.jūlijā - tradicionālais 
koncerts Pils parka estrādē. 
Turpināsies arī pavasarī iesāktā 
sadarbība ar kino forumu 
Arsenāls, un 9.augustā Cēsīs 
notiks kino nakts. Ar krāšņām 
norisēm viesus no tuvām un 
tālām kaimiņzemēm atvilinās 
Mākslas festivāls „Cēsis 2011”, 
kas iesāksies 23.jūlijā. 

Augusts noritēs mierīgākā 
svētku gaisotnē ar iesākušos 
Mākslas festivāla zīmi, bet 
12.augustā tiks atklāta vēsturisko 
filmu skate, kas pagājušā gadā 
veiksmīgi pulcināja lielus un 
mazus skatītājus uz mākslas un 
animācijas filmām Viduslaiku 
pilī.

Gaidāms mākslas virpulis


