
Anita Zimele  
Cēsu novada pašvaldības 
Sociālais dienests

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
turpina aktīvu darbu pie 
jau astotās Starptautiskās 
Ģimenes dienas pasākuma 
organizēšanas, kas jau kļuvusi 
par tradīciju Cēsīm. Šogad 

pasākuma jauninājums būs šo 
svētku svinēšanu visas nedēļas 
garumā no 9. maija līdz 
15. maijam visām Cēsu novada 
ģimenēm ar bērniem.

Šogad reģistrēšanās 
Ģimenes nedēļai notiks 
pirmdien, 9. maijā, no plkst. 
16.00 līdz plkst. 18.00 pie Cēsu 
novada domes priekšsēdētāja 
Jāņa Rozenberga Cēsu novada 
pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs. Katra ģimene saņems 
maršruta karti un Ģimenes 
pasi. Apmeklējot kartē 
norādītos punktus un iegūstot 
zīmodziņu, ģimenēm būs 
iespēja iesaistīties dažādās 

ģimeni saliedējošās aktivitātēs. 
Bērni varēs sadarboties ar 
vecākiem, vecāki – ar bērniem.

Nedēļas garumā Cēsu novada 
ģimenes – vecāki, vecvecāki 
kopā ar savām atvasītēm – 
aptuveni no plkst.16.00-19.00 
katru vakaru varēs doties 
ģimeniskās pastaigās uz kādām 
no Cēsu pilsētas vispārējās, 
profesionālās vai interešu 
izglītības iestādēm (Cēsu 
Mākslas skola, Cēsu pilsētas 
sporta skola, Cēsu Pilsētas 
vidusskola, Alfrēda Kalniņa 
Cēsu bērnu mūzikas skola, 
Cēsu bērnu un jauniešu centrs 
“Spārni”) un biedrībām “Mazā 
Brīnumzeme” un Latvijas 

neredzīgo biedrības Cēsu 
teritoriālo dienas rehabilitācijas 
centru (katru vakaru būs cits 
objekts), lai iepazītos tuvāk ar 
to piedāvātajām iespējām, kā 
arī katrā no šiem punktiem tiks 
ietvertas dažādas aktivitātes, 
atrakcijas, attīstoši uzdevumi 
un spēles, kuru mērķis ir 
stiprināt ģimeni.

Sestdien, 14. maijā, 
Maija parka estrādē svētkus 
ieskandinās koncerts “Par 
stipru ģimeni” ar dažādām 
aktivitātēm un radošajām 
darbnīcām.

Starptautiskajā ģimenes 
dienā, 15. maijā, no plkst. 
13.00 līdz plkst. 15.30 Maija 

parka estrādē būs ģimenēm 
veltīts koncerts. Ģimenes 
dienu dalībniekus priecēs mazu 
un lielu cēsnieku uzstāšanās. 
Kā jau katru gadu, tiks sveikts 
arī Cēsu novada Krustbērns 
un, protams, pa vidu visam 
– radošās darbnīcas, spēles 
un aktivitātes bērniem, kā 
arī Bērnu ratiņu parāde! Par 
visatraktīvāk uzpostajiem un 
izrotātajiem bērnu ratiņiem 
tiks piešķirta īpaša pārsteiguma 
balva. Parādes sākums un 
pulcēšanās plkst. 14.00 pie 
Maija parka ieejas no Lenču 
ielas puses. Reģistrācija 
parādei sāksies no plkst. 12.30.

Šogad Lielajā talkā Cēsu 
novadā savākti teju 800 gružu 
maisi.

Lai kļūtu par labu inženieri,  
jāspēlējas.
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Attēlā: Tērpu dizaineres Ievas Morozas (centrā) darba telpās koprades mājas atklāšanā 
ieinteresētu apmeklētāju netrūka.

Idejām draudzīga māja

Lasiet 3. lpp

Lasiet 4. lpp

Šajā rudenī ar lietus ūdens 
kanalizācijas tīklu ierīkošanu 
plānots sākt Rīgas ielas pārbūvi 
posmā no Kases ielas līdz Līvu 
laukumam. Pārbūves darbus 
paredzēts pabeigt nākamgad.

Jau sākta būvprojekta 
izstrāde, ko plānots pabeigt līdz 
šī gada jūnijam. Būvprojektu 
izstrādā iepirkumā uzvarējusī 
projektēšanas firma SIA 
“Ceļuprojekts”. Tas paredz 
ielas braucamās daļas un gājēju 
ietvju pārbūvi, un veloceliņa 
ierīkošanu. Pēc būvprojekta 
akceptēšanas pašvaldība neka-
vējoties izsludinās iepirkumu 
būvniecības darbiem.

Kā uzsver pašvaldības 
Komunālās nodaļas vadītāja 
vietniece Liene Agafonova, 
Rīgas ielas pārbūve kalpos 
ne tikai infrastruktūras 
uzlabošanai, bet arī tam, lai 
Cēsu vecpilsētas centrālā iela 
un pārvietošanās tajā kļūtu 
pēc iespējas drošāka un ērtāka 
vismazāk aizsargātajiem 
satiksmes dalībniekiem – 
gājējiem un velosipēdistiem.

“Rīgas ielas pārbūvi Cēsis 
un cēsnieki ir pelnījuši jau 
sen. Šī senā vecpilsētas iela 
ir nenoliedzama pilsētas 
vizītkarte, un tās tehniskais 
un vizuālais stāvoklis ik gadu 
kļuva sliktāks, tāpēc prieks, ka 

šogad varam sākt šo projektu, 
lai situāciju kardināli mainītu 
uz labo pusi,” akcentē Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, piebilstot 
“protams, pārbūves darbi tik 
šaurā telpā, kāda ir vecpilsēta, 
radīs pārejošas neērtības, 
toties varēsim sagaidīt Latvijas 
simtgadi ar skaistu un sakoptu 
Cēsu vecpilsētas galveno ielu”.

Rīgas ielas posma pār-
būves pamatkoncepcija ir 
ielas vienvirziena kustības 
saglabāšana, vienlaikus maksi-
māli nodrošinot labvēlīgus 
apstākļus kājāmgājējiem 
un velobraucējiem. Tas tiek  
panākts, samazinot braucamās 
daļas platumu līdz trīs metriem 
visā ielas garumā, kā arī 
izveidojot iesegumā atsevišķu 
velo joslas marķējumu. Tāpat 
vietās, kur to atļauj ielas 
gabarīti, paralēli braukšanas 
virzienam, tiks ierīkotas 
automašīnu stāvvietas. Pārējā 
ielas daļa tiks izmantota 
ietvju paplašināšanai. Gājēju 
ērtībai ielu krustojumos uz 
braucamās daļas tiks veidotas 
paaugstinātas ietves.

Lai izvairītos no līdzšinējās, 
nereti haotiskās automašīnu 
novietošanas šajā Rīgas ielas 
posmā, automašīnu apstāšanās 
vietas tiks marķētas. 

Rudenī plānots sākt 
Rīgas ielas pārbūvi

Turpinājums 2. lpp.

Ģimenes dienai šogad mainīts formāts; ģimenes pases 
izsniegs 9. maijā

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Cēsu vecpilsētā, bijušajā 
Profesionālās vidusskolas ēkā, 
izveidota tikšanās vieta tiem, 
kuri vēlas aktīvi darboties – 
Koprades māja “Skola6”. 
Aprīļa vidū visi interesenti 
tika aicināti apskatīt kopā 
strādāšanas telpas, iepazīt 
nosacījumus un atklāt vietu 
kurā, cerams, dzims jaunas, 
radošas iniciatīvas.

Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs savā uzrunā sacīja, 
ka ideja par kopā strādāšanas 
nama izveidi radās, pateicoties 
sadarbībai ar Rīgas Tehnisko 
universitāti un iespējai iepazīt 
šādus kopā darbošanās 
piemērus Eiropā. Viņš arī 
uzsvēra, ka šāda koprades 
māja Cēsīs ir ļoti iederīga un 
novēlēja tai sekmīgu attīstību.

Reklāmas aģentūras vadītājs 

Jānis Grīviņš nesen ar ģimeni 
pārcēlies uz Cēsīm. Telpas 
savam birojam viņš nemeklēšot, 
jo izdevīgāk esot strādāt 
koprades mājā. Pirmkārt, jau 
finansiāli, jo biroja uzturēšana 
mazam uzņēmumam esot 
nopietns finansiāls slogs. 
Otrkārt, dažādu radošu virzienu 
cilvēkiem strādājot vienā mājā, 
rodas jaunām idejām draudzīga 
vide.

Turpinājums 3. lpp.
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PAŠVALDĪBĀ
Uzmanības centrā izglītība Prieks pašiem un 

ciemiņiem

Cēsu novada domes sēdē 21. aprīlī 

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 600 eksemplāri

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz 

Cēsu Vēstīm obligāta.

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Tālrunis: 64121677           E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Domes sēdē izskatīti  38 
jautājumi.

Lai atbalstītu un veicinātu 
kultūras pieminekļu saglabā-
šanu sabiedrības interesēs 
un uzlabotu Cēsu novada 
iedzīvotāju dzīves vides 
kvalitāti deputāti vienbalsīgi 
nolēma precizēt saistošos 
noteikumus par  Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
kultūras pieminekļu sagla-
bāšanai.

