
Vecpilsētā izbūvēs pazemes atkritumu 
konteinerus.

Uzvaras bulvārī mainīta transporta kustības 
organizācija.

Lasiet 2. lpp
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Attēlā: Ģimenes dienā tika sveikts Cēsu krustbērns. Šogad pirmais cēsnieks, kurš piedzima Cēsu klīnikā ir Everts Verners Kalniņš. 
Mazuli un viņa vecākus Ilviju Bērziņu un Ģirtu Kalniņu sveica Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone. Foto: Aivars Akmentiņš.

Neļausim latvānim uzziedēt

Ģimenes dienas svētki

Aivars Akmentiņš

Cēsu novads ir viena no 
teritorijām mūsu valstī, kur 
padomju laikos muļķīga 
eksperimenta rezultātā tika 
ieaudzēts kaitīgais un ļoti 
dzīvelīgais Sosnovska latvānis. 
Visvairāk tas sazēlis Vaives 
pagasta teritorijā, taču ir arī 
sastopams pilsētas pļavās un 
gravās.

Šogad stājušies spēkā 
jauni Ministru kabineta 
(MK) noteikumi, kas nosaka, 
ka invadētajās teritorijās 
latvāņu ierobežošanas 
pasākumi jāveic līdz to 
ziedēšanai. Zemes īpašniekiem 
vai apsaimniekotājiem 
latvāņi jāapkaro ne tikai 

lauksaimnieciskās ražošanas 
teritorijās, bet arī mežmalās, 
ceļmalās.

Cēsu novadā 2013. gada 
sākumā tika izstrādāts Latvāņu 
izplatības ierobežošanas plāns 
sešiem gadiem. Kā pastāstīja 
Vaives pagasta pārvaldes 
vadītāja Valda Zaļaiskalna, 
solījumi par valsts vai Eiropas 
Savienības fondu finansējumu 
visaptverošai latvāņu 
iznīdēšanai diemžēl ir piemirsti, 
un kaitēkļa apkarošana ir vien 
pašvaldību un zemes īpašnieku 
ziņā.

Vaivē uzkrāta nopietna 
pieredze latvāņu izplatības 
ierobežošanā. Ar kaitēkli 
invadētās pašvaldības teritorijas 
tiek regulāri pļautas. Arī 
apstrādātajās lauksaimniecības 

platībās latvāņiem nav iespēju 
augt un vairoties. Izrādās, ka 
gluži labi ar latvāņu audzītēm 
tiek galā arī gaļas liellopu 
ganāmpulki. Taču, apkarojot 
kaitēkli, jābūt ļoti pacietīgiem, 
jo latvāņa sēkla dīgtspēju spēj 
saglabāt ilgāk nekā desmit 
gadus.

Kā atzīst V.Zaļaiskalna, ir 
trīs zemes īpašnieku grupas, 
kas latvāņu izplatībai rada 
pateicīgu augsni. Ārvalstīs 
dzīvojoši īpašnieki, kuri zemi 
neizīrē un neapstrādā, vien 
samaksā īpašuma nodokli. 
Mantinieki, kuri nespēj 
vienoties par īpašuma statusu, 
un tāpēc zemi neapstrādā 
neviens. Un visbeidzot, ja tā var 
teikt, principiālie – nepļaušu 
un viss! Lai Sosnovskis pats 

nāk un pļauj savus latvāņus! 
Taču vairums zemes saimnieku 
pagastā rūpīgi gādā, lai raženais 
kaitēklis nevairotos.

Kā pastāstīja Cēsu 
novada pašvaldības policijas 
priekšnieks Valdis Sviķis, ir 
apzinātas teritorijas pilsētā, kur 
izveidojušās latvāņu audzes. 
Vaives pagastā kārtības sargi 
apsekojumus veic kopā ar 
lauku attīstības speciālisti Daci 
Čerkesovu. Iepriekš zemes 
īpašnieki, kuri nerūpējās par 
latvāņu ierobežošanu, tika 
sodīti, ja kaitēklim nobrieda 
sēklas. Kas ir novēloti, jo šajā 
stadijā latvāņu izplatība jau ir 
sākusies. Jaunie MK noteikumi 
paredz, ka ierobežošanas 
pasākumi jāveic līdz ziedēšanai. 
Parasti latvāņi zied ap Jāņiem 

(veselības saudzēšanas nolūkos, 
ieteicams nesajaukt ar papardes 
ziediem). Jūnijā pašvaldības 
policijas darbinieki veiks reidus 
un informēs zemes īpašniekus 
par latvāņu ierobežošanas 
noteikumiem. 

Jāpiebilst, ka par invazīvo 
augu sugu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
neveikšanu, izsaka brīdinājumu 
vai piemēro naudas sodu. 
Fiziskajām personām no 100 
līdz 350 eiro, bet juridiskajām 
personām - no 280 līdz 1400 
eiro. Par tādiem pašiem 
pārkāpumiem, ja tie izdarīti 
atkārtoti gada laikā, piemēro 
naudas sodu fiziskajām 
personām no 350 līdz 700 eiro, 
bet juridiskajām personām - no 
570 līdz 2900 eiro.

Anita Zīmele 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais  
dienests”

Jau septīto gadu 15. maijā 

Cēsīs norisinājās pašvaldības 
aģentūras „Sociālais dienests” 
un Cēsu novada pašvaldības 
organizētā Ģimenes diena. 
Ģimeņu saliedējošās akti-
vitātēs šogad piedalījās 91 

novada ģimene - kopumā 313 
dalībnieki.

Kā jau katru gadu, šajā 
dienā Cēsīs valdīja īsti 
ģimeniska noskaņa. Ģimenes 

ar bērniem tika aicinātas 
doties pastaigas takas maršrutā 
pa dažādiem sabiedriskas 
nozīmes objektiem, lai 
iepazītu Cēsu pilsētu no jauna.  

Turpinājums 8.lpp.

Kārlis Pots 
Cēsu novada pašvaldība

Maija vidū īsā iepazīšanās 
vizītē Cēsīs bija ieradusies 
ekonomikas ministre Dana 
Reizniece-Ozola.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs ar viņu pārrunāja 
Eiropas Savienības padomes 
prezidentūras jautājumus, kā 
arī biznesa inkubatoru attīstību 
reģionos, it īpaši - lielāku 
pašvaldību lomu inkubatoru 
operatoru darbā. Vienlaikus 
tika skarti arī Cēsu novadam 
būtiskie degradēto teritoriju 
atjaunošanas kā arī īres mājokļu 
fonda izveides jautājumi. 
Tikšanās laikā apsprieda arī 
ēku energoefektivitātes un 
enerģijas tarifu jautājumus.

Ministre iepazinās ar 
ieceri Cēsīs veidot kosmosa 
tematikai veltītu zinātnes 
centru, paplašinot jau esošo 
“Z(in)oo” piedāvājumu, un 
novada pašvaldība aicināja viņu 
atbalstīt šo ideju arī politiskā 
līmenī.

Viesojās 
Ekonomikas 
ministre



Cēsu novada pašvaldība
Cēsis, Bērzaines iela 5.

Metiens 6 000 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsīm: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Cēsu Vēstīm obligāta.

Rēzekne, Baznīcas iela 28.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv
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PAŠVALDĪBĀ
Vēsturiskās un kultūras 
kvalitātes

Jānis Goba 
Cēsu novada pašvaldības 
Administrācijas vadītājs

Maijā intensīvi norisinājās 
ielu remonta darbi. Uzstādījums 
bija līdz jūnijam, kad pilsētā 
sākas plašu publisko pasākumu 
un tūrisma sezona, sakārtot 
maģistrālās ielas. Tas ir 
izpildīts. Remontdarbi veikti 
arī kritiskākajos posmos ielām 
ar grants segumu. Tās arī tiek 
apstrādātas ar pretputekļu 
materiālu.  Lauku ielā turpinās 
meliorācijas darbi, lai sakārtotu 
notekūdeņu novadīšanu un 
novērstu teritoriju applūšanu. 

Smilšu laukuma re-
konstrukcija norit nedaudz 
raitāk, nekā plānots. 
Atgādināšu, ka veiktas izmaiņas 
satiksmes organizācijā Uzvaras 
bulvārī, virzienā no Noliktavas 
ielas līdz J.Poruka ielai 
noteikta vienvirziena kustība. 
Automašīnas tagad drīkst 
novietot abās ielas pusēs. 
Izmaiņas veiktas, lai atvieglotu 

iedzīvotāju piekļūšanu tirgum. 
Ir notikušas vairākas tikšanās 

ar vecpilsētas iedzīvotājiem par 
pazemes atkritumu konteineru 
vietu izbūvi. Projekti saskaņoti 
Būvvaldē un arī ar zemju 
īpašniekiem. Paredzēts, ka 
vecpilsētā būs trīs pazemes 
un trīs virszemes atkritumu 
konteineru novietnes. Tos 
izvedīs divas reizes nedēļā ar 
vecpilsētas šaurībai atbilstošu 
transportu. Tā ka atkritumu 
mašīnas gaidīšanas svētki 
vecpilsētas iedzīvotājiem 
beigsies. Bieži ir tā, ka cilvēki 
nepagūst vai aizmirst noteiktajā 
laikā iznest atkritumus, 
atstājot tos pie namu stūriem. 
Domāju,  mainot atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmu, 
vecpilsēta kļūs tīrāka.

Ir noslēdzies konkurss 
par Pilsētas pamatskolas ēku 
remontu šovasar. Uzvarēja 
Valmieras būvuzņēmums, kas 
piedāvāja zemāko cenu. Darbus 
jāsāk jūnija vidū.

Jānis Rozenbergs  
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs 

Pašā maija nogalē Cēsīs 
norisinās vairāki ļoti nozīmīgi 
notikumi. Pirmkārt, gribu 
izcelt Cēsu Vēstures un 
mākslas muzeja 90 gadu 
jubileju. Darbinieku kolektīvs 
šajās desmitgadēs ir panācis 
to, ka Cēsis Latvijas muzeju 
kartē ir stabila un pamanāma 
vērtība. Nesen Jaunajā pilī 
atklātā izstāde par Vidzemes 
bruņniecību apliecina mūsu 
vēsturnieku profesionālismu. 
Tā ir lieliska, pašu sarūpēta 
dāvana jubilejā.

Savukārt Vidzemes 
koncertzāle „Cēsis” ar skaistu 
koncertu 29.maijā svin 
pirmā darbības gada jubileju. 
Mākslinieciskās kvalitātes, 
kuplais apmeklētāju skaits 
arī finansiālie rādītāji ir 
pārliecinošs pamatojums 
tam, ka koncertzāle Cēsīm 
ir ieguvums. Tās darbība 
būtiski virza ne vien kultūras 
dzīvi, bet arī pozitīvi ietekmē 

novada ekonomisko izaugsmi, 
starptautisko atpazīstamību. 
Lielisks piemērs tam ir Eiropas 
Savienības valstu vēstnieku 
tikšanās koncertzālē „Cēsis” 
akurāt jubilejas dienā, 29.maijā. 
Domāju, ka vienu no Latvijas 

prezidentūras nozīmīgajiem 
pasākumiem aizvadīsim 
godam.

Maijā īsā darba vizītē Cēsis 
apmeklēja ekonomikas ministre 
Dana Reizniece-Ozola. 
Runājām par rūpniecisko 
teritoriju izveidi, mājokļu 
pieejamību, iezīmējām tēmas 
plašākai ministres vizītei vasaras 
nogalē. Mājokļu jautājums 
Cēsīs ir ļoti aktuāls. Pašvaldībā 
rīkojām tikšanos ar nekustamo 

īpašumu mākleriem. Viņi 
atzina, ka īres dzīvokļu fonds 
Vidzemes pilsētās ir niecīgs, bet 
pieprasījums ir liels, īpaši liels 
pat salīdzinājumā ar Valmieru 
un Smilteni tas ir Cēsīs, tāpēc 
ir jāmeklē risinājums. Viens no 
modeļiem varētu būt tāds, ka 
arī pašvaldība iesaistās jauna 
mājokļu piedāvājuma radīšanā.

Cēsīs tradicionāli koši 
tika svinēta Ģimenes diena. 
Bija liels prieks vērot, ka, 
spītējot teju ziemīgajiem laika 
apstākļiem, tik daudz vecāku 
un bērnu iesaistījās dažādās 
aktivitātēs. Paldies svētku 
rīkotājiem un atbalstītājiem un 
arī visiem dalībniekiem.

Savukārt 5. jūnijā aizsāksies 
jauna tradīcija. Visas Cēsu 
draudzes ir piekritušas 
iesaistīties Baznīcu nakts 
pasākumos. Manuprāt, 
iedzīvotājiem un viesiem tā ir 
skaista iespēja vienā vakarā 
iepazīt arī sakrālās Cēsis.

Remontdarbi ielās un 
ēkās

Ija Groza 
Cēsu novada pašvaldība

Cēsu novada domes sēdē 
14. maijā tika izskatīti desmit 
jautājumi.

• Nolēma ieguldīt Cēsu 
pilsētas SIA „Vinda” 
pamatkapitālā kā mantisko 
ieguldījumu Vaives pagasta 
Rīdzenes un Krīvu ciemu 
ūdenssaimniecību 834 418,76 
euro apmērā. 

• Nolēma ar 01.06.2015. 
nodot p/a “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” valdījumā 
nekustamo īpašumu Lielajā 
Skolas iela 6, Cēsīs, 
kultūras un tūrisma funkciju 
nodrošināšanai, izbeidzot 
valdījuma tiesības Cēsu 
Profesionālajai vidusskolai.

• Nodeva Cēsu novada 
izglītības iestāžu pārvaldīšanā 
to apsaimniekošanā esošos 
nekustamos īpašumus.

• Apstiprināja Cēsu pilsētas 
vidusskolas nolikumu un 
saimniecisko darbinieku 
amata vienību sarakstus, kā arī 
uzdeva skolu reorganizācijas 
komisijai informēt izglītības 
iestāžu reģistru par Cēsu 
pilsētas vidusskolas nolikuma 
apstiprināšanu un veikt Cēsu 
2.vidusskolas un Cēsu pilsētas 
pamatskolas darbinieku 
vērtēšanu atbilstoši Darba 
likuma 108.pantā noteiktajām 
priekšrocībām turpināt darba 
attiecības darbinieku skaita 
samazināšanas gadījumā.

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

Cēsu novada domes kārtējā 
sēdē 14. maijā

Cēsu novada pašvaldība 
īsteno projektu „Publisko 
interneta pieejas punktu 
attīstība Cēsu novadā” ar 
mērķi paaugstināt piekļuves 
iespējas internetam pēc 
iespējas plašākām iedzīvotāju 
grupām.

Cēsu novadā pašlaik notiek 
trīs jaunu publisko interneta 
pieejas punktu izveide: 
Cēsu novada pašvaldības 
ēkā Bērzaines 5, Sociālajā 
aģentūrā Bērzaines 16/18, 
Līvu pamatskolā Krīvos. Tiks 
pilnveidoti trīs esošie publiskie 
interneta pieejas punkti, Cēsu 
Centrālajā bibliotēkā, Rīdzenes 
un Rāmuļu bibliotēkā. Visos 
izveidotajos punktos būs 

iespēja izmantot bezvadu 
internetu gan telpās, gan ārpus 
tām 50 metru rādiusā ap ēku. 
Sociālajā dienestā izveidotajā 
interneta piekļuves punktā tiks 
nodrošināta pieeja datortehnikai 
un iespēja digitalizēt un 
izdrukāt dokumentus. Cēsu 
novada publiskajās novada 
bibliotēkās Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā, Rīdzenes bibliotēkā 
un Rāmuļu bibliotēkā, kur 
pašlaik nodrošināta iespēja 
piekļūt internetam, tiks veikti 
uzlabojumi, iegādājoties 
papildus datorkomplektus.

Projekta ietvaros 
iedzīvotājiem tiks radītas 
iespējas piekļuvei publiskās 
pārvaldes, novada un 
komercsabiedrību piedā-

vātajiem elektroniskajiem pa-
kalpojumiem un informācijai, 
tādējādi veicinot iedzīvotāju 
iekļaušanos sabiedrības 
sociālajos, ekonomiskajos un 
kultūras procesos un uzlabojot 
viņu dzīves kvalitāti. Plānots, 
ka pilnībā pakalpojumi visos 
plānotajos objektos tiks 
nodrošināti jau jūnija beigās.

Projekta kopējās plānotās 
izmaksas veido 26 216,47 eiro, 
kur 85% nodrošina ERAF, 
2,25% ir valsts finansējums 
un 12,75% - Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Paplašinās publisko interneta pieeju

Īres dzīvokļu fonds 
Vidzemes pilsētās 

ir niecīgs, bet 
pieprasījums ir 

liels, īpaši liels pat 
salīdzinājumā ar 

Valmieru un Smilteni 
tas ir Cēsīs

No šī gada 1. jūnija līdz 
31. augustam Cēsu novada 
pašvaldības iestādēs mainīts 
darba laiks. 

Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas darbinieki 
strādās ar 30 minūšu pusdienu 
pārtraukumu (no plkst. 12.00 
līdz plkst. 12.30) pirmajās 
četrās nedēļas dienās, piektdien 
strādājot bez pusdienu 
pārtraukuma. Darba laiks 

otrdien, trešdien un ceturtdien 
līdz plkst. 17.00. Pirmdienās 
līdz plkst. 18.00, savukārt 
piektdien līdz plkst. 13.00.

Dzimtsarakstu nodaļa 
strādās pēc līdzšinējā darba 
laika grafika, ievērojot vienu 
stundu pusdienu pārtraukumu, 
attiecīgi pirmdienās strādājot 
līdz plkst. 18.00 un piektdienās 
līdz plkst. 16.00, ievērojot 
svinīgo ceremoniju grafiku.

Kapu saimniecības darba 
laiks būs no plkst. 8.00 līdz 
plkst. 17.00 no otrdienas līdz 
sestdienai ar vienas stundas 
pusdienu pārtraukumu un 
brīvu pirmdienu. Izņemot 
galveno speciālistu kapu 
apsaimniekošanas jautājumos 
un ievērojot sēru ceremoniju 
grafiku.

Darba laika izmaiņas Cēsu novada pašvaldībā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
02. 04. 2015. Saistošie noteikumi Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

– noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības 

dalībnieks vai tirdzniecības 
organizators saskaņo ar 
Cēsu novada pašvaldību ielu 
tirdzniecības vietas iekārtošanu;

1.2. ar pašvaldību saskaņojamos 
ielu tirdzniecības veidus un ielu 
tirdzniecības atļauju izsniegšanas 
kārtību;

1.3. tirdzniecības dalībnieka 
un tirdzniecības organizatora 
pienākumus kārtības 
nodrošināšanai;

1.4. tirdzniecības vietās 
realizējamo preču grupas;

1.5. kārtību, kādā ar 
pašvaldību saskaņojama sabie-
driskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšana;

1.6. nosacījumus pašvaldības 
izsniegtās ielu tirdzniecības vai 
tirdzniecības organizatora atļaujas 
darbības apturēšanai uz laiku;

1.7. tirgus statusa piešķiršanas 
un tirgus notei-kumu saskaņošanas 
kārtību.

2. Noteikumi ir saistoši 
ikvienai fiziskai un juridiskai 
personai Cēsu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

3. Nodarboties ar tirdzniecību 
publiskās vietās var tikai ar 
pašvaldības izsniegtu rakstisku 
atļauju.

4. Noteikumos lietotie jēdzieni 
interpretējami atbilstoši Latvijas 
Republikas Ministru kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumos Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” sniegtajiem 
terminu skaidrojumiem.

5. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorija šo noteikumu izpratnē 
ir teritorija Cēsu pilsētā, kuru 
ierobežo Lenču, Palasta un Vaļņu 
ielas.

6. Ielu tirdzniecības atļaujas 
paraksta attiecīgi Cēsu novada 
pašvaldības Finanšu nodaļas 
vadītājs vai pašvaldības aģentūras 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
saimnieciskās daļas vadītājs, 
vai Vaives pagasta pārvaldes 
vadītājs (turpmāk kopā saukti 
– darbinieks).

II. Kārtība, kādā tirdzniecības 
dalībnieks vai tirdzniecības 
organizators  saskaņo ar 
pašvaldību ielu tirdzniecības 
vietas iekārtošanu

7. Lai saskaņotu jaunu 
ielu tirdzniecības vietu, Cēsu 
novada pašvaldības Apmeklētāju 
apkalpošanas centrā (turpmāk-
pašvaldība) vai pašvaldības 
aģentūrā „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” (turpmāk- 
aģentūra) sekretārei, vai Vaives 
pagasta pārvaldes (turpmāk 
– pārvalde) sekretārei (visi kopā 
saukti – iestāde), jāiesniedz:

7.1. iesniegums, kurā jānorāda:
7.1.1. ielu tirdzniecības vietu 

skaits, adrese;
7.1.2. tirdzniecībai paredzēto 

preču grupu uzskaitījums;
7.1.3. darbības periods, laiks; 

pārvietojamo mazum-tirdzniecības 
punktu gadījumā– tirdzniecības 
laiks katrā pieturvietā;

7.2. tirdzniecības vietas 
projekta dokumentācija (vietas 
fotofiksācija; objekta (kopējās 
aizņemamās teritorijas) izvietojums 
situācijas plānā vai zemesgabala 
robežu plānā M 1:250 vai 1:500; 
tirdzniecības vietas iekārtojuma 
izvietojums plānā M 1:100; 
detalizēts dizaina risinājums; 
sarežģītās pilsētvides situācijās  – 

objekta vizualizācija vides 
kontekstā), izņemot gadījumus, 
kad tirdzniecība tiek veikta no 
pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta;

7.3. ja tirdzniecība tiek 
veikta no pārvietojamā mazum-
tirdzniecības  punkta – ielu 
tirdzniecības vietas piesaistes 
projekta dokumentācija (vietas 
fotofiksācija; objekta novietne 
situācijas plānā vai zemesgabala 
robežu plānā M 1:250 vai 1:500; 
autotransporta izvietojums plānā 
M 1:100 un kustības maršruts, 
norādot pieturvietas tirdzniecības 
veikšanai);

6.4. saskaņojums ar nekustamā 
īpašuma, uz kura tiek ierosināta 
ielu tirdzniecības vieta vai 
pieturvietu izveide tirdzniecības 
veikšanai, īpašnieku vai tiesisko 
valdītāju  par ielu tirdzniecības 
vietas izveidi.