Lai veicinātu un attīstītu 
dažādu žanru profesionālo 
skatuves mākslu Cēsīs un visā 
Vidzemes reģionā, veidotu 
un pildītu daudzfunkcionāla, 
dinamiska un starptautiski 
konkurētspējīga kultūras centra 
funkciju, nodrošinātu kultūras 
pieejamību visiem sabiedrības 
slāņiem un veicinātu sabie-
drības izglītošanos, deputāti 
nolēma noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar SIA “Vidzemes 
koncertzāle”. 

Deputāti lēma apstiprināt 
Cēsu novada pašvaldības 2015.

gada pārskatu, kā arī pilsētas 
pansionāta, Sociālā dienesta un 
citu pašvaldības iestāžu gada 
pārskatus. 

Nolēma iesniegt projekta 
pieteikumu “Dabas aiz-
sardzības pasākumu ieviešana 
Gaujas piekrastē” Latvijas 
Vides aizsardzības fonda 
projektu konkursā “Īpaši 
aizsargājamo dabas teritoriju 
(ĪADT) dabas aizsardzības 
plānu ieviešana”. Uzdot Cēsu 
novada pašvaldības Finanšu 
nodaļai projekta pieteikuma 
apstiprināšanas gadījumā  
paredzēt  līdzfinansējumu  15%  
apmērā.

Lēma iesniegt biedrībā 
“Cēsu rajona lauku partnerība” 
un Zemkopības ministrijas 
Lauku atbalsta dienestā 
LEADER projekta pieteikumu 
“Telpu pielāgošana amatu 
mājas izveidei” par kopējo 
summu 27 500 eiro.

Apstiprināja pašvaldības 
grants ceļu pārbūves prioritāšu 
sarakstu

Nolēma turpināt dalību 
projektā “TechTown”. Projekta 
mērķis ir veicināt pilsētu 
izpratni par digitālo industriju 
lomu vietējās ekonomikas 
attīstīšanā, kā arī veidot rīcību 
plānu digitālo industriju 
veicināšanai. Pozitīva re-
zultāta gadījumā pašvaldība 
apņemas turpmāko divu gadu 
laikā sadarbībā ar projekta 
vietējo rīcības grupu un citiem 
interešu turētājiem izstrādāt 
Integrēto darbības stratēģiju 
digitālo industriju attīstības 
veicināšanas jomā, definējot 
nepieciešamās rīcības. Pro-
jektā ir 11 partneri, un tā 
vadošais partneris ir Barnslijas 
pašvaldība Lielbritānijā.

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.

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Aprīlī Cēsīs viesojās 
Izglītības ministrs Kārlis 
Šadurskis. Šī sfēra ir uzmanības 
centrā valsts mērogā, 
mūsu pašvaldībai izglītība 
tradicionāli ir prioritāte, 
tāpēc bija svarīgi iepazīstināt 
ministru ar norisēm mūsu 
novadā. Cēsu 2. pamatskolā 
sekmīgi darbojas apmācību 
programma bērniem ar īpašām 
vajadzībām. Spriedām, kas 
vēl darāms, lai šo programmu 
pilnveidotu. Par to, ka tā ir 
nepieciešama, šaubu nav. 

Cēsu internātpamatskola – 
rehabilitācijas centrs ir viena 
no lielākajām ārstniecības 
izglītības iestādēm Vidzemē. 
Esam noslēguši vienošanos 
ar Izglītības ministriju par 
Attīstības centra izveidi 
Meža skolā. Ministrs atzinīgi 
novērtēja Cēsu Jaunās 
sākumskolas darbību. Labs 

piemērs, kā privāta izglītības 
iestāde var augt un attīstīties 
arī ārpus Rīgas.

Vizītes pamatjautājumi bija 
jaunais pedagogu atalgojuma 
modelis un skolu tīkla 
optimizācija. Cēsu novadā jau 
esam izveidojuši pārdomātu 
un pieejamu skolu tīku, klases 
ir piepildītas, un skolotāji, 
ieviešot jauno atalgojuma 
modeli, būs ieguvēji.

Turpināsim pilnveidot 
novada izglītības infrastruktūru, 
skolu aprīkojumu. Arī šovasar 
skolās un bērnudārzos tiks 
veikti apjomīgi remonta 
un labiekārtošanas darbi. 
Rekonstruējot namu Saules 
ielā 23, izveidosim mūsdienīgu 
dienesta viesnīcu skolēniem.

Noteikti jāpiebilst, ka 
novada pašvaldība sadarbībā ar 
Rīgas Tehniskās universitātes 
Cēsu filiāli un portālu draugiem.
lv noslēgusi trīspusēju 
vienošanos par mobilo 
aplikāciju programmēšanas 
studiju sākšanu RTU Cēsu 

filiālē jau šogad - septembrī. 
Aicinām jauniešus izmantot šo 
iespēju un apgūt IT prasmes, 
studējot Cēsīs!

Vēl viena vieta ar labām 
izaugsmes iespējām ir aprīlī 
atvērtā kopā strādāšanas māja 
“Skola6”. Šis nav projekts, kurā 
sagaidām tūlītēju rezultātu, 
taču ceru, ka cēsnieki un ne 
tikai cēsnieki būs ieinteresēti 
un savas radošās ieceres īstenos 
koprades mājā.

Aprīlī svinējām izcilā 
tēlnieka, Cēsu goda pilsoņa, 
profesora Kārļa Jansona 120 
gadu jubileju. Izstāžu nama 
zāle bija ļaužu pilna, un bija 
daudz aizraujošu atmiņu stāstu. 
Nevaru nepiekrist mākslas 
zinātnieces Rutas Čaupovas 
teiktajam – kad runājam par 
Kārli Jansonu, domājam par 
Cēsīm!

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Aizvadīta aprīļa Lielā 
talka. Gribu pateikties visiem  
iedzīvotājiem, kas centīgi 
strādāja, padarot novadu 
tīrāku un skaistāku. Talkā 
savākti vairāk nekā 800 maisi, 
iespaidīgs daudzums drazu, 
kas bija izmestas mežmalās, 
ceļmalās, kapos gan Cēsīs, gan 
Vaives pagastā.

Vaivē pavasara aktualitāte 
ir ceļu uzturēšana un remonts. 
Pašvaldības ceļus greiderējām 
pirms lietavām un, kolīdz laika 
apstākļi uzlabosies, to darīsim 
atkārtoti. Ir apsekoti pagasta 
ceļu kritiskākie posmi, kur 
nepieciešams atjaunot grants 
segumu vai caurteku. Šajos 
posmos veiksim remonta 
darbus, izmantojot pašvaldības 
budžeta un Autoceļu fonda 
finansējumu. 

Domes sēdē aprīlī deputāti 
apstiprināja Vaives pagasta 
ceļu atjaunošanas programmas 
prioritāšu sarakstu. Darbu 
sākusi iepirkuma komisija, 
lai sagatavotu un  izsludinātu  
Veismaņu–Krīvu ceļa būv-
projekta konkursu. Projekta 
izstrādei jānoslēdzas šogad, 
lai 2017. gadā varētu sākt 
būvdarbus. Šī ceļa posmiem 
Veismaņu un Krīvu ciemos 
esam paredzējuši cieto segumu. 
Būs arī jāizvērtē, kā sakopt 
Veismaņu aleju.

Šogad pēc jaunas metodes 
apkarosim latvāņus. To 
miglošana ir efektīva, ja to 

veic pavasarī, tiklīdz latvāņi 
sāk dīgt. Darbs jau ir sākts – 
paredzēts miglot 30 hektārus 
pašvaldības teritoriju, kurās

ieviesušies latvāņi, kā arī 
ceļmalas. Tā ir programma 
vairākiem gadiem un, lai 
mums tiešām izdotos iznīcināt 
latvāņu audzes, ceram arī uz 
privāto zemju īpašnieku aktīvu 
līdzdalību. 

Vēl jāpiebilst, ka 
būvinspektors apsekoja 
jauniešu aktīvās atpūtas 
laukumu Rīdzenē un konstatēja, 
ka konstrukcijas ir bīstamas. 
Centīsimies līdz vasaras 
brīvlaikam veikt skeitborda 
konstrukciju remontu, lai bērni 
vasarā var droši sportot. 

Konkursā par rotācijas apļa 
izbūvi Piebalgas un Raiņa ielu 
krustojumā startēja vairāki 
pretendenti. Drīz būs zināms, 
kurš uzņēmums saņems 
šo pasūtījumu. Būvdarbus 
plānojam sākt maijā. Neatkarīgi 
eksperti ir novērtējuši koku 
stāvokli Stacijas laukumā. 
Atbilstoši šim atzinumam 
projektētāji veiks korekcijas 
laukuma rekonstrukcijas 
projektā. 

Neiespējami uzskaitīt visu, 
kas vēl darām, lai sapostu ielas, 
parkus un skvērus jaunajai 
aktīvā tūrisma sezonai, lai 
godam sagaidītu Cēsu 810 
gadu jubileju un galvenais, 
lai veidotu novadu tādu, kurā 
prieks dzīvot pašiem un ir ko 
redzēt ciemiņiem.

Domes deputāti pieņēmuši 
lēmumu par rotācijas apļa 
izbūvi Piebalgas un Raiņa 
ielu krustojumā. Tā pārbūvei 
izstrādāts būvprojekts, un, 
kā uzsver Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, darbiem obligāti 
būtu jābūt pabeigtiem līdz 
pilsētas 810 gadu jubilejas 
svinībām, kas sāksies šī gada 
22.jūlijā.