8. Saskaņojot jaunu ielu 
tirdzniecības vietu, tiek noteikts:

8.1. izvietojums;
8.2. aizņemamās teritorijas 

platība, izmēri;
8.3. vizuālais dizaina 

risinājums, izņemot gadījumus, ja 
tirdzniecības vieta netiek speciāli 
iekārtota;

8.4. darbības periods, 
tirdzniecības laiks;

8.5. tirdzniecības sorti-ments.
9. Jaunas ielu tirdzniecības 

vietas izveide tiek saskaņota, ja tās 
izveidi akceptē:

9.1.  attiecīgā nekustamā 
īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs;

9.2. Cēsu novada Būvvalde 
par šo noteikumu 8.1., 8.2. un 
8.3.apakšpunktā minēto, izņemot 
gadījumus, ja tirdzniecība 
tiek veikta no pārvietojamā 
mazumtirdzniecības punkta;

9.3. Cēsu novada Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisija 
par šo noteikumu 8.4. un 
8.5.apakšpunktā minēto.

10. Jauna ielu tirdzniecības 
vieta tiek saskaņota, ņemot vērā 
šādus kritērijus:

10.1. jāparedz Cēsu pilsētai 
un Vaives pagastam raksturīgajai 
arhitektūrai un videi, konkrētās 
vietas publiskās ārtelpas apbūves 
raksturam un mērogam atbilstošs 
tirdzniecības vietas dizaina 
risinājums;

10.2. ielu tirdzniecības vietas 
iekārtošanā nav pieļaujama 
interjera (iekštelpu) standarta 
mēbeļu izmantošana;

10.3. visiem ielu tirdzniecības 
vietas elementiem jābūt stilistiski 
vienotiem;

10.4. ielu tirdzniecības vietas 
elementos nav pieļaujama ar 
konkrētā tirdzniecības dalībnieka 
produkciju nesaistītas reklāmas 
izmantošana;

10.5. nedrīkst būt aizsegts 
stacionārs reklāmas objekts;

10.6. aizliegts ielu tirdzniecības 
vietās izvietot slēgtas teltis, 
noliktavas, nojumes ar nolaižamām 
sienām vai cita veida norobežojošas 
konstrukcijas, izņemot gadījumus, 
kad iekārtas no rīta tiek uzstādītas 
un vakarā demontētas;

10.7. pieļaujami tikai vieglas 
konstrukcijas saulessargi;

10.8. tirdzniecības iekārtām 
jābūt mobilām, nav pieļaujamas 
stacionāras iekārtas un īslaicīgas 
lietošanas būves (kioski, 
paviljoni);

10.9. paredzētā tirdzniecības 
vieta vai tirdzniecības 
organizēšanas vieta nedrīkst 
traucēt gājēju plūsmu un satiksmi;

10.10. paredzētajā tirdzniecības 
vietā nedrīkst tikt bojāta zaļā zona, 

apstādījumi un esošais cietais 
segums;

10.11. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijā tirdzniecības vietu 
dizaina prasības:

10.11.1. nav pieļaujami zemas 
kvalitātes standarta risinājumi;

10.11.2. tirdzniecības 
aprīkojumā izmantojami latviskajās 
tradīcijās veidoti stilizēti dizaina 
risinājumi, piemēram, pūralādes, 
rati, salokāmi galdiņi, ažūri statīvi 
koka konstrukcijās (molberti);

10.11.3. izmantojami kvalitatīvi 
dabiskie materiāli, piemēram, koks 

ar atklātu koka tekstūru, klūgu 
pinumi, metālkalumi, lins vai to 
kvalitatīva imitācija.

11. Saskaņotās ielu tirdzniecības 
vietas tiek noteiktas ar Cēsu 
novada Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas lēmumu. 
Lēmumu par atteikumu saskaņot 
jaunu ielu tirdzniecības vietu 
pieņem Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisija.

12. Ielu tirdzniecības vieta 
pasākuma laikā tiek saskaņota, 
ņemot vērā šādus kritērijus:

12.1. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijā nav pieļaujama ielu 
tirdzniecība no transportlīdzekļa, 
izņemot speciāli aprīkotus 
transportlīdzekļus ar produkcijas 
izgatavošanai nepieciešamajām 
iekārtām;

12.2.  uzkodu, saldējuma, 
konditorijas izstrādājumu 
un bezalkoholisko dzērienu 
tirdzniecības vietā jāatrodas 
atkritumu urnai;

12.3. pasākuma organizators 
(saskaņojot ar attiecīgo iestādi) 
nosaka tirdzniecības sortimentu 
atbilstoši pasākuma koncepcijai.

13. Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā ielu tirdzniecība nav 
pieļaujama:

13.1. pieminekļu un piemiņas 
vietu teritorijās , izņemot pasākuma 
laikā;

13.2. uz ietvēm gar sporta 
iestāžu, dievnamu, izglītības 
iestāžu fasādēm un žogiem, 
izņemot pasākuma laikā;

13.3. Pils laukumā, Pils dārzā, 
Torņa ielā, Līvu laukumā, Vienības 
laukumā, Pilsētas stadiona 
teritorijā Valmieras ielā 6, Raiņa 
ielas posmā no Piebalgas ielas 
līdz Stacijas laukumam, izņemot 
brīvdabas (publiskas ārtelpas) 
pasākuma laikā.

III. Ar pašvaldību 
saskaņojamie ielu tirdzniecības 
veidi un ielu tirdzniecības atļauju 
izsniegšanas kārtība

3.1. Ar pašvaldību 
saskaņojamie ielu tirdzniecības 
veidi

14. Ar pašvaldību ir saskaņojami 
šādi ielu tirdzniecības veidi:

14.1. tirdzniecība ielu 
tirdzniecības vietā;

14.2. tirdzniecības organizēšana 
ielu tirdzniecības vietās;

14.3. ielu tirdzniecība pasākuma 
laikā;

14.4. ielu tirdzniecības 
organizēšana pasākuma laikā;

14.5. ielu tirdzniecība 

sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai.

15. Ielu tirdzniecības atļauja 
tiek izsniegta atbilstoši ielu 
tirdzniecības veidam.

16. Gadījumos, kad par ielu 
tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības 
nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās, ielu tirdzniecības atļaujas 
tiek izsniegtas pēc minētās nodevas 
samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības 
atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 
darba dienu laikā no maksājuma 
veikšanas datuma, jāuzrāda 
maksātāja bankas apstiprināts 
maksājuma dokuments.

17. Izsniegto ielu tirdzniecības 
atļauju ir tiesīgs anulēt attiecīgās 
atļaujas parakstītājs atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem 
aktiem.

3.2. Kārtība, kādā saņemama 
ielu tirdzniecības atļauja 
darbībai 

ielu tirdzniecības vietā
18. Lai saņemtu ielu 

tirdzniecības atļauju darbībai ielu 
tirdzniecības vietā (1.pielikums), 
tirdzniecības dalībnieks iestādē,  
iesniedz:

18.1. iesniegumu (2.pielikums) 
ar pievienotajiem dokumentiem, 
tai skaitā speciālās atļaujas 
(licences), ja preču realizācijai 
tāda ir nepieciešama saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem kopiju;

18.2. saskaņojumu ar 
Cēsu novada Būvvaldi par 
tirdzniecības vietas dizaina 
risinājumu (jāiesniedz tikai tad, ja 
tirdzniecības vietas iekārtošanai 
tiek izmantots tirdzniecības 
veicēja īpašumā esošs, iznomāts 
vai patapināts tirdzniecības vietas 
aprīkojums, vai arī tirdzniecība 
tiek veikta no speciālām iekārtām, 
izņemot gadījumus, ja tirdzniecība 
tiek veikta tikai no autotransporta, 
tirdzniecības vieta netiek speciāli 
iekārtota vai tirdzniecības 

vieta iepriekš saskaņota Cēsu 
novada Būvvaldē kā projekts ar 
tirdzniecības vietas aprīkojuma 
piesaisti konkrētajai vietai dabā). 
Cēsu novada  Būvvaldē ielu 
tirdzniecības vietas saskaņošanai 
jāiesniedz projekta dokumentācija, 
kuras sastāvā iekļauta vietas 
fotofiksācija, objekta novietne 
situācijas plānā M 1:500 un 
tirdzniecības vietas dizains 
(projekts vai fotofiksācija).

19. Attiecīgā iestāde:
19.1. ja tās rīcībā ir pilnīga 

informācija un dokumenti, 
pamatojoties uz Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 
lēmumu, 5 darba dienu laikā 
izsniedz 18.punktā minēto atļauju 
uz pagaidu laiku līdz tirdzniecības 
vietas pases (3.pielikums) 
noformēšanai, nosakot tās derīguma 
termiņu ne ilgāku kā 10 dienas. Ja 
atļaujas saņemšanai tirdzniecības 
vietas pase nav nepieciešama, 
attiecīgā iestāde, ja tās rīcībā ir 
pilnīga informācija un dokumenti, 
5 darba dienu laikā izsniedz 
18.punktā minēto atļauju atbilstoši 
saskaņotajam darbības laikam vai 
samaksātajai pašvaldības nodevai 
par tirdzniecību publiskās vietās;

19.2. izsniedz Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 
lēmumu par atteikumu izsniegt 
18.punktā minēto atļauju.

20. Pēc tirdzniecības vietas 
pases iesniegšanas attiecīgajā 
iestādē 19.1.apakšpunktā minētā 
atļauja tiek pagarināta atbilstoši 
saskaņotajam darbības laikam vai 
samaksātajai pašvaldības nodevai 
par tirdzniecību publiskās vietās.

21. Tirdzniecības vietas pases 
noformēšanai tirdzniecības 
dalībniekam pēc noteikumu 
19.1.apakšpunktā noteiktās atļaujas 
saņemšanas un tirdzniecības 
vietas iekārtošanas publiskā vietā 
Cēsu novada Būvvaldē jāiesniedz 
iekārtotās vietas fotofiksācija 10 x 
15 cm.