“Projekta realizēšanas 
gaitā nevajadzētu rasties laika 
nobīdēm, jo šajā vietā nav jāveic 

papildus darbi, piemēram, 
arheoloģiskā izpēte, kā tas ir 
citviet pilsētā. Vienīgie šķēršļi 
varētu būt nepietiekami dziļi 
izbūvētie esošie inženiertīklu 
kabeļi,” stāsta Rozenbergs.

Rotācijas aplis būtiski 
vienkāršos satiksmes plūsmu, 
uzlabos drošību un paātrinās 
šī krustojuma šķērsošanu, kas 
nereti ir bijis sarežģīti mazāk 
pieredzējušiem satiksmes 
dalībniekiem. Projekta gaitā arī 
tiktu demontēti luksofori.

Izbūvēs  
rotācijas apli

Rudenī plānots sākt Rīgas ielas pārbūvi

Respektējot vecpilsētas 
vēsturisko statusu kā arī gājējus 
un velosipēdistus, kuriem šajā 
pilsētas daļā ir priekšroka pār 
citiem satiksmes dalībniekiem, 
kā arī ņemot vērā ielas 
mainīgos gabarītus, pārbūves 
rezultātā samazināsies kopējais 
automašīnu apstāšanās vietu 
skaits.

Būvniecību plānots veikt 
divos posmos. Pirmajā – no 
Kases ielas līdz Rožu laukumam 
(ieskaitot jau izbūvēto posmu). 
Otrajā  – no Rožu laukuma 
līdz Līvu laukumam, atbilstoši 
pārkārtojot transporta plūsmas.

Iedzīvotāji, kuri vēlas sniegt 
savus komentārus par Rīgas 
ielas pārbūvi, aicināti izmantot 
tiešsaistes saziņas platformu 
novada mājaslapā “Vēstule 

pašvaldībai”.
Jau laicīgi, maijā, pirms 

būvniecības iepirkuma 
izsludināšanas, pašvaldība 
organizēs tikšanos ar Rīgas 
ielas uzņēmējiem, lai vienotos 
par klientu un piegādes 
transporta netraucētu piekļuvi 
tirdzniecības vietām, lai 
salāgotu uzņēmējdarbības un 
Rīgas ielas pārbūves darbu 
veicēju intereses un vajadzības.

Turpinājums no 1. lpp.
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AKTUĀLI

Šogad Lielajā talkā 23. aprīlī  
Cēsu novadā brīvprātīgie 
talcinieki savākuši teju 800 
maisus ar aktriumiem. Oficiāli 
tika pieteikta 31 talkošanas 
vieta, kurā strādāja gan 
ģimenes, gan organizācijas un 
kolektīvi, skolas ar vairākiem 
desmitiem talkas dalībnieku.

Talcinieki pievērsās  ne 
tikai atkritumu vākšanai, bet 

arī teritorijas labiekārtošanai, 
apstādījumu iekopšanai. 
Bet, piemēram, Cēsu novada 
Jauniešu domes dalībnieki 
sadarbībā ar Sociālo dienestu 
apzināja vientuļos pensionārus, 
devās pie viņiem mājās un 
palīdzēja uzkopt istabas, 
nomazgāt logus.

Attēlā: Čaklās talcinieces Matilde (no kreisās) un Emīlija 
krietni pastrādāja, sakopjot Bērzaines kapus. Foto: Valdis 
Sviķis.

Evija Atvara  
Cēsu novada pašvaldība

Līdz 23. maijam lauk-
saimnieki var pieteikties pla-
tību maksājumiem, iesniedzot 
Vienoto platību iesniegumu. 
Pēdējā diena, kad atbalsta 
maksājumiem var pieteikties ar 
kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs. 
Tiem lauksaimniekiem, kuru 
saimniecībā lauksaimniecības 
zeme ir 10 vai vairāk 
hektāri, atbalsta saņemšanai 
šogad obligāti jāpiesakās 
tikai Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā (EPS). 
Atgādinām, ka EPS līgumu 
noslēgšana, kas februārī 
norisinājās Vaives pagasta 
“Kaķukrogā”, nav pieteikšanās 
platībmaksājumiem, bet 
dokumentācijas sakārtošana, 
lai būtu iespējams lietot EPS.

Lauku partnerība
Biedrība “Cēsu rajona 

lauku partnerība” izsludinājusi 
atklātā konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas  pir-
mo kārtu Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-
2020. gadam pasākuma 
“Atbalsts LEADER vietējai 
attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” gaitā 
apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai, lai 
veicinātu vietējās ekonomikas 
ilgtspējīgu attīstību un 
dažādošanu.

Svarīga informācija 
dravniekiem

Valdība šī gada 16. fe-
bruārī apstiprināja grozī-
jumus noteikumos par 
lauksaimniecības un akva-
kultūras dzīvnieku, to 
ganāmpulku un novietņu 
reģistrēšanas un apzīmēšanas 
kārtību (noteikumos Nr. 393).
Šie grozījumi paredz medus 
bišu saimju īpašniekiem 
vai turētājiem izmaiņas 
informācijas sniegšanā Lauk-
saimniecības datu centram 
(LDC).

Turpmāk saskaņā ar 
grozījumiem medus bišu 
saimju īpašniekiem vai 
turētājiem LDC būs jāsniedz 
informācija par bišu saimju 
skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā 
gada 1. maiju un 1. novembri.

Cēsu novada pašvaldības 
Lauku attīstības speciāliste 
Evija Atvara konsultē 
lauksaimniekus Vaives pagasta 
“Kaķukrogā” katru pirmdienu 
un ceturtdienu no plkst. 13.00-
17.00, un trešdienās no plkst. 
9.00-16.00 Cēsu novada domē, 
301. telpā, Bērzaines ielā 5, 
Cēsīs. Kontaktinformācija 
konsultāciju saskaņošanai 
Evija Atvara m. tel.26687719, 
e-pasts  evija.atvara@cesis.lv

Lauku  
aktualitātes

Cēsu novada pašvaldība 
izsludina ikgadējo projektu 
konkursu "Sabiedrība ar 
dvēseli 2016", dodot iespēju 
novadniekiem saņemt līdz-
finansējumu projektiem dzīves 
vides kvalitātes uzlabošanai.

Konkursa mērķis ir rosināt 
iedzīvotāju iniciatīvu un 
aktīvu līdzdalību kvalitatīvas 
Cēsu novada dzīves telpas 
veidošanā, jo iedzīvotāji 
vislabāk spēj novērtēt 
savu apkārtni un atpazīt 
nepieciešamos uzlabojumus. 
Līdz ar to projektu iesniegt 
var jebkura iedzīvotāju grupa 
ar nosacījumu, ka pati grupa 
pieteikto projektu spēj īstenot.

Līdz ar Cēsu 810. jubilejas 
svētku gadu, īpaši priecāsimies 
redzēt projektus, kas vērsti 
uz novada labiekārtošanu un 
mūsu kopējās dzīves telpas 
uzlabošanu.

Konkursa gaitā tiks 
atbalstītas šādas aktivitātes:

- sabiedrisku vietu lab-
iekārtošana, atpūtas vietu 
izveidošana (pulcēšanās vietas 
izveide, soliņu uzstādīšana, 
peldvietas ierīkošana u.t.t.);

- sporta objektu lab-
iekārtošana (volejbola laukumi, 
BMX trases, šķēršļu trases, āra 
trenažieri u.t.t.);

- radošu pilsētvides ini-
ciatīvu izveide (interaktīvi vai 
mākslas pilsētvides objekti 
pilsētvidē);

- citas aktivitātes, kas atbilst 
projekta mērķim.

Projekta īstenošanai 
grupa varēs pretendēt uz 
finansējumu līdz 1000 eiro, 
vienlaikus grupas dalībniekiem 
pašiem jāpiesaista 20% 
līdzfinansējums projekta 
īstenošanai. Finansējuma 
kārtība aprakstīta konkursa 
nolikumā.

Konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapa atrodama 
Cēsu novada pašvaldības 
novada mājas lapā cesis.lv 
sadaļā Publiskie dokumenti-
Nolikumi.

Visi projektu konkursa 
interesenti laipni aicināti 
uz informatīvu tikšanos par 
projektu ideju radīšanu un 
pieteikumu sagatavošanu 2. 
maijā plkst. 18.00, Lielajā 
Skolas ielā 6.

Projektu var iesniegt jau 
esošas organizācijas vai 
nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas, kas izveidotas šī 
konkursa gaitā.

Projekta atbilstību vērtē-
šanas kritērijiem pārbaudīs 
īpaši konkursa izvērtēšanai 
izveidota žūrija, kas izvirzīs 
labākos Cēsu novada teritorijā 
īstenojamos projektus, kurus 
atbalstīt piešķirtā finansējuma 
ietvaros. Jo grupa pati vairāk 
darīs, lai projektu īstenotu, jo 
lielākas izredzes, ka projekts 
tiks akceptēts.

Papildus informācija:
Cēsu novada pašvaldības 

309. kabinetā pie Evijas 
Taurenes vai pa telefonu 
64161818.

Izsludināts pilsētvides 
projektu konkurss

Talkā paveikts daudz

Tuvojoties Latvijas 
simtgadei, Cēsu novada 
pašvaldība aizsāk tradīciju 
4.  maijā svinēt Baltā galdauta 
svētkus par godu Latvijas 
Republikas Neatkarības 
deklarācijas pasludināšanas 
gadadienai – vienai no 
būtiskākajām pieturzīmēm 
Latvijas simts gados. Baltā 
galdauta svētku mērķis ir 
iedibināt un stiprināt tradīciju 
4. maijā cilvēkiem pulcēties 
pie viena galda ģimenes, 
draugu, kaimiņu vai kopienas 
lokā, apzināti svinot savas 
valsts esību un godinot tos, kuri 
palīdzējuši to radīt un nosargāt. 
Baltā galdauta svētkus cilvēki 
rada sev paši, uz tiem katrs nāk 
ar savu cienastu, katrs pievieno 
galdam un kopīgajām sarunām 
savu devumu, kopīgi radot 
svētku sajūtu.

Trešdien, 4. maijā, plkst. 
16.00 Vidzemes koncertzālē 
„Cēsis” pie simboliska ar 
baltu galdautu klāta svētku 
galda cēsniekus aicinās Cēsu 
skolēni, kuri sagatavojuši 
īpašu svētku koncertu, 
iedzīvinot Baltā galdauta 
svētku tradīciju Cēsīs. Katra 

skola ieguldījusi savu artavu 
svētku tapšanā. Apmeklētājus 
koncertzāles foajē sagaidīs 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
skolnieku gatavots Balto domu 
galds, ko uzklās Cēsu pilsētas 
Mākslas skolas audzēkņi. 
Koncerta skatītāji un dalībnieki 
būs aicināti izvēlēties skolēnu 
zīmētu svētku pastkarti, 
uzrakstīt uz tās novēlējumu 
Latvijas svētkos un dāvāt to 
saviem radiem vai draugiem, 
atgādinot to, ka Latvijas 
Republikas neatkarības 
atjaunošana – Latvijas valsts 
otrā dzimšanas diena – bija 
rezultāts konkrētu cilvēku 
neatlaidīgai rīcībai, drosmei 
un uzdrīkstēšanai balsot PAR 
brīvību. Koncerta režisore ir 
Gunita Bārda.

Ieeja koncertā ir bez maksas, 
iepriekš izņemot ieejas kartes 
jebkurā Biļešu paradīzes kasē 
(viena persona var izņemt ne 
vairāk kā piecas ieejas kartes). 
Vietu skaits ir ierobežots. 

Pirms koncerta plkst. 14.00 
un plkst. 15.00 Cēsu Jaunajā 
pilī būs iespēja noklausīties 
stāstījumus par Latvijas karoga 
rašanos (ieeja bez maksas).

Baltā galdauta svētki 
Cēsīs 

Pamatdarbības virzieni 
koprades mājā ir radošā un IT 
centra izveide, kā arī telpas kopā 
strādāšanai. Tiks nodrošināts 
pirmsinkubācijas atbalsts 
jaunu uzņēmējdarbības ideju 
attīstībai. Darbnīcu telpas tiek 
iznomātas pašnodarbinātajiem 
vai uzņēmumiem, kuru 
darbība saistās ar radošajām 
industrijām – māksla, mūzika, 
dizains, amatniecība, u.c. 
Šobrīd darbnīcās jau strādā 
tērpu dizaineres, gleznotāji, 
mūziķi.

Kopā strādāšanas telpa ir 
labiekārtots atvērtais birojs, 

ar ierīkotām darba vietām, 
pieejamu bezvada internetu, 
biroja tehniku un atsevišķām 
telpām darba sarunām un 
atpūtai. 

Koprades mājā notiks arī 
dažādi pasākumi – ideju talkas, 
vakara sarunas.

Ja Tev ir interese darboties 
Koprades mājā ikdienā, vai 
organizējot kādu interesantu 
diskusiju, vai nomāt 
darbnīcu, vai tikai izmantot 
sarunu telpu, nāc ciemos uz 
Lielo Skolas ielu 6, raksti  
uz e-pastu skola6@cesis.lv vai  
facebook.com/skola6cesis vai 
zvani 26458414.

Turpinājums no 1. lpp.

Idejām draudzīga māja

Vija Rozentāle  
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs

Muzeja apmeklētājus 
pie grāfu Zīversu dzimtas 
rezidences Jaunās pils ieejas 
atkal sagaida un sveicina divas 
heraldiskās marmora lauvas, 
kuras ziemas periodu, sargātas 
no laika apstākļu svārstībām, 
aizvadīja slēgtā telpā muzeja 
teritorijā. Uz Cēsu Jauno pili 
lauvas atceļojušas no Rundāles 
pils muzeja jau pagājušajā gada 
maijā, atverot muzejā plašu 

izstādi “Vidzemes bruņniecība 
un Latvija”.

Abas marmora lauvas 18. gs. 
beigās greznojušas kādreizējās 
grāfu fon Mengdenu dzimtas 
Carnikavas muižas pili, kuru 
savulaik dēvēja par lepnāko 
pili Vidzemē. Marmora 
lauvu pasūtītājs ir muižas 
īpašnieks Gustavs Fridrihs fon 
Mengdens, kurš 1782.gadā bija 
precējies ar Stalbes muižas 
mantinieci – grāfieni Eleonoru 
Kristīnu Sofiju fon Minnihu. 

Lauvas pie Jaunās pils
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IZGLĪTĪBA

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Aprīļa sākumā Cēsu pilsētas 
vidusskolā notika konkursa 
“Inovatīvs labās prakses 
piemērs 2016” noslēguma 
posms, kurā pedagogi 
prezentēja savas inovācijas 
konkursa komisijai, parādot, kā 
to rezultātā notikušas pozitīvas 
pārmaiņas izglītībā.

Konkursam tika iesniegti 
astoņi labās prakses piemēru 
pieteikumi. Konkursa uzva-
rētājiem tika piešķirtas trīs 
balvas – viena galvenā balva 
un divas veicināšanas balvas.

Galvenās balvas ieguvējs 
ir Cēsu Pilsētas vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs Aivars Lamberts par 
inovāciju “Rotaļīgā fizika”. 
Veicināšanas balvu ieguvēji 
ir Mārtiņš Jurciņš no Cēsu 
Profesionālās vidusskolas par 
inovāciju “Prasmju mērķtiecīga 
apgūšana kompleksa mērķa 
sasniegšanai” un Ilva Līce, 
Vineta Ķīķere un Anita Cīrule 
no Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas 
izglītības iestādes par inovāciju 
“Skats caur videoobjektīvu”.

Kā pastāstīja galvenās 
balvas ieguvējs A. Lamberts, 

Rotaļīgi par sarežģīto

Attēlā: Aivars Lamberts ar  “Rotaļīgās fizikas”  
eksponātiem.

viņa radošie risinājumi 
rotaļīgajā fizikā ir vairāku 
gadu ideju apkopojums. “Tā 
ir agrīna saikne no mājturības 
un tehnoloģijām uz fiziku. Mēs 
ne tikai izgatavojam vilciņu, 
mašīnu vai papagaili, bet arī 
mēģinām izprast tādus fizikas 
jēdzienus kā vērpe, stiepe, 
rotācija, potenciālā un kinētiskā 
enerģija un kā tā darbojās pašu 
izgatavotajos priekšmetos, 
spēlēs. Uzmeistarot kastīti, kurā 
var glabāt zīmuļus, ir labi, taču 

ar to ir par maz. Audzēkņiem 
lielāka interese un aizrautība 
ir, ja viņi, taisot kaut ko, paši 
var eksperimentēt, piedāvāt 
savus risinājumus. Mums ir 
labas amatniecības tradīcijas, 
stundās redzu, ka puišiem ir 
interese un prasme meistarot. 
Šādi rotaļājoties, mēs speram 
solīti no amatniecības uz 
inženierzinībām. Jo vairāk 
bērni spēlēsies, jo lielākas 
iespējas, ka viņi kļūs par 
labiem inženieriem,” uzskata 

A. Lamberts.
Augstus rezultātus uzrādīja 

arī pārējie konkursa dalībnieki: 
Melita Žeļezcova (Cēsu Pilsētas 
vidusskola) ar inovāciju 
“E-konspekts. No grāmatas līdz 
e-videi”; Dina Sopule-Ķieģele 
(Cēsu internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs) 
ar inovāciju “Torte kā 
didaktiskais materiāls vai 
pamats pasākuma scenārijam”, 
Dace Puriņa (Cēsu Pilsētas 
vidusskola) ar inovāciju 
“Vingrinājumi uzmanības, 
atmiņas, domāšanas, intelekta 
attīstīšanai”, Antra Avena un 
Inga Jursone (Cēsu 1. pa-
matskola) ar inovāciju “Pro-
jektu nedēļa “Viss par un 
ap sportu””, Inese Boze 
(Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzija) ar inovāciju 
“Interaktīvās balsošanas 
pultis – skolēnu zināšanu 
diagnostika”.

Konkursa balvas pasniegs 
2016. gada 20. maijā, kad 
godinās konkursa uzvarētājus 
pedagogus un skolēnus, 
valsts olimpiāžu un zinātniski 
pētniecisko darbu godalgoto 
vietu ieguvējus.