3.3. Kārtība, kādā saņemama 
ielu tirdzniecības organizēšanas 
atļauja darbībai pastāvīgās ielu 
tirdzniecības vietās

22. Lai saņemtu ielu 
tirdzniecības organizēšanas 
atļauju darbībai ielu tirdzniecības 
vietās (4.pielikums) un kļūtu 
par tirdzniecības organizatoru, 
juridiskā vai fiziskā persona, kura 
reģistrējusi saimniecisko darbību, 
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iestādē iesniedz:
22.1. iesniegumu 

(5.pielikums);
22.2. saskaņojumu ar 

Cēsu novada Būvvaldi par 
tirdzniecības vietas dizaina 
risinājumu (jāiesniedz tikai tad, 
ja tirdzniecības vietu iekārtošanai 
tiek izmantots tirdzniecības 

veicēju īpašumā esošs, iznomāts 
vai patapināts tirdzniecības vietas 
aprīkojums, vai arī tirdzniecība 
tiek veikta no speciālām iekārtām, 
izņemot gadījumus, ja tirdzniecība 

tiek veikta tikai no autotransporta, 
tirdzniecības vietas netiek speciāli 
iekārtotas vai tirdzniecības vietas 
saskaņotas Cēsu novada Būvvaldē 
kā projekts ar tirdzniecības vietu 
aprīkojuma piesaisti konkrētajai 
vietai dabā). Cēsu novada 
Būvvaldē ielu tirdzniecības vietu 
saskaņošanai jāiesniedz projekta 
dokumentācija, kuras sastāvā 
iekļauta vietas fotofiksācija, objekta 
novietne situācijas plānā M 1:500 
un tirdzniecības vietas dizains 
(projekts vai fotofiksācija).

23. Attiecīgā iestāde:
23.1. ja tās rīcībā ir pilnīga 

informācija un dokumenti, 
pamatojoties uz Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 
lēmumu, 5 darba dienu laikā 
izsniedz 22.punktā minēto atļauju 
uz pagaidu laiku līdz tirdzniecības 
vietas pases noformēšanai, 
nosakot tās derīguma termiņu ne 

ilgāku kā 10 dienas, pievienojot 
tai saskaņotās izvietojuma shēmas 
apstiprinātu kopiju. Ja atļaujas 
saņemšanai tirdzniecības vietas 
pase nav nepieciešama, attiecīgā 
iestāde, ja tās rīcībā ir pilnīga 
informācija un dokumenti, 
5 darba dienu laikā izsniedz 
22.punktā minēto atļauju atbilstoši 
saskaņotajam darbības laikam vai 
samaksātajai pašvaldības nodevai 

par tirdzniecību publiskās vietās;
23.2. izsniedz Attīstības un 

teritorijas plānošanas komisijas 
lēmumu par atteikumu izsniegt 
22.punktā minēto atļauju.

24. Pēc tirdzniecības vietas 

pases iesniegšanas iestādē 
23.1.apakšpunktā minētā 
atļauja tiek pagarināta atbilstoši 
saskaņotajam darbības laikam vai 
samaksātajai pašvaldības nodevai 
par tirdzniecību publiskās vietās.

25. Tirdzniecības vietas pases 
noformēšanai tirdzniecības 
organizatoram pēc noteikumu 
23.1.apakšpunktā noteiktās atļaujas 
saņemšanas un tirdzniecības vietas 
iekārtošanas publiskajā vietā 
jāiesniedz Cēsu novada Būvvaldē 
iekārtotās vietas fotofiksācija 10 x 
15 cm.

3.4. Kārtība, kādā saņemama 
atļauja ielu tirdzniecībai 
pasākuma laikā vai atļauja ielu 
tirdzniecības organizēšanai 
pasākuma laikā

26. Lai saņemtu atļauju ielu 
tirdzniecībai pasākuma laikā 
(6.pielikums) vai atļauju ielu 
tirdzniecības organizēšanai 

pasākuma laikā (7.pielikums), 
tirdzniecības dalībnieks iestādē 
iesniedz attiecīgu iesniegumu 
(8. vai 9.pielikums).

27. Attiecīgā iestāde, ja tās 
rīcībā ir pilnīga informācija un 
dokumenti, izsniedz atļauju ielu 
tirdzniecībai pasākuma laikā vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai 
pasākuma laikā vai pieņem lēmumu 
par atteikumu izsniegt atļauju ielu 

tirdzniecībai pasākuma laikā vai 
ielu tirdzniecības organizēšanai 
pasākuma laikā.

28. Ja atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu 
prasībām publiska pasākuma 
rīkošanai jāsaņem Cēsu 
novada pašvaldības atļauja 
vai saskaņojums, atļauja ielu 
tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai pasākuma laikā ir 
derīga, ja izsniegta atļauja vai 
saskaņojums publiska pasākuma 
rīkošanai.

3.5. Kārtība, kādā ar 
pašvaldību saskaņojama 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana un 
saņemama ielu tirdzniecības 
atļauja sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai

29. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana pašvaldībā 

ir saskaņojama, ja tās darbība 
tiek veikta publiskās vietās un 
nav attiecināma uz citiem ielu 
tirdzniecības veidiem, kā arī 
teritorijām, kurām piešķirts tirgus 
statuss.

30. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana 
publiskās vietās ir veicama 

atbilstoši gadalaikam pavasara/
vasaras sezonā (no 1.aprīļa līdz 
31.oktobrim) vai rudens/ziemas 
sezonā (no 1.novembra līdz 
nākamā gada 31.martam).

31. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai Pils 
parka zaļajā kioskā uz pašvaldībai 
piederošas vai piekrītošas zemes bez 
piesaistes pastāvīgai sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas vietai tiek rīkots 
konkurss par tiesībām iekārtot ielu 
tirdzniecības vietu sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai. Konkursa vērtēšanas 
komisija tiek apstiprināta ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu. Konkursa 
uzvarētājs iegūst tiesības uz 
konkursa nolikumā noteikto termiņu 
(gadiem) sniegt sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumus 
un saņemt ielu tirdzniecības 
atļauju sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai, ievērojot 
šo noteikumu nosacījumus un 
noslēdzot vienošanos par konkursā 
apstiprināto nosacījumu izpildi, 
sniegt sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumus un saņemt 
bezmaksas ielu tirdzniecības 
atļauju sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai.

32. Pašvaldības nodeva 
nav jāmaksā par tirdzniecības 
vietu sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanai, kas tiek 
iekārtota ar piesaisti pastāvīgajai 
sabiedriskās ēdināšanas 
sniegšanas vietai. Piesaiste 
pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
pastāv gadījumā, kad sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs 
pastāvīgajā vietā un publiskajā 
vietā ir viena un tā pati persona, kā 
arī pastāvīgo vietu un publiskā vietā 
plānoto sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietu 
nešķir zemesgabals vai teritorija, 
kas atrodas ielas sarkano līniju 
robežās.

33. Lai saskaņotu sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
publiskā vietā un saņemtu ielu 
tirdzniecības atļauju sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai 
(10.pielikums), tirdzniecības 
dalībniekam attiecīgajā iestādē 
jāiesniedz:

33.1. iesniegums (11.
pielikums);

33.2. saskaņojums ar Cēsu 
novada Būvvaldi tirdzniecības 
vietas pases noformēšanai, kas ir 

spēkā 20 dienas no izsniegtās ielu 
tirdzniecības atļaujas spēkā stāšanās 
datuma. Cēsu novada Būvvaldē 
pirmsprojekta stadijā jāiesniedz 
projekts divos eksemplāros, kura 
sastāvā iekļauta:

33.2.1. vietas fotofiksācija;
33.2.2. objekta novietne 

situācijas plānā vai zemes robežu 

plānā M 1:250 vai 1:500 (A4 
formātā);

33.2.3. vietas iekārtojums, 
mēbeļu (atsevišķos gadījumos 
arī grīdas) izvietojums shēmā M 
1:100;

33.2.4. detaļu dizains 
(mēbeles, saulessargi/lietussargi, 
norobežojošie elementi, 
apgaismojums, puķu kastes un citi 
elementi);

33.2.5. mākslīgās grīdas 
seguma un nojumju izbūves 
gadījumos 46.3.3.1..apakšpunkta 
ievērošanai plānā jānorāda, kā 
tiek nodrošināta brīva piekļuve 
inženierkomunikāciju akām vai 
uztvērējakām;

33.3. gadījumos, kad 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vieta 
publiskā vietā piesaistīta 
pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai, 
jāiesniedz īpašuma tiesību vai 
lietošanas tiesību apliecinošs 
dokuments par pastāvīgo 
sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietu.

34. Saskaņojot sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
publiskā vietā:

34.1. Cēsu novada Būvvalde 
nosaka sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
izvietojumu, aizņemamās 
teritorijas platību un konstrukciju 
izmērus;

34.2. Cēsu novada Būvvalde 
nosaka sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
vizuālo risinājumu;

34.3. Cēsu novada Attīstības 
un teritorijas plānošanas komisija 
nosaka darbības periodu, darba 
laiku un skaņu pastiprinošu iekārtu 
izmantošanu.

35. Attiecīgā iestāde, ja tās 
rīcībā ir pilnīga informācija un 
dokumenti, pamatojoties uz 
Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas lēmumu, 5 darba dienu 
laikā izsniedz 33.punktā minēto 
atļauju uz pagaidu laiku, nosakot 
tās derīguma termiņu 20 dienas, 
vai izsniedz Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas lēmumu 
par atteikumu izsniegt 33.punktā 
minēto atļauju.

36. Pēc tirdzniecības vietas pases 
saskaņošanas 35.punktā minētā 
atļauja tiek pagarināta atbilstoši 
saskaņotajam darbības laikam vai 
samaksātajai pašvaldības nodevai 
par tirdzniecību publiskās vietās.

37. Tirdzniecības vietas pases 
noformēšanai tirdzniecības 
dalībniekam pēc noteikumu 
35.punktā minētās atļaujas 
saņemšanas un sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 
vietas iekārtošanas publiskā vietā 
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jāiesniedz Cēsu novada Būvvaldē 
iekārtotās sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
fotofiksācija 10 x 15 cm. 

Tirdzniecības vietas pase tiek 
izsniegta uz konkrētu sezonas 
laiku. Tirdzniecības vietas pase 
nākamajā gadā (atbilstoši sezonai) 
var tikt izsniegta, pamatojoties 
uz iepriekšējā gadā Cēsu novada 
Būvvaldē saskaņotu projektu.

38. Ja ielu tirdzniecības 
atļauja sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai tiek 
izsniegta tirdzniecībai pie 
pastāvīgās tirdzniecības vietas, 
kas atrodas dzīvojamā mājā, tās 
darbalaiks nedrīkst būt ilgāks par 
plkst. 22.00, izņemot Cēsu pilsētas 
vecpilsētas teritoriju.

39. Gadījumos, kad 
tirdzniecības vietā konstatēti 
vairākkārtēji pārkāpumi par 
apkārtējo iedzīvotāju miera 
traucēšanu, Cēsu novada Attīstības 
un teritorijas plānošanas komisija 
ir tiesīga pieņemt lēmumu par 
darbalaika ierobežošanu vai skaņu 
pastiprinošu iekārtu lietošanas 
ierobežošanu vai aizliegšanu 
attiecīgajā tirdzniecības vietā.

40. Šo noteikumu 33.2.un 
33.3.apakšpunktā minētie 
dokumenti nākamajā attiecīgajā 
sezonā jāiesniedz atkārtoti:

40.1. ja ir mainījusies faktiskā 
situācija vai beidzies to derīguma 
termiņš;

40.2. ir beidzies un netiek 
pagarināts tirdzniecības vietas 
pases derīguma termiņš.

41. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
ārpus Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijas ar piesaisti pastāvīgajām 
sabiedriskās ēdināšanas vietām 
jāatbilst šādiem kritērijiem:

41.1. jāparedz konkrētās 
pilsētvides zonas raksturam 
un mērogam atbilstošs dizaina 
risinājums; nav pieļaujama 
ar sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas funkciju 
nodrošināšanu nesaistītu, vides 
mērogam neatbilstošu reklāmu un 
vides dizaina objektu izvietošana;

41.2. darbības vietā atļauts 
izvietot tikai apmeklētājiem 
paredzētos galdiņus ar sēdvietām 
un nelielu apkalpojošā personāla 
leti servēšanas priekšmetu 
izvietošanai;

41.3. teritorijas norobežojums 

ar dekoratīviem elementiem vai 
stikla barjerām atļauts tikai līdz 
maksimālajam augstumam 1,20 
m;

41.4. mākslīgās grīdas 

izvietošana pieļaujama tikai 
teritorijās bez cietā seguma, uz 
nekvalitatīva seguma un uz seguma 
ar līmeņa starpību, ņemot vērā, ka 
ietves šķērsprofila slīpums ūdens 
notecei līdz 5% nav uzskatāms par 
līmeņa starpību;

41.5. aizliegta jebkādu vitrīnu, 
grilu, saldējamo iekārtu, brīvi 
stāvošu ledusskapju, interjera 
(iekštelpu) standarta mēbeļu vai 
iekārtu izvietošana;

41.6. aizliegti zemas kvalitātes 
standarta risinājumi, mēbelēm 
jāatbilst laba dizaina paraugam, 
visiem elementiem jābūt stilistiski 
vienotiem;

41.7. aizliegti šādi telpiski 
risinājumi: slēgtas apkalpojošā 
personāla telpas, noliktavas, 
slēgtas teltis vai nojumes ar 
nolaižamām sienām, necaurskatāmi 
nožogojumi; jāveido maksimāli 
caurskatāms risinājums, neradot 
slēgtas telpas iespaidu;

41.8. aizliegta ar realizējamo 
produkciju nesaistītas reklāmas 
izvietošana;

41.9. aizliegta pārvietojamo 
tualešu uzstādīšana;

41.10. nedrīkst tikt bojāta 
zaļā zona, apstādījumi un esošais 
cietais segums.

42. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
Cēsu pilsētas vecpilsētas teritorijā 
ar piesaisti pastāvīgām sabiedriskās 
ēdināšanas vietām jāatbilst 
41.punktā minētajiem kritērijiem 
un šādiem papildu kritērijiem:

42.1. darbības vieta tiešā 
arhitektūras pieminekļa tuvumā 
nedrīkst traucēt tā kopējā tēla 
uztveres iespēju;

42.2. virs apmeklētājiem 
paredzētajiem galdiņiem atļauts 
izvietot brīvi stāvošus saulessargus/
lietussargus, markīzes vai pie 
fasādes stiprinātas markīzes;

42.3. mākslīgās grīdas 
izvietošana pieļaujama tikai 
teritorijās bez cietā seguma, uz 
nekvalitatīva seguma un uz seguma 
ar līmeņa starpību, ņemot vērā, ka 
ietves šķērsprofila slīpums ūdens 
notecei līdz 5% nav uzskatāms par 
līmeņa starpību.

43. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
ārpus Cēsu pilsētas vecpilsētas 

teritorijas bez piesaistes pastāvīgām 
sabiedriskās ēdināšanas vietām 
jāatbilst šādiem kritērijiem:

43.1. jāparedz konkrētās 
pilsētvides zonas raksturam 
un mērogam atbilstošs dizaina 

risinājums; nav pieļaujama 
ar sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas funkciju 
nodrošināšanu nesaistītu, vides 
mērogam neatbilstošu reklāmu un 
vides dizaina objektu izvietošana;

43.2. aizliegti zemas kvalitātes 
standarta risinājumi, mēbelēm 
jāatbilst laba dizaina paraugam, 

visiem elementiem jābūt stilistiski 
vienotiem;

43.3. aizliegti šādi telpiski 
risinājumi: slēgtas teltis vai 
tipveida nojumes ar nolaižamām, 
necaurskatāmi nožogojumi; 
jāveido maksimāli caurskatāms 
risinājums, neradot slēgtas telpas 
iespaidu;

43.4. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai bez 
piesaistes pastāvīgām sabiedriskās 
ēdināšanas vietām naktīs – ārpus 
darba laika pieļaujams nolaižamo 
sienu, slēģu, žalūziju pielietojums;

43.5. aizliegta ar realizējamo 
produkciju nesaistītas reklāmas 
izvietošana;

43.6. jānodrošina sabiedriskā 
tualete, saskaņā ar  normatīvajos 
aktos noteikto kārtību, slēdzot 
līgumu ar blakus esošu iestādi 
(ne tālāk par 50 m no darbības 
vietas) par tās sabiedrisko 
tualešu izmantošanu vai uzstādot 
pārvietojamo sabiedrisko tualeti; 
uzstādot pārvietojamo sabiedrisko 
tualeti, tā jānoformē atbilstoši vides 
estētiskajām prasībām, integrējot 

to kopējā dizaina risinājumā;
43.7. pieslēgšanās pie esošajiem 

komunikāciju tīkliem saskaņojama 
ar attiecīgo inženierkomunikāciju 
tīkla pārvaldītāju;

43.8. trauku mazgāšana 
pieļaujama tikai tad, ja darbības 
vieta pieslēgta Cēsu pilsētas vai 
Vaives pagasta kanalizācijas 
tīklam;

43.9. nedrīkst tikt bojāta zaļā 
zona, apstādījumi un esošais 
cietais segums.

44. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
Cēsu vēsturiskajā teritorijā bez 
piesaistes pastāvīgām sabiedriskās 
ēdināšanas vietām jāatbilst 
43.punktā minētajiem kritērijiem, 
izņemot 43.4.apakšpunktā minēto, 
un šādiem papildu kritērijiem:

44.1. tiešā arhitektūras 
pieminekļu tuvumā aizliegts 
veidot konstrukcijas ar monolītiem 
jumtiem, tie nedrīkst traucēt 
pieminekļa kopējā tēla uztveres 
iespēju;

44.2. virs apmeklētājiem 
paredzētajiem galdiņiem atļauts 
izvietot tikai brīvi stāvošus 
saulessargus/lietussargus, nojumju 
izvietošana pieļaujama tikai virs 
ēdienu servēšanai paredzētās letes/
bāra;

44.3. aizliegti šādi telpiski 
risinājumi: slēgtas apkalpojošā 
personāla telpas, noliktavas, teltis 
vai nojumes ar nolaižamām sienām, 
necaurskatāmi nožogojumi; 
jāveido maksimāli caurskatāms 
risinājums, neradot slēgtas telpas 
iespaidu;

44.4. teritorijas norobežojums 

ar dekoratīviem elementiem vai 
stikla barjerām atļauts tikai līdz 
maksimālajam augstumam 1,20 
m;

44.5. grīdas segums atļauts tikai 
saimniecības zonā;

44.6. bāra lete nedrīkst būt 
augstāka par 1,20 m;

44.7. sagatavošanas un 
servēšanas iekārtas, tostarp vitrīnas 
un trauku mazgāšanas, saldējamās 
u.c. iekārtas, nedrīkst pārsniegt 
bāra letes līmeni.

45. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana publiskās 
vietās rudens/ziemas sezonā 
aizliegta ielu sarkanajās līnijās.

46. Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietām 
publiskās vietās, kas tiek iekārtotas 
ielu sarkanajās līnijās:

46.1. uz trotuāra jāparedz ne 
mazāk kā 1,50 m brīva, nekādā 
veidā neaizņemta teritorija;

46.2. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijā jānodrošina, lai:

46.2.1. ielās ar vienvirziena 
satiksmi teritorijas atlikušais 
platums kopā ar braucamo daļu 

būtu ne mazāks kā 3,5 m, no kura 
ne mazāk kā 3 m jābūt braucamajai 
daļai;

46.2.2. ielās ar divvirzienu 
satiksmi, lai transportlīdzekļi varētu 
samainīties, attālums/brauktuves 
garums starp divām publiskās vietās 
iekārtotām sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietām 
(vienā vai pretējās ielas pusēs) ir 
ne mazāks kā 10 m, kā arī vienas 
vai vairāku tirdzniecības vietu 
(blakus izvietoto tirdzniecības 
vietu) kopgarums nepārsniedz 
15 m, nodrošinot pretimbraucošo 
transportlīdzekļu redzamību;

46.2.3. pie krustojuma 
izvietotās sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
nepasliktinātu krustojuma 
pārredzamību un transportlīdzekļu 
braukšanu krustojumos;

46.3. visā Cēsu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā:

46.3.1. iekārtojot sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanas vietu publiskās vietās – 
ielās ar gājēju satiksmi, brīvas ielas 
teritorijas platumam starp divām 
pretējās ielas pusēs izvietotām 
tirdzniecības vietām ir jābūt ne 
mazākam kā 3,5 m;

46.3.2. iekārtojot sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 
vietas publiskās vietās, nedrīkst būt 
aizsegti satiksmes organizācijas 
tehniskie līdzekļi, pasliktinot to 
redzamību un uztveršanu;

46.3.3. sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas, 
kuru konstrukciju pamatnē ir 
grīda:

46.3.3.1. jābūt izbūvētai brīvai 
piekļuvei inženierkomunikāciju 
akām vai uztvērējakām (gūlijām), 
kas saskaņots ar attiecīgo 
inženierkomunikāciju īpašnieku;

46.3.3.2. jānodrošina 
iespēja cilvēkiem ratiņkrēslos 
izmantot sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma sniegšanas vietu; 
izvietojot pandusu, grīdas 
savienojumam ar ietvi jāievēro 
augstuma un garuma attiecība 
1:20, tā risinājumu paredzot grīdas 
konstrukcijā;

46.3.3.3. jānodrošina brīva 
piekļuve sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietai 
publiskā vietā;

46.3.3.4. nedrīkst būt traucēta 
gājēju plūsma un satiksme.