Projekta “Aktīvi Brīv-
Prātīgs” komanda pateicas 
ikvienam, kurš atbalstīja, 
palīdzēja, atnāca un bija daļa 
no šī piedzīvojuma!

Projekts ir noslēdzies, un ir 
prieks par paveikto un iegūto! 
Visa projekta laikā tā plānošanā 
un īstenošanā piedalījās vairāk 
nekā 70 jaunieši, dāvājot 
bērniem un jauniešiem 
pasākumus, kuri atmiņā paliks 
vēl ilgi. Daudziem jauniešiem 
šī bija pirmā iespēja uzrunāt 
sponsorus, uzņemties atbildību 
par kādu pasākumu, plānot 
budžetu un apgūt prasmes, 
kas noder, ne tikai darbojoties 
organizācijās, bet arī ikdienā. 
Aizvadīta Jauniešu diena, 
sasniedzot rekordlielu 
dalībnieku skaitu. Jauniešu 
guvuši jaunas zināšanas un 
prasmes apmācībās projekta 
laikā – par digitālajām 
metodēm un radošumu, par 
seksuālo un reproduktīvo 
veselību un improvizācijas 
teātra meistarklasēs.

Projekts ir noslēdzies, bet 
viss turpinās – ir idejas, plāni 
un iespējas iesaistīties!

Sakām paldies Sabiedrības 
integrācijas fondam par sniegto 
iespēju īstenot projektu “Aktīvi 
BrīvPrātīgs” (2014.EEZ/PP/1/
MIC/106/052), ko finansiāli 
atbalstīja Islande, Lihtenšteina, 
Norvēģija un Latvijas valsts.

Projekts 
noslēdzies, 
viss 
turpinās!

Aprīļa sākumā Cēsīs, Ruckas 
mākslas rezidenču centrā, 
dizaina studenti no visas 
Latvijas pulcējās pavasara 
nometnē-dizaina darbnīcā 
“Design Jam” ar nolūku 
izmantot dizaina domāšanas 
pieeju inovatīvu, lietotājiem 
draudzīgu risinājumu atrašanā 
dažādām pilsētvides un 
sabiedrības problēmām.

Dizaina domāšanas darbnīcu 
“Design Jam” organizēja 
Latvijas Kultūras akadēmija, 
Latvijas Mākslas akadēmijas 
Dizaina nodaļa un Dizaina 
informācijas centrs sadarbībā 
Cēsu novada pašvaldību.

Kopumā 28 studenti sešās 
darba grupās risināja dažādus 
uzdevumus. Viens no tiem – 
radošāka pieeja Cēsu novada 
iedzīvotāju iesaistīšanai 
lēmumu pieņemšanā; 
otrs – radoša iedzīvotāju 
informēšana un iesaiste kopā 
strādāšanas telpā “Skola6”. 
Rastie risinājumi bija atšķirīgi 
taču interesanti un cēsnieku 
novērtēti, jo studenti  devās 
ielās, lai iegūtu informāciju un 
uzzinātu cēsnieku viedokļus.

Grupas izcēlās ar radošiem 
nosaukumiem, iesaistošām, 
iespējams pat šokējošām 
akcijām un gala rezultātā tika 
radīti: pasākuma prototips, 
vizuālā valoda, pilsētvides 
objekti, instalācijas, 
komunikācijas mehānismi.

Kā pasākuma noslēgumā 
uzsvēra studentu darbu 
vērtētāji – galvenais, ka tika 
nodrošināta cilvēku iesaiste. 
Novada pašvaldības pārstāvji 
apņēmās īstenot elementus no 
izstrādātajām kampaņām savā 
darbā.

Darbnīcu vadīja informācijas 
dizaina, dizaina domāšanas 
un dizaina menedžmenta 
eksperts no Austrijas Martins 
Foslaitners. Darbnīcas ilgums 
bija četras dienas. Tajā 
piedalījās studenti no Latvijas 
Kultūras akadēmijas, Latvijas 
Mākslas akadēmijas, Rīgas 
Stradiņa universitātes un 
Banku augstskolas.

Darbnīcas norisi finansiāli 
atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla 
fonds.

Dizaina domāšana 
Ruckā

Biedrība “Youth for 
City  – City for Youth” aicina 
skolas pieteikties Vienaudžu 
izglītotāju nodarbībām! Tā ir 
iespēja jauniešiem neformālā 
veidā no vienaudžiem uzzināt 
par seksuālo un reproduktīvo 
veselību un  atkarību izraisošām 
vielām.

Pieteikties nodarbībām var 
zvanot 26220422 vai arī rakstot 
yccy.cesis@gmail.com

Projekts “Aktīvi 
BrīvPrātīgs” (2014.EEZ/PP/1/
MIC/106/052)

Projektu finansiāli atbalsta 
Islande, Lihtenšteina, 
Norvēģija un Latvijas valsts.

Koprades māja “Skola6” 
kļūst par atbalsta centru 
uzņēmējdarbības uzsācējiem. 

Sākot ar maiju, “Skola6” 
piedāvās izglītojošus seminārus 
par finanšu, grāmatvedības 
jautājumiem, dizaina lomu 
uzņēmējdarbībā, preču vai 
pakalpojumu pārdošanu u.c. 
Tiks organizēti uzņēmēju 
pieredzes stāstu vakari, kur 
varēs mācīties viens no otra 
sasniegumiem un neveiksmēm. 
Laika posmā, kamēr Cēsīs 
darbu noslēdzis viens biznesa 
inkubators, bet LIAA nav 
vēl sākusi jauna inkubatora 
darbību, “Skola6” ir vieta, kas 
sniegs atbalstu, konsultācijas 
un praktisku palīdzību no 
idejas attīstības līdz reālam 
uzņēmumam.

Koprades mājai “Skola6” 
sadarbojoties ar Cēsu novada 
pašvaldību,  ir izsludināts 
uzņēmējdarbības ideju 
konkurss “Cēsis Var!”. 
Konkursā piedalīties  aicināts 
ikviens, kurš vēlas uzsākt kaut 
ko savu, ikviens, kurš klusībā 
sapņo par sava uzņēmuma 
veidošanu. Konkursā var 
pieteikt ideju, kuru palīdzēsim 
attīstīt un izveidot par biznesu. 

Konkurss noritēs trīs kārtās - I 
sākotnējā atlase, kur jāiesniedz 
neliels idejas apraksts. Pēc 
idejas prezentācijas konkursa 
žūrijai, labākās tiks virzītas 
nākamajām kārtām. II un III 
kārtas  ir idejas attīstīšana, 
kuru laikā katram konkursa 
dalībniekam tiks izstrādāts 
individuāls darbības plāns, 
lai ideju  pārvērstu  par reālu 
uzņēmumu. Abās kārtās 
dalībniekam tiks piesaistīti 
mentori – biznesa vides 
pārzinātāji, kuri palīdzēs 
saprast, kas darāms klientu 
piesaistē, produkta radīšanā 
un kā orientēties biezajos 
normatīvu džungļos. Pēc III 
fināla kārtas prezentācijas 
žūrija noteiks laureātus, un tiks 
sadalīts balvu fonds 1000  EUR 
apmērā. Uzvarētājiem būs 
iespēja prezentēt savu biznesu 
ikgadējā Cēsu uzņēmēju 
forumā.

Idejas iesniegšanas termiņš 
ir 30. maijs, savukārt vairāk 
par konkursu varēs uzzināt 
informatīvajā seminārā 
5. maijā. No 9. maija līdz 
27. maijam būs iespējams 
pieteikties uz individuālajām 
konsultācijām par konkursa 
pieteikuma sagatavošanu.

No idejas līdz  
uzņēmumam

Aicina  
pieteikties 
Vienaudžu  
izglītotāju 
nodarbībām
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Turpinājums 6. lpp.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Cē-
su novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) 
piešķir līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju brīvi pieejamo piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai, 
līdzfinansējuma apmēru un 
piešķiršanas nosacījumus.

2. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016. gada 18. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” precizēšanu”.

3. Līdzfinansējumu piešķir 
pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzēto finanšu 
līdzekļu ietvaros.

4. Projekta iesniegumu 
līdzfinansējuma saņemšanai 
vienām un tām pašām 
realizētajām atbalstāmajām 
darbībām var iesniegt ne 
biežāk kā reizi 5 (piecos) 
gados, izņemot gadījumus, ja 
līdzfinansējums nepieciešams 
aktivitātēm, kuras vērstas uz 
iepriekš atbalstītas aktivitātes 
pabeigšanu. Noteikumu 
26.4.apakšpunktā minētajām 
atbalstāmajām darbībām 
projekta iesniegumu var 
iesniegt ne biežāk kā reizi gadā.

II. Pašvaldības kompe-
tence

5. Pašvaldība izveido 
projektu iesniegumu vērtēšanas 
komisiju (turpmāk – Komisija), 
izstrādā un apstiprina komisijas 
nolikumu.

6. Pašvaldība noteikumos 
noteiktajā kārtībā publicē 
paziņojumu par projektu 
iesniegumu iesniegšanu.

7. Komisija noteikumos 
noteiktajā kārtībā veic projektu 
iesniegumu vērtēšanu, kā arī 
pieņem lēmumu par projekta 
apstiprināšanu, apstiprināšanu 
ar nosacījumu vai noraidīšanu 
un informē par to projekta 
iesniedzēju.