IV. Tirdzniecības dalībnieka 
un tirdzniecības organizatora 
pienākumi kārtības 
nodrošināšanai

47. Tirdzniecības dalībnieks ir 
atbildīgs:

47.1. par tirdzniecības 
noteikumu ievērošanu konkrētajā 
tirdzniecības vietā;

47.2. par atļaujā norādīto 
nosacījumu ievērošanu;

47.3. par saskaņotās 
tirdzniecības vietas izvietojuma, 
platības un augstuma ievērošanu;

47.4. par šajos noteikumos 
noteikto attālumu, brīvo 
neaizņemamo teritoriju un 
piekļuves nodrošināšanu;

47.5. par saskaņotās 
tirdzniecības vietas vizuālā 
risinājuma ievērošanu;

47.6. par tīrības un kārtības 
nodrošināšanu ielu tirdzniecības 
vietā un 1,5 m rādiusā ap 
tirdzniecības vietu un šajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos 
atkritumu urnu izvietošanu;

47.7. par tirdzniecības vietas 
iekārtojuma atbilstību tirdzniecības 
vietas pasei tikai gadījumos, ja 
tirdzniecības vietas iekārtošanai 
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tiek izmantots tirdzniecības 
dalībnieka īpašumā esošs, iznomāts 
vai patapināts tirdzniecības vietas 
aprīkojums vai arī tirdzniecība 
tiek veikta no speciālām iekārtām, 
izņemot gadījumus, ja tirdzniecība 
tiek veikta no autotransporta;

47.8. par speciālo iekārtu 
un objektu, kas tiek izmantoti 
tirdzniecības veikšanai, atbilstību 
Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām;

47.9. par speciālo iekārtu 
un objektu, kas tiek izmantoti 
tirdzniecības veikšanai, uzturēšanu 
kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, 
kā arī iekārtu un objektu, kas 
zaudējuši savu funkcionālo nozīmi, 
novākšanu;

47.10. par ielu tirdzniecības 
vietu, tostarp saulessargu, 
demontāžu darba dienas 
beigās, izņemot gadījumu, kad 
tirdzniecības vieta saskaņota Cēsu 
novada Būvvaldē kā projekts ar 
tirdzniecības vietas aprīkojuma 
piesaisti konkrētajai vietai dabā;

47.11. tirdzniecības laikā 
tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā 
un pēc darba beigšanas tai jābūt 
sakoptai.

48. Tirdzniecības organizators 
ir atbildīgs:

48.1. par saskaņoto tirdzniecības 

vietu skaita un platības patvaļīgu 
palielināšanu;

48.2. par saskaņoto tirdzniecības 
vietu izvietojuma, platības un 
augstuma ievērošanu;

48.3. par šajos noteikumos 
noteikto attālumu, brīvo 
neaizņemamo teritoriju un 
piekļuves nodrošināšanu;

48.4. par saskaņotā tirdzniecības 
vietu vizuālā risinājuma 
nodrošināšanu;

48.5. par tīrības un kārtības 
nodrošināšanu ielu tirdzniecības 
vietās un šajos noteikumos 
noteiktajos gadījumos atkritumu 
urnu izvietošanu;

48.6. par tirdzniecības 
vietu iekārtojuma atbilstību 
tirdzniecības vietas pasei tikai 
gadījumos, ja tirdzniecības 
vietas iekārtošanai tiek izmantots 
tirdzniecības organizatora īpašumā 
esošs, iznomāts vai patapināts 
tirdzniecības vietas aprīkojums 
vai arī tirdzniecība tiek veikta 
no speciālām iekārtām, izņemot 
gadījumus, ja tirdzniecība tiek 
veikta no autotransporta;

48.7. par tirdzniecības vietu 
uzturēšanu kārtībā tirdzniecības 
laikā un to sakopšanu pēc darba 
beigšanas.

49. Tirdzniecības vietā atrasties 
ar preci un veikt tirdzniecību var 
tikai tirdzniecības atļaujā norādītā 
persona, norādītā fiziskā persona, 
kas nav reģistrējusi saimniecisko 
darbību, vai šīs personas pilnvarots 
ģimenes loceklis, uzrādot notariāli 
apstiprinātu pilnvaru, vai persona, 
kas ar norādīto juridisko personu 
ir juridiski noformējusi darba 
tiesiskās attiecības un ir attiecīgi 
pilnvarota.

50. Tirdzniecības dalībnieks ir 
tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
montāžas darbus ne ātrāk kā 10 
dienas pirms ielu tirdzniecības 
atļaujā norādītā atļaujas derīguma 
termiņa sākuma, to norādot šo 
noteikumu 33.punktā minētajā 

atļaujā. 
51. Tirdzniecības dalībniekam 

sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vietas 
demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 
10 dienas pēc tirdzniecības atļaujas 
derīguma termiņa izbeigšanās.

52. Tirdzniecības organizatoram 
un tirdzniecības dalībniekam 
aizliegts:

52.1. bojāt pilsētvides un 
apstādījumu elementus;

52.2. traucēt tuvumā esošo 
kultūras iestāžu, vispārizglītojošo 
mācību iestāžu un bērnudārzu 
darbu, kā arī apgrūtināt bērnu 

rotaļlaukumu izmantošanu;
52.3. pārdot dzērienus stikla 

iepakojumā tirdzniecībai pasākumu 
laikā;

52.4. aizsegt satiksmes 
organizācijas tehniskos līdzekļus, 
pasliktinot to redzamību un 
uztveršanu;

52.5. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijā tirdzniecībai piešķirtā 
tirdzniecības vieta jāatbrīvo darba 
dienas beigās, izņemot gadījumus, 
kad tirdzniecības vieta saskaņota 
Cēsu novada Būvvaldē kā projekts 
ar tirdzniecības vietas aprīkojuma 
piesaisti konkrētajai vietai dabā;

52.6. bez pastāvīgās 
tirdzniecības vai pakalpojumu 
sniegšanas vietas īpašnieka vai tā 
pārstāvja iepriekšējas piekrišanas 
aizsegt pastāvīgās tirdzniecības 
vai pakalpojumu sniegšanas vietas 
skatlogu un reklāmas stendu;

52.7. traucēt piekļuvi ieejai/
izejai ēkā, tostarp evakuācijas 
izejai;

52.8. izvietot ar realizējamo 
produkciju nesaistītu reklāmu;

52.9. aizsegt stacionāru 
reklāmas objektu;

52.10. neatļautās vietās izvietot 
slēgtas teltis, noliktavas, nojumes ar 
nolaižamām sienām vai cita veida 
norobežojošas konstrukcijas.

53. Ielu tirdzniecības vietā 
jābūt tirdzniecības atļaujai un šajos 
noteikumos noteiktajos gadījumos 
– tirdzniecības vietas pasei.

54. Tirdzniecības dalībniekam 
un tirdzniecības organizatoram 
pēc Cēsu novada Pašvaldības 
policijas (turpmāk – Pašvaldības 
policija), kā arī pēc kontrolējošo 
iestāžu amatpersonu pieprasījuma 
jāuzrāda:

54.1. personu apliecinošs 
dokuments;

54.2. tirdzniecības atļauja;
54.3. tirdzniecības vietas pase vai 

Cēsu novada Būvvaldes izsniegtais 
saskaņojums tirdzniecības vietas 
dizaina risinājumam;

54.4. tirdzniecības preču 
izcelsmi apliecinoši dokumenti, 
izņemot gadījumus, ja tiek tirgotas 
savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes 
un savvaļas ziedi, pašu iegūti svaigi 
zvejas produkti un medījumu 
gaļa nelielos apjomos saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām par 
primāro produktu apriti nelielos 
apjomos.

V. Tirdzniecības vietās 
realizējamo preču grupas

55. Tirdzniecības vietās 
realizējamo preču grupas 
tiek noteiktas atbilstoši ielu 
tirdzniecības veidam un vietām.

56. Ielu tirdzniecības 
vietās sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai atļauts 
tirgot tikai pārtikas preces, kas 
domātas patērēšanai tirdzniecības 
vietā.

57. Ielu tirdzniecības 
vietās maksimāli pieļaujamais 
realizējamo preču grupu 
uzskaitījums:

57.1. Cēsu pilsētas vecpilsētas 
teritorijā, kuru ierobežo Lenču 
iela, Palasta iela un Vaļņu iela:

57.1.1. saldējums;
57.1.2. ziedi;
57.1.3. uzkodas, konditorejas 

izstrādājumi un bezalkoholiskie 
dzērieni;

57.1.4. pašu izgatavoti 
amatniecības darinājumi;

57.1.5. pašu izgatavoti mākslas 
priekšmeti;

57.1.6. rūpnieciski ražoti 
suvenīri ar Cēsu un Latvijas 
tematiku;

57.1.7. preses izdevumus un 
grāmatas;

57.1.8. piepūšamās un cita 
veida atrakcijas.

57.2. Cēsu pilsētas 
administratīvajā teritorijā ielu 
tirdzniecība ir atļauta tikai 
12.pielikumā norādītās vietās un 
realizējamās preču grupas netiek 
ierobežotas, izņemot Cēsu pilsētas 
vecpilsētas teritoriju.

57.3. Vaives pagasta 
administratīvajā teritorijā ielu 
tirdzniecības vietas un realizējamās 
preču grupas ir jāsaskaņo ar 
pagasta pārvaldi.

58. Cēsu novada Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisija, 
saskaņojot jaunas ielu tirdzniecības 
vietas, preču grupas, izņemot 
noteikumu 57.1.apakšpunktā 
minētās, netiek ierobežotas, taču, 
ņemot vērā vietas īpatnības, Cēsu 
novada Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisija var pieņemt 
lēmumu par preču grupu 
ierobežošanu/papildināšanu.

59. Ielu tirdzniecībai pasākuma 
laikā tirdzniecības sortimentu un 
tirdzniecības vietu skaitu, atbilstoši 
pasākuma koncepcijai, nosaka 
pasākuma organizators, saskaņojot 
ar attiecīgo iestādi.

VI. Nosacījumi pašvaldības 
izsniegtās ielu tirdzniecības 
atļaujas darbības apturēšanai uz 
laiku

60. Pašvaldības policija 
atbilstoši savai kompetencei var 
pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs 
pārtrauc darbību un atbrīvo 
konkrēto darbības vietu uz laiku, 
par to informējot ielu tirdzniecības 
atļaujas izsniedzēju, šādos 
gadījumos:

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

60.2. sakarā ar paredzētajiem 
publiskiem pasākumiem, kurus 
akceptējusi Cēsu novada dome; 

60.3. ja tas nepieciešams novada 
projektu realizācijai;

60.4. ja tas rada draudus 
apmeklētāju drošībai.

VII Tirgus statusa 
piešķiršana un tirgus noteikumu 
saskaņošana

61. Lai izveidotu jaunu tirgus 
teritoriju (ar vai bez apbūves), 
persona iesniedz pašvaldībā 
iesniegumu, Cēsu novada 
Būvvaldē saskaņotu tirgus 
projektu. Lēmumu par jauna 
tirgus lietderību, atrašanās vietu, 
teritorijas robežām un projekta 
akceptēšanu pieņem Cēsu novada 
dome (turpmāk – dome).

62. Pēc tirgus projektā 
paredzēto iekārtošanas darbu 
pabeigšanas dome lemj par tirgus 
statusa piešķiršanu.

63. Tirgus noteikumi tiek 
saskaņoti reizi gadā.

64. Tirgus pārvaldnieks iesniedz 
pašvaldībā tirgus noteikumu 
projektu.

65. Pirms tirgus noteikumu 
saskaņošanas tiek lūgts sniegt 
atzinumu par tirgus noteikumiem 
Valsts policijai un Pārtikas un 
veterinārajam dienestam.

66. Lēmumu par tirgus 
noteikumu saskaņošanu pieņem 
dome.

VIII. Administratīvā atbildība 
par noteikumu neievērošanu un 
noteikumu izpildes kontrole

67. Par tirdzniecības noteikumu 
pārkāpumiem personas saucamas 
pie normatīvajos aktos paredzētās 

atbildības.
68. Par šo noteikumu 

pārkāpumiem, kas nav paredzēti 
67.punktā, var uzlikt šādu 
administratīvo sodu:

68.1. par 47., 48. vai 51.punkta 
prasību neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no 35 līdz 75 
euro, bet juridiskajām personām  – 
no 145 līdz 360 euro;

68.2. par 47., 48. vai 51.punkta 
prasību neievērošanu, ja tas ir 
izdarīts atkārtoti gada laikā, 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no 75 līdz 145 euro, bet 
juridiskajām personām – no 360 
līdz 715 euro;

68.3. par 50., 52. vai 60.punkta 
prasību neievērošanu uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām līdz 75 
euro, bet juridiskajām personām 
– līdz 715 euro;

68.4. par 49.punkta prasību 
neievērošanu uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām līdz 350 
euro, bet juridiskajām personām 
– līdz 1400 euro;

68.5. par 53. un 54.punkta 
prasību neievērošanu uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 75 
līdz 145 euro, bet juridiskajām 
personām – no 360 līdz 715 euro;

68.6. par 53.punkta prasību 
neievērošanu, ja tas ir izdarīts 
atkārtoti gada laikā, uzliek naudas 
sodu fiziskajām personām no 145 
līdz 350 euro, bet juridiskajām 
personām – no 715 līdz 1400 
euro.

69. Šo noteikumu izpildi 
kontrolē Pašvaldības policijas 
amatpersonas saskaņā ar likumu 
„Par policiju”, kurām ir  tiesības 
sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus. Administratīvā 
pārkāpuma lietas izskata un sodus 
uzliek Cēsu novada Administratīvā 
komisija.

IX. Administratīvo aktu 
apstrīdēšana un pārsūdzēšana

70. Komisijas, iestādes vai 
darbinieka izdoto administratīvo 
aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
domē, bet domes pieņemto lēmumu 
par apstrīdēto administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

71. Domes administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību persona var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

X. Noslēguma jautājumi
72. Ielu tirdzniecības vietas, 

kas pašvaldībā ir saskaņotas līdz 
šo noteikumu spēkā stāšanās 
datumam, ir uzskatāmas par 
saskaņotām, veicot korekcijas 
tirdzniecības sortimentā atbilstoši 
šajos noteikumos maksimāli 
pieļaujamajam realizējamo preču 
grupu uzskaitījumam. Izmaiņas 
ielu tirdzniecības vietu skaitā, 
sortimentā vai dizaina risinājumā 
jāsaskaņo šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā.

73. Atzīt par spēku zaudējušiem 
ar šo saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienu Cēsu novada domes 
2010. gada 22. jūnija saistošos 
noteikumus Nr.23 „Par tirdzniecību 
publiskās vietās Cēsu novadā”.
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PASĀKUMI


Pasākumi
05.06. no plkst.18.00 līdz 
plkst.24.00
Baznīcu nakts
Cēsu dievnamos

05.06. plkst.19.30
Gidons Krēmers. Kremerata 
Baltica. 12. festivāla 
atklāšanas koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.06. plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā

06.06. plkst.22.00
DJ Z:le
Fonoklubā

07.06. plkst.11.00
Gidons Krēmers. Kremerata 
Baltica. 12. festivāla Rīta 
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.06. plkst.12.00
Bērnu studijas „Mazais 
Andžiņš” koncerts
Maija parkā

07.06. plkst.19.30
Gidons Krēmers. Kremerata 
Baltica. 12. festivāla 
Noslēguma koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

08.06. plkst. 10.00  
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 
eksāmens – koncerts vijoles 
specialitātē 
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

08.06. plkst. 12.00 
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 
eksāmens – koncerts vokālās 
nodaļas audzēkņiem
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

08.06. plkst.16.00
Pirmais starptautiskais 
čellu festivāls “Čello Cēsis”. 
No 8.jūnija līdz 13.jūnijam 
1.stāvā klātienē varēs vērot kā 
top jauns čells.
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

12.06. plkst.10.00 
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 

eksāmens – koncerts 
pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu nodaļas 
audzēkņiem
Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

12.06. plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

13.06. plkst.10.00
“Čello Cēsis”. Eiropas 
Mūzikas Padomes 
konferences atklāšana
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

13.06. plkst.19.00
“Čello Cēsis”. Festivāla 
atklāšanas koncerts. LNSO 
un Nikolass Alštets
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

13.06. plkst.21.00
Koncertu sērija “Zemlika 
nāk…”. Douglas Dare 
koncerts
Kultūras terasē “Zaļa Zāle”

13.06.  plkst.22.00
Jager On Tour. DJ Monsta, 
DJ All-viss, DJ Dub:ra, 
DJ pm2theam. Piesakoties 
Facebook sarakstā, ieeja bez 
maksas
Fonoklubā

14.06. plkst.17.00
“Čello Cēsis”. LNSO čellu 
grupa “Čellu Dream Team”
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

19.06. plkst.22.00
DJ Mārcis Š
Fonoklubā

20.06. plkst.20.00
Brīvdabas ielīgošana ar 
dižizrādi „Skroderdienas 
Silmačos”
Cēsu Pils parkā

20.06. plkst.22.00
Pirmsjāņu alus dzeršans 
sacensības
Fonoklubā

21.06.  plkst.12.00
Zaļie Jāņi
Jāņu ielīgošana kopā ar 
tradicionālās kultūras 
iniciatīvu centru „KasTe”
„Siļķes”, Dzirnavu ielā 33

21.06.  plkst.21.00
Koncerts „Kad balti mākoņi 
līgo”. Uzstājas Cēsu novada 
kori un deju kolektīvi
Cēsu Pils parkā

26.06. plkst.22.00
Diskotēka “Šmārcis” 
piedāvā
Fonoklubā

27.06.  plkst.15.00
Tartu universitātes 
kamerkora koncerts
VIII. Ziemeļu un Baltijas 
valstu dziesmu svētki
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā

27.06.  plkst.21.00
VIII. Ziemeļu un Baltijas 
valstu dziesmu svētku 
koncerts 
Cēsu Pils parkā

27.06. plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

Kino
No 03.06.
Samba
Samba (2014)
Žanrs: Komēdija, drāma
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 05.06.
Spiegs
Spy (2015)
Žanrs: Komēdija, asa sižeta 
filma
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Dubultķeza
Дабл Трабл (2015)
Žanrs: Komēdija
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 12.06.
Svīta
Entourage (2015)
Žanrs: Komēdija
Līdz 16 g.v. - neiesakām
Juras laikmeta pasaule
Jurassic World (2015)
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma, zinātniskā 
fantastika
Līdz 12 g.v. - neiesakām
Aklais randiņš
Man Up (2015)
Žanrs: Komēdija
Līdz 12 g.v. - neiesakām

No 26.06.
Teds 2
Ted 2 (2014)
Žanrs: Komēdija. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Izstādes
02.05. – 28.06.
Anitas Melderes 
personālizstāde “Gleznas un 
Akvareļi”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.05.- 19.06. 
Izstāde “Citāda rota”. Vitas 
Vīksnas darbi.
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos

20.05.-30.10.
Vidzemes bruņniecība 
Latvijā. 16.–19.gs.
Ieskats vācbaltu kultūras un 
vēstures mantojumā
Cēsu Jaunās pils Bēniņu 
izstāžu zālē

30.05.-02.08.
Igauņu glezniecības 
pamatlicējs Johans Kēlers 
(1826-1899) un laikabiedri 
Latvijā
Cēsu Izstāžu namā

01.06 – 31.07.
Viļa Bleikša foto izstāde 
“Latvijas noskaņas”
Pieaugušo izglītības centrā

Literatūras izstādes 
Cēsu bibliotēkā
1.- 17.06. 16. jūnijā 
rakstniekam, žurnālistam 
Mārim Čaklajam – 75 (1940-
2003)  

1.- 30.06. Rakstniekam 
Ādolfam Ersam – 130  

1.-30.06. Jauniešu un vecāku 
žūrijas 2015 grāmatu 
kolekcija 

1.06.-31.08. Tāpēc, ka mīlu 
dzīvniekus. Bērnu grāmatu 
autorei Dz. Rinkulei–Zemzarei 
95 

1.06.-31.08. Māris Rungulis– 

spilgtākais rakstnieks bērnu 
oriģinālliteratūrā 
 
1.06.-31.08. Bērnu un 
jauniešu žūrija 2015 
 
8.-29.06. Saules gada 
viducī... 
 
18.,19.06. Jauno grāmatu 
izstāde

18.-25.06. Jāņa diena lepni 
nāca, Ugunīs vizēdama. 
(L.t.dz.) 

Sports
02.06. plkst.17.30 
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 
1.posms
Pūces ielā 2a
 
06.06. plkst.10.00 
“Joker Beach Ball’15” 
čempionāts pludmales 
volejbolā, 2.posms
Pūces ielā 2

09.06. plkst.17.30 
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 2.posms
Pūces ielā 2a

15.06. plkst.10.00 
Cēsu, Gulbenes un Siguldas 
novadu čempionāts 
pludmales volejbolā 
jauniešiem, 1.posms
Pūces ielā 2a

20.06.15. plkst.11.00 
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 3.posms
Pūces ielā 2a

23.06. plkst.11.00 
Skrējiens “Jānis un Jānītis”. 
Reģistrācija no 9.00-10.30. 
Starts un finišs Rožu laukumā

26.-28.06.15. Florbola 
vārtsargu nometne 
“Blindsave”
Piebalgas 18
 
30.06. plkst.17.30 Cēsu 
novada čempionāts 
pludmales volejbolā, 4.posms
Pūces ielā 2a

1. Saistošie noteikumi 
nosaka aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanai Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā.