8. Pēc Komisijas lēmuma 
par projekta apstiprināšanu 
pieņemšanas, pašvaldība ar 
projekta iesniedzēju slēdz 
līgumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu.

III. Projektu iesniegumu 
atlases izsludināšana

9. Paziņojumu par projekta 
iesniegumu iesniegšanu 
pašvaldība publicē vietējā 
laikrakstā un pašvaldības 
mājaslapā internetā (cesis.lv).

10. Paziņojumā par projektu 
iesniegumu iesniegšanu 
norāda:

10.1. projektu iesniegumu 
iesniegšanas beigu termiņu, kas 

nav īsāks par 3 (trīs) mēnešiem 
no paziņojuma publicēšanas 
datuma;

10.2. minimālo pieejamo 
finansējuma apjomu;

IV. Prasības projekta 
iesniedzējiem

11. Projekta iesniedzējs ir 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopība, kura:

11.1. normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas tiesības 
nodevusi dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai vai ar dzīvokļu 
īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai un, ja 
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
atbilst noteikumu 12. punktam;

11.2. normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā pieņēmusi 
lēmumu par daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanu.

12. Uz līdzfinansējumu var 
pretendēt, ja:

12.1. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas kopējā platība 
ir vienāda vai lielāka par 450 
kv.m (četri simti piecdesmit 
kvadrātmetru);

12.2. daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā esošo neapdzīvojamo 
telpu platība nepārsniedz 35% 
(trīsdesmit pieci procenti) 
no kopējās daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas platības. 
Norādītā procentuālais sada-
lījuma apjoms neattiecas uz 
neapdzīvojamām telpām, ja tās 
ir valsts, pašvaldības vai citas 
publiskas personas īpašumā;

12.3. daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā vienai personai 
pieder ne vairāk kā 25% 
(divdesmit pieci procenti) 
no tajā esošajiem dzīvokļu 
īpašumiem. Norādītā pro-
centuālā sadalījuma apjoms 
neattiecas uz dzīvokļa 
īpašumiem, ja tie ir valsts, 
pašvaldības vai citas publiskas 
personas īpašumā.

13. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 18.februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai’’ precizēšanu”.

14. Divu vai vairāku 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieku kopības, 
kuru piesaistīto zemesgabalu 
robežas ir savienotas, var 
vienoties par kopīgu projekta 
iesniegšanu. Šādā gadījumā 
par projekta iesniedzēju 
uzskatāmas attiecīgo 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašnieku kopības.

V. Projekta iesnieguma  
iesniegšanas kārtība un  

iesniedzamie dokumenti
15. Lai pieteiktos paš-

valdības līdzfinansējuma 
saņemšanai, projekta iesnie-
dzēja pilnvarotā persona ne 
vēlāk kā līdz paziņojumā 
par projekta iesnieguma 
iesniegšanu norādītajam beigu 
termiņam pašvaldībā iesniedz 
projekta iesniegumu, kas 
sastāv no:

15.1. aizpildītas projekta 
iesnieguma veidlapas, kas 
sagatavota atbilstoši noteikumu 
pielikumam Nr. 1 “Iesnieguma 
veidlapa”;

15.2. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanas 
līguma kopija;

15.3. daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces protokola kopija, 
kurā:

15.3.1. iekļauts atbilstoši 
normatīvajiem aktiem dzīvokļa 
īpašuma jomā pieņemts lēmums 
par piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanu;

15.3.2. norādīti piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanas 
darbi un to izmaksas;

15.3.3. norādīta persona, 
kas ir tiesīga iesniegt projekta 
iesniegumu un slēgt līgumu ar 
pašvaldību par līdzfinansējuma 
piešķiršanu, kā arī veikt citas 
ar līdzfinansējuma saņemšanu 
saistītās darbības;

15.4. atbilstoši normatī-
vajiem aktiem būvniecības 
jomā piesaistītā zemesgabala 
labiekārtošanas būvprojekts 
vai tam pielīdzināms doku-
ments (Būvvaldē saskaņota 
labiekārtojuma skice uz 
aktuālas topogrāfiskas pamat-
nes, tehniskā shēma u.tml.);

15.5. saskaņā ar 2. pieli-
kumu sagatavota plānoto 
izmaksu aprēķina (tāmes), 
kuru sastādījis daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības izvēlētais 
darbu veicējs, kurš apzināts 
tirgus izpētes rezultātā, 
izvēloties no vismaz 3 
pretendentu piedāvājumiem;

16. Ja projekta iesnie-
dzējs ir divas vai vairākas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopības, projekta iesniegumam 
pievieno līgumu vai citu 
dokumentu, kurā daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopības vienojušās 
par piesaistītā zemesgabala 
kopīgu labiekārtošanu, kā arī 
par labiekārtojuma kopīgu 
uzturēšanu un saglabāšanu.

17. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 18.februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai’’ precizēšanu”.

18. Projekta iesniegumu var 
iesniegt sekojošos veidos:

18.1. personīgi iesniedz 
pašvaldības Apmeklētāju ap-
kalpošanas centrā (Bērzaines 
iela 5, Cēsis, Cēsu novads,  
LV-4101) ne vēlāk kā 
paziņojumā par projektu 
iesniegumu iesniegšanu 
norādītajā beigu termiņā;

18.2. nosūtot pa pastu uz 
Cēsu novada pašvaldības 
adresi Bērzaines iela 5, Cēsis, 
Cēsu novads, LV-4101. 
Par tā iesniegšanas datumu 
uzskata pasta zīmogā norādīto 
nosūtīšanas datumu.

18.3. elektroniskā vei-
dā, parakstītu ar drošu 
elektronisko parakstu atbilstoši 
Elektronisko dokumentu 
likumā noteiktajam, nosūtot 
uz šādu elektroniskā pasta 
adresi iac@cesis.lv. Visiem 
elektroniskā veidā iesniegtiem 
dokumentiem jābūt .doc, .docx,  
.xls, .pdf vai .jpg formātā.

19. Svītrots ar Cēsu 
novada domes 31.03.2016. 
lēmumu Nr. 89 “Par Cēsu 
novada domes 2016. gada 
18. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvo-
jamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai’’ 
precizēšanu”.

20. Svītrots ar Cēsu 
novada domes 31.03.2016. 
lēmumu Nr. 89 “Par Cēsu 
novada domes 2016. gada 
18. februāra saistošo noteikumu 
Nr. 4 “Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apjomu un tā piešķiršanas 
kārtību daudzdzīvokļu dzīvo-
jamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai’’ 
precizēšanu”.

21. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016. gada 18. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai’’ precizēšanu”.

22. Dokumentus noformē 
atbilstoši Dokumentu juridiskā 
spēka likumam un 28.09.2010. 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 916 „Dokumentu 
izstrādāšanas un noformēšanas 
kārtība”. 

VI. Atbalstāmās un ne-
atbalstāmās  izmaksas, līdz-
finasējuma apmērs

23. Izmaksas ir atbalstāmas, 
ja tās tieši ir nepieciešamas 
projekta īstenošanai, tās ir 
paredzētas apstiprinātajā pro-
jekta iesniegumā.

24. Par atbalstāmām iz-
maksām tiek uzskatītas:

24.1. būvprojekta vai tam 
pielīdzināma dokumenta 
izstrādes un autoruzraudzības 
izmaksas;

24.2. būvdarbu izmaksas;
24.3. labiekārtojuma iegā-

des, piegādes un uzstādīšanas 
izmaksas;

24.4. būvuzraudzības veik-
šanas izmaksas;

24.5. nodokļu un nodevu 
maksājumi, kas tieši saistīti 
ar līdzfinansēto projektu, ja 
finansējuma saņēmējs tos nevar 
atgūt, ievērojot normatīvajos 
aktos par nodokļiem un 
nodevām noteikto kārtību.

24.6. neparedzētie izdevumi 
ne vairāk kā 5% apmērā no 
kopējo atbalstāmo izmaksu 
summas.

25. Par neatbalstāmām 
izmaksām tiek uzskatītas:

25.1. izmaksas, kas saistītas 
ar projekta iesnieguma sa-
gatavošanu, tajā skaitā 
konsultāciju pakalpojumi un 
citi pakalpojumi;

25.2. projekta administrē-
šanas izmaksas;

25.3. samaksa par aiz-
devuma izskatīšanu, noformē-
šanu, rezervēšanu, procentu 
maksājumi, soda procenti, 
maksājumi par naudas 
pārskaitījumiem, komisijas 
nauda, zaudējumi sakarā ar 
valūtas maiņu un citi tiešie 
finansiālie izdevumi;

25.4. izmaksas, kas radušās 
pirms noteikumu 46. punktā 
minētā līdzfinansējuma 
līguma noslēgšanas, izņemot 
noteikumu 24.1. apakšpunktā 
minētās izmaksas, kuras ir 
atbalstāmas, pirms noslēgts 
līdzfinansējuma līgums;

25.5. izmaksas, kas nav 
noteiktas kā atbalstāmas.