2. Cēsu novada 

administratīvajā teritorijā, 
kurā ietilpst Cēsu pilsēta un 
Vaives pagasts, ir aizliegts 
audzēt ģenētiski modificētos 
kultūraugus.

3. Aizliegums Cēsu novada 

teritorijā audzēt ģenētiski 
modificētos kultūraugus ir 
noteikts uz 5 (pieciem) gadiem 
no saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas.

4. Atzīt par spēku 

zaudējušiem Cēsu novada 
domes 13.05.2010.saistošos 
noteikumus Nr. 18 “Par 
aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Cēsu 
novadā”.

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

23.04.2015. Saistošie noteikumi Nr.5 „Par aizliegumu  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Cēsu novada 
teritorijā”
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AKTUĀLI

Ko Twitterī čivina par 
Cēsīm?

luīze @HiimLuise  
manai klasei ir labākās 
ekskursijas #cēsis #peintbols 
#pils

Jānis Ķīnasts @kinasts  
Dienas prieks. @Cesis_lv uz 
vēstuli par telpu meklējumiem 
atbildēja dažu minūšu laikā. 
Attieksme! :)

Gustavs Vijups @MeGustavs  
Mīlu Cēsis, it īpaši mīlu 

Cēsis piektdienas vakarā, jo 
tā ir vienīgā vieta, kur tevi 
nepazīstama sieviete pus vienos 
naktī uz ielas bildinās

Lana @LancyQueeen  
@IntarsBusulis Izcils koncerts. 
Trūkst vārdu, lai aprakstītu 
emocijas. Gaidīšu Jūs vēl uz 
koncertiem Cēsīs 

Lauris Kļaviņš@LaurisKlavins  
Jauks vakars Cēsīs pie 
draugiem Auniņiem ar #LAT 
#LoveInjected :-)

Patrīcija* @Patiinjsh 
Vispār, ļoti ilgi nebiju bijusi 
Cēsīs, kolosāla pilsēta, kolosāls 
@IntarsBusulis koncerts. 
Cepuri nost!!!!

Turpinājums no 1 lpp.

Ģimenes dienas svētki
Arī šogad neiztrūka 
dalība ģimeni saliedējošas 
aktivitātes un koncerts.  
Pastaigu takas maršrutā bija 
iekļauti tādi punkti kā jaunā 
Cēsu centrālā bibliotēka, 
zinātnes centrs “Z(in)oo”, 
Ruckas parks un SEB banka, 
kur ģimenes kopā ar bērniem 
piedalījās dažādās aktivitātēs. 

Turpinot tradīciju, jau ceturto 
gadu norisinājās arī bērnu ratiņu 
parāde. Šogad tajā piedalījās 
deviņas ģimenes. Pēc žūrijas 
komisijas balsojuma 1. vietu 
ieguva Zvaigžņu ģimenes 
ratiņi. Visi ratiņu parādes 
dalībnieki saņēma dāvanas no 
veikala “Bēbis”, un pirmo trīs 

Smilšu laukuma rekon-
strukcijas laikā Uzvaras 
bulvārī posmā no Noliktavas 
ielas līdz Jāņa Poruka ielai 
noteikta vienvirziena kustība. 
Saistībā ar transporta kustības 
izmaiņām automašīnas tagad 
atļauts novietot abās ielas 
pusēs, atvieglojot iedzīvotāju 
piekļuvi Cēsu tirgum.

Autovadītājiem, kuri, braucot 

no J.Poruka ielas, iepriekš veica 
kreiso pagriezienu uz Uzvaras 
bulvāri, tagad jābrauc līdz 
Valmieras ielai un tad jāveic 
pagrieziens.

Kā iepriekš ziņots, Smilšu 
laukuma būvdarbus plānots 
pabeigt šī gada 1.oktobrī.

Trasporta kustības izmaiņas 
Uzvaras bulvārī

Pirms 25 gadiem,  tikai 
divdesmit dienas  pēc Latvijas  
Republikas  Neatkarības 
atjaunošanas,  tika pieņemts 
vēsturisks lēmums – atjaunot  
ģimnāziju Cēsīs. No skaistas 
idejas un sapņa līdz piepildītai 
realitātei – tāds ir ģimnāzijas 
ceļš. Draudzīgs sveiciens un 
cieņpilns paldies šajos svētkos  
kuplajai ģimnāzijas saimei, 

draugiem, atbalstītājiem, 
domubiedriem un sadarbības 
partneriem!

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija aicina savējos 
uz  Absolventu salidojumu 
2015. gada 5. septembrī.

Zvanīt –  64122256, 
64122244 un sekot informācijai 
mājas lapā  www.dacvg.lv 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts 
ģimnāzija aicina uz absolventu salidojumu!

vietu ieguvēji saņēma veikala 
“Bēbis” dāvanu kartes. 

Ģimenes dienas pasākuma 
laikā tika godināts Cēsu novada 
pašvaldības krustbērns - Everts 
Verners Kalniņš. Atbilstoši 
ilggadējai tradīcijai, pirmais 
novada bērns, kurš piedzimst, 
sākoties jaunajam gadam, kļūst 
par Cēsu novada pašvaldības 
krustbērnu. 

Aģentūra saka lielu 
paldies visiem lielajiem un 
mazajiem cēsniekiem, kuri 
piedalījās svētku svinēšanā, 
kā arī ikvienam, kas palīdzēja 
rīkot šos svētkus: “Rakši”, 
“Beātus”, “Cēsu alus”, SEB 
bankai, viesu namam “LASO”, 
veikalam “Bēbis”, Cēsu 
novada pašvaldībai, Cēsu 
pilsētas Mākslas skolai, Ruckas 

mākslas rezidenču centram, 
zinātnes centram “Z(in)oo”, 
Cēsu Centrālajai bibliotēkai, 
Cēsu novada Jauniešu domei, 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrai “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”, Cēsu novada 
Pašvaldības policijai, Valsts 
policijai, LSK jaunatnes Cēsu 
nodaļai, Reklāmas aģentūrai 
“Kobalts”, NBS instruktoru 
skolai, Viesnīcai “Kolonna 
Hotel Cēsis”, “Kliģeniem”, deju 
studijai “Savanna”, popgrupai 
“Hei”, Cēsu 1. pamatskolas 
tautas deju kolektīviem, Cēsu 
mūzikas vidusskolas džeza, 
populārās mūzikas un pūšam-
instrumentu ansambļiem, Rīgas 
horeogrāfijas skolai.

Attēlā: Ratiņu parādē pēc žūrijas komisijas vērtējuma 1. vieta 
pienācās Zvaigžņu ģimenes ratiņu noformējumam. Foto: Kitija 
Ločmele.

Attēlā: Pieturā pie Mākslas 
skolas ģimenēm bija iespēja 
rādīt savas radošās prasmes, 
kopīgi veidojot Ģimenes 
dienas gleznu. Foto: Kitija 
Ločmele.

Iveta Jermolājeva 
Jaunatnes lietu speciāliste

Cēsu jauniešu biedrība 
„Youth for City – City for 
Youth” piedalījās Jaunatnes 
Starptautisko programmu 
aģentūras izsludinātajā 
konkursā par studiju vizīti 
Turcijā un ieguva tiesības 
pārstāvēt Latviju apmācību 
kursā „SOHO - European 
Training Course for EVS 
Support People”.

Galvenā SOHO apmācību 
ideja bija uzlabot Eiropas 
Brīvprātīgā darba projektu 
kvalitāti, attīstot būtiskākās 
atbalsta personu kompetences. 
Apmācībās satikās jaunatnes 

darbinieki no 15 dažādām 
valstīm.

Studiju vizītes laikā tika 
izvērtētas dažādas situācijas, 
ar ko saskaras organizācijas, 
kas nosūta jeb uzņem 
brīvprātīgos jauniešus. Tā kā 
biedrība „Youth for City – City 
for Youth” arī ir ieguvusi 
akreditāciju un var uzņemt un 
nosūtīt jauniešus brīvprātīgajā 
darbā, bija vērtīgi apmeklēt 
apmācības, lai vairāk uzzinātu, 
kā šo procesu organizēt, kā 
arī gūt pieredzi, kā jauniešiem 
piedāvāt mācīšanās iespējas.

Vērtīgākais studiju kursa 
ieguvums – dzirdētie pieredzes 
stāsti no jauniešiem, kuri paši ir 
bijuši brīvprātīgie kādā valstī. 
Bija interesanti uzzināt, kā 

jūtas un ko sagaida jaunietis, 
kurš ir devies uz svešu valsti un 
svešu organizāciju, lai mācītos 
un gūtu jaunu pieredzi. Šobrīd 
šie jaunieši jau paši kļuvuši 
par jaunatnes darbiniekiem un 
organizē brīvprātīgo darbu. 

Jauniešu mājā šogad 
apstiprināti vairāki projekti, 
kuru galvenais akcents 
ir mācības, taču gādāsim 
arī par brīvprātīgo darba 
attīstību. Ja ir jaunieši, kuri 
vēlas gūt jaunu pieredzi 
Latvijā vai kādā citā valstī, 
var rakstīt un  pieteikties uz  
iveta.jermolajeva@gmail.com.

Jaunas iespējas brīvprātīgo 
darbam

Sociālā dienesta darba laiks vasarā
Sākoties vasarai, Cēsu 

novada pašvaldības aģentūra 
“Sociālais dienests” pāries uz 
vasaras darba laiku.  

Apmeklētāju pieņemšanas 
laiki no š.g. 1. jūnija līdz 
31. augustam:
Pirmdiena 7.30 –  11.45 un     
13.00 – 16.45
Otrdiena  7.30 –  11.45            
Trešdiena 13.00 – 17.45
Ceturtdiena 7.30 –  11.45 un   
13.00 – 16.45
P i e k t d i e n ā  a p m e k l ē t ā j u s 
nepieņem

P.,O.,C.,P. pārtraukums 
12.30 – 13.00.

Trešdienās pārtraukums 
12.00-13.00.

Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks no 22. jūnija tiek pārcelts 
uz 20. jūniju no plkst. 7.30 līdz 
plkst. 12.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra „Sociālais dienests” 
apmeklētājus pieņem Bērzaines 
ielā 16/18, Cēsīs. Tālrunis: 
64127740, Fakss: 64127891,  
e-pasta adrese: 

soc.ag@cesis.lv