26. Līdzfinansējumu var 
piešķirt šādām aktivitātēm 
sekojošā apmērā:

26.1. brauktuves, ietves 
vai stāvlaukuma jaunbūvei, 
pārbūvei vai atjaunošanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas piesaistītajā zemes 
gabalā – 60% (sešdesmit 
procenti) apmērā no brauktu-
ves, ietves vai stāvlaukuma 
jaunbūves, pārbūves vai 
atjaunošanas izmaksām, bet 
ne vairāk kā EUR 8500 (astoņi 
tūkstoši pieci simti eiro);

26.2. iekškvartālu apgais-
mojuma jaunbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai – 70% 
(septiņdesmit procenti) apmērā 
no iekškvartālu apgaismojuma 
jaunbūves, pārbūves vai 
atjaunošanas izmaksām, bet 
ne vairāk kā EUR 4000 (četri 
tūkstoši eiro);

26.3. citam daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai piesaistītā 
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zemesgabala labiekārtojumam 
(bērnu rotaļu laukuma, soliņu 
un atkritumu urnu, atkritumu 
konteineru laukumu, zālienu un 
apstādījumu, sporta laukumu, 
veļas žāvētavu, velosipēdu 
novietņu jaunbūvei, pārbūvei 
vai atjaunošanai) – 50% 
(piecdesmit procenti) apmērā 
no daudzdzīvokļu dzīvojamajai 
mājai piesaistītā zemesgabala 
jaunbūves, pārbūves vai 
atjaunošanas izmaksām, bet 
ne vairāk kā EUR 3000 (trīs 
tūkstoši eiro);

26.4. brauktuves, ietves vai 
stāvlaukuma esošā seguma 
izlases remontam (remonts, 
kuru veic atsevišķiem 
brauktuvju, ietvju vai 
stāvlaukumu posmiem nolūkā 
likvidēt esošos defektus) – 
70% (septiņdesmit procenti) 
apmērā no brauktuves, ietves 
vai stāvlaukuma esošā seguma 
izlases remonta izmaksām, bet 
ne vairāk kā EUR 3000 (trīs 
tūkstoši eiro) ;

26.5. būvprojekta vai tam 
pielīdzināma dokumenta 
izstrādei un autoruzraudzībai – 
50% (piecdesmit procenti) 
apmērā no būvprojekta vai 
tam pielīdzināma dokumenta 
izstrādes un autoruzraudzības 
izmaksām;

26.6. būvuzraudzības veik-
šanai – 50% (piecdesmit 
procenti) apmērā no 
būvuzraudzības veikšanas 
izmaksām.

27. Līdzfinansējuma 
apmēru, izņemot noteikumu 
26.2. un 26.6. apakšpunktā 
noteikto līdzfinansējuma 
apmēru, palielina par 10% 
(desmit procenti), ja:

27.1. projekta iesniedzējs ir 
divu vai vairāku daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopības;

27.2. projekta iesniedzējs 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
veic (ir uzsākti būvdarbi) vai 
ir veicis energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumus, 
pretendējot uz līdzfinansējumu 
saskaņā ar Ministru kabineta 
2009. gada 10. februāra 
noteikumiem Nr. 138 
“Noteikumi par darbības 
programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.4.1. aktivitātes “Daudz-
dzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” pro-
jektu iesniegumu atlases 
pirmo līdz astoto kārtu” vai 
Ministru kabineta 2011. gada 
5.aprīļa noteikumiem Nr. 272 
“Noteikumi par darbības 
programmas “Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 
3.4.4.1. aktivitātes “Daudz-
dzīvokļu māju siltumnoturības 
uzlabošanas pasākumi” pro-
jektu iesniegumu atlases devīto 
un turpmākajām kārtām”;

27.3. projekta iesniedzējs 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir 
veicis visu mājas ārējo sienu un 
visu norobežojošo konstrukciju 
pārsegumu siltināšanu un 
visu ārdurvju bloku un visu 
logu bloku atjaunošanu vai 
nomaiņu koplietošanas telpās, 
pretendējot uz līdzfinansējumu 
saskaņā ar Cēsu novada 
domes 2010. gada 18. februāra 
saistošiem noteikumiem 
Nr. 9 “Par līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai”. 

27.4. projekta iesniedzējs 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
veic (ir uzsākti būvdarbi) vai ir 
veicis visu mājas ārējo sienu un 
visu norobežojošo konstrukciju 
pārsegumu siltināšanu un 
visu ārdurvju bloku un visu 
logu bloku atjaunošanu vai 
nomaiņu koplietošanas telpās, 
nepretendējot uz valsts, 
pašvaldības vai Eiropas 
Savienības finanšu līdzekļiem;

27.5. projekta iesniedzēja 
daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai, kurā jau ir sasniegts ēku 
energoefektivitātes minimālais 
pieļaujamais līmenis, jeb 
energoefektivitātes rādītājs 
apkurei nepārsniedz 90 kWh 
uz kvadrātmetru gadā. Projekta 
iesniedzējs pievieno attiecīgu 
dokumentu (piemēram, 
Ēkas energoefektivitātes 
sertifikāts), kas projektu 
iesniegumu vērtēšanas komi-
sijai ļauj pārliecināties par 
energoefektivitātes rādītāja 
līmeni apkurei.

28. Uz līdzfinansējumu 
projekta īstenošanai nevar 
pretendēt, ja par projekta 
līdzfinansētajām atbalstā-
majām izmaksām ir saņemts 
līdzfinansējums no Valsts, 
pašvaldības, Eiropas Savie-
nības fondu, citas ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļiem.

VII. Projektu iesniegumu 
vērtēšana

29. Projekta iesniegumu vēr-
tēšanu pēc projektu iesniegumu 
iesniegšanas beigu termiņa veic 
Komisija. Komisija, veicot 
projektu iesniegumu vērtēšanu, 
var pieaicināt ekspertus.

30. Pārbaudot projekta 
iesniegumu atbilstību, Ko-
misija pārbauda projekta 
iesniegumu secīgi šādā kārtībā:

30.1. projekta iesnieguma 
atbilstību noformējuma prasī-
bām;

30.2. projekta iesniedzēja 
un tā pilnvarotās personas, kā 
arī daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, par kuru iesniegts 
projekta iesniegums, atbilstību 
noteikumos izvirzītajiem 
kritērijiem;

30.3. projekta iesniegumā 
iekļauto izmaksu aprēķinu 
pamatotību.

31. Komisija, vērtējot 
projekta iesnieguma atbilstību 
noformējuma prasībām, 
pārbauda:

31.1. vai projekta iesnie-
gums iesniegts noteiktajā 
termiņā;

31.2. vai projekta iesniegums 
sagatavots atbilstoši noteikuma 
19., 20., 21. un 22. punktā 
minētajām prasībām;

31.3. vai projekta iesnie-
gums satur visus noteikumu 
15.punktā un, ja nepieciešams, 
arī 16. un 17. punktā minētos 
dokumentus.

32. Ja Komisija konstatē, 
ka projekta iesniegums 
būtiski neatbilst noformējuma 
prasībām, tā pieņem lēmumu 
par projekta iesnieguma 
noraidīšanu un projekta iesnie-
guma vērtēšanu neturpina. 
Komisija, veicot projekta 
iesnieguma noformējuma 
prasību vērtēšanu, ir tiesīga 
pieprasīt projekta iesniedzējam 
vai tā pilnvarotajai personai 
iesniegt papildu informāciju.

33. Komisija, veicot projekta 
iesniedzēja un tā pilnvarotās 
personas, kā arī daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, par kuru 
iesniegts projekta iesniegums, 
vērtēšanu, pārbauda:

33.1. vai projekta iesniedzējs 
atbilst noteikumu 11. punkta 
prasībām;

33.2. vai daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja, par kuru 
iesniegts projekta iesniegums, 
atbilst noteikumu 12.punkta 
prasībām;

33.3. Svītrots ar Cēsu nova-
da domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016. gada 18. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai” precizēšanu”.

34. Lai pārliecinātos par 
projekta iesniedzēja un tā 
pilnvaroto personu, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas, par kuru iesniegts 
projekta iesniegums, at-
bilstību noteikumu 11., 12. 
un 13. punktam, pašvaldība 
informāciju iegūst pašvaldībai 
pieejamajās datu bāzēs. Ja 
informācija, kas iegūta datu 
bāzēs ir nepilnīga vai neatbilst 
projekta iesniedzēja rīcībā 
esošajai informācijai, vai 
pašvaldībai nevar to iegūt 
pati, pašvaldība var pieprasīt 
projekta iesniedzējam iesniegt 
papildu informāciju.

35. Ja Komisija konstatē, 
ka projekta iesniedzējs vai 
tā pilnvarotā persona, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
māja, par kuru iesniegts 
projekta iesniegums neatbilst 
noteikumos izvirzītajām pra-

sībām, tā pieņem lēmumu 
par projekta iesnieguma 
noraidīšanu un projekta 
iesnieguma vērtēšanu neturpi-
na. Komisija, veicot projekta 
iesniedzēja un tā pilnvarotās 
personas, kā arī daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas, par kuru 
iesniegts projekta iesniegums, 
vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt 
projekta iesniedzējam vai tā 
pilnvarotajai personai iesniegt 
papildu informāciju.

36. Komisija, veicot pro-
jekta iesniegumā iekļauto 
izmaksu aprēķinu pamatotības 
vērtēšanu, pārbauda:

36.1. vai projekta iesniedzējs 
ir pieprasījis līdzfinansējumu 
noteikumu 24. punktā no-
teiktajām atbalstāmajām iz-
maksām;

36.2. vai projekta iesnie-
dzēja pieprasītais pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs nepār-
sniedz noteikumu 26. punktā 
noteikto pašvaldības līdz-
finansējuma apmēru;

37. Ja Komisijai rodas 
šaubas par atbalstāmo iz-
maksu aprēķina atsevišķu 
pozīciju atbilstību vidējām 
tirgus izmaksām, tā ir tiesīga 
pieprasīt projekta iesniedzējam 
vai tā pilnvarotai personai 
sniegt paskaidrojumus. Gadī-
jumā, ja izmaksu atbilstība 
netiek pierādīta, Komisija 
ir tiesīga pašvaldības līdz-
finansējuma aprēķināšanai 
atsevišķas pozīcijas izslēgt no 
atbalstāmajām izmaksām.

38. Komisijai, vērtējot 
projekta iesniegumu, ir tiesī-
bas pieprasīt no projekta 
iesniedzēja vai tā pilnvarotās 
personas papildu informāciju 
saistībā ar pašvaldības līdz-
finansējuma piešķiršanu.

39. Projektu iesniegumi, kuri 
izturējuši atbilstības pārbaudi, 
pretendē uz Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanu 
šādā secībā:

39.1. priekšroku dod 
projekta iesniegumam, ku-
ru iesniedzis noteikumu 
27. punktā norādītais projekta 
iesniedzējs;

39.2. priekšroku dod 
projekta iesniegumam, kurš 
pašvaldībā iesniegts agrāk.

40. Attiecībā uz projektu 
iesniegumiem, Komisija 
pieņem vienu no šādiem lēmu-
miem:

40.1. apstiprināt projekta 
iesniegumu;

40.2. apstiprināt projekta 
iesniegumu ar nosacījumu;

40.3. noraidīt projekta 
iesniegumu, ja tas nav izturējis 
atbilstības pārbaudi.

41. Komisijas lēmumu 
saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70. panta 
otro daļu, paziņo Projekta 
iesniedzējam atbilstoši Pazi-
ņošanas likumam. (punkts 

precizēts ar Cēsu novada 
domes 31.03.2016. lēmumu 
Nr. 89 “Par Cēsu novada 
domes 2016. gada 18. februāra 
saistošo noteikumu Nr. 4 „ 
Par Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma apjomu 
un tā piešķiršanas kārtību 
daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai’’ precizēšanu”.

42. Ja Komisijas atbalstīto 
projektu iesniegumu kopējais 
līdzfinansējuma apmērs 
pārsniedz attiecīgajam 
saimnieciskajam gadam 
pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzētos finanšu 
līdzekļus, projekta iesniedzējs 
kalendārā gada laikā 
pašvaldības līdzfinansējumu 
var saņemt tiklīdz līdzekļi, 
pašvaldības budžetā šim 
mērķim, tiek piešķirti.

VIII. Projekta ieviešanas 
nosacījumi

43. Pēc Komisijas lēmuma, 
ar kuru apstiprināts projekta 
iesniegums vai tas apstiprināts 
ar nosacījumu, pašvaldība 
ar projekta iesniedzēju vai 
tā pilnvaroto personu slēdz 
līgumu par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu.

44. Līgumā par pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
atrunā:

44.1. projekta īstenošanas 
uzsākšanas termiņu;

44.2. projekta īstenošanas 
beigu termiņu;

44.3. projekta īstenošanai 
piešķirto pašvaldības līdz-
finansējumu un tā izmaksāšanas 
kārtību;

44.4. pašvaldības tiesības 
kontrolēt projekta īstenošanas 
gaitu;

44.5. projekta iesniedzēja 
atbildību par projekta īste-
nošanu un projekta ietvaros 
radīto materiālo vērtību 
saglabāšanu vismaz 5 (piecus) 
gadus pēc projekta īstenošanas.

45. Avansa maksājums 70% 
apmērā no kopējās līguma 
summas tiek pārskaitīts 
Projekta iesniedzēja bankas 
kontā 10 darba dienu laikā pēc 
līguma noslēgšanas.

46. Atlikušais finansējums 
30% apmērā no kopējās 
līguma summas tiek pārskaitīts 
Projekta iesniedzēja bankas 
kontā 10 darba dienu laikā 
pēc piešķirtā finansējuma 
izlietojuma atskaites 
iesniegšanas Cēsu novada 
pašvaldībā, to pārbaudes un 
apstiprināšanas.

47. Visus izdevumus, ko 
veicis projekta iesniedzējs, 
pamato ar juridiski saistošiem 
līgumiem un grāmatvedības 
dokumentiem.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums””

30.12.2015. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”

1. Izdarīt Cēsu novada 
domes 2013. gada 18. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 18 
“Cēsu novada pašvaldības 
nolikums” (prot. Nr. 11, 
20.punkts) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 6. punktu šādā 
redakcijā: “6. Pašvaldības 
pakalpojumu pieejamību 
Cēsu pilsētā nodrošina iestāde 
“Cēsu novada pašvaldība” 
(Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu 
novads) un Vaives pārvalde  – 
Vaives pagasta pārvalde 
(“Kaķukrogs”, Vaives pagasts, 
Cēsu novads).”;

1.2. Svītrot 10.10. 
apakšpunktā vārdus “un 
Dzīvnieku patversme “Lācīši”;  

1.3. Izteikt 10.13. 
apakšpunktu šādā redakcijā: 
“10.13. Vieglās automašīnas 
šoferis – saimniecības 
pārzinis”;

1.4. Papildināt ar 10.15. 
un 10.16. apakšpunktu šādā 
redakcijā; “10.15. Vaives 
pagasta pārvalde;    10.16. 
Sekretārs”;

1.5. Izteikt 11. punktu 

šādā redakcijā: “11. Lai 
nodrošinātu efektīvu pašvaldī-
bas administrācijas darba 
organizāciju, noteikumu 
10.5., 10.7., 10.12. un 10.16. 
apakšpunktā minētie amati un 
struktūrvienības ir tieši pakļauti 
domes priekšsēdētājam, 
bet 10.4. apakšpunktā 
minētā struktūrvienība – 
izpilddirektoram, ciktāl to 
pieļauj normatīvie akti. Vaives 
pagasta pārvaldes vadītājs 
atrodas administrācijas vadītāja 
pakļautībā.’’;

1.6. Izteikt 14. punktu 
šādā redakcijā: “14. Cēsu 
novada pašvaldībā ir izveidota 
aizgādnības un aizgādības 
iestāde – Cēsu novada 
Bāriņtiesa, kas atrodas 
izpilddirektora pārraudzībā, 
ciktāl to pieļauj normatīvie 
akti.’’;

1.7. Izteikt 17. punktu 
šādā redakcijā: “17. Cēsu 
novada pašvaldība ir 
kapitāla daļu turētāja šādās 
kapitālsabiedrībās: 

17.1. Cēsu pilsētas sabie-

Cēsu novada pašvaldības pārvaldes struktūras shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cēsu novada dome 
(15 deputāti) 

 

Izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu komitēja 

Sociālo un veselības jautājumu 
komitēja 

Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitēja 

Finanšu komitēja 
Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs 
Cēsu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks 

Izpilddirektors 

Aģentūras 

Citas iestādes 

Iestādes, kas realizē 
pamatizglītības, vidējas 
izglītības programmas 

Iestādes, kas realizē interešu 
izglītības un profesionālās 

izglītības programmas 

Iestādes, kas realizē 
pirmsskolas izglītības 

programmas 

Cēsu novada 
bāriņtiesa 

Kapitālsabiedrības, kurās 
Cēsu novada pašvaldībai 

pieder kapitāla daļas 

Biedrības, kurās Cēsu 
novada pašvaldībai ir 

biedra statuss 

Nodibinājumi, kuros Cēsu 
novada pašvaldībai ir 

biedra statuss 

Ar Cēsu novada domes 
lēmumiem izveidotās 

komisijas, darba grupas 
Pakļautībā 

Pārraudzībā 

drība ar ierobežotu atbildību 
“VINDA”;

17.2. sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību “CĒSU 
TIRGUS’’;

17.3. SIA “ZAAO”;
17.4. sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību “CĒSU 
OLIMPISKAIS CENTRA”;

17.5. akciju sabiedrība 
“CATA”;

17.6. sabiedrība ar iero-
bežotu atbildību “CĒSU 
KLĪNIKA”;

17.7. SIA “Vidzemes 
koncertzāle’’.’’;

1.8. Izteikt 20.5. apakš-
punktu šādā redakcijā:

“20.5. Biedrība “Latvijas 
zinātnes centru apvienība’’;’’;

1.9. Izteikt 1. pielikumu 
jaunā redakcijā, saskaņā ar 
pielikumu.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas.

1.pielikums

1. Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā:

1.1. tiek ierosināta dzīvo-
jamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšana;

1.2. informē zemes 
īpašniekus un privatizēto 
objektu īpašniekus (dzīvokļu 
īpašniekus), noskaidro viņu 
viedokļus un pieņem  lēmumu 
attiecībā uz funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanas uzsākšanu;

1.3. izvērtē iesaistīto 
personu viedokļus, pārskata 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
platību un robežas, ņemot 
vērā arī situāciju attiecīgajā 
kvartālā, un pieņem lēmumu 
attiecībā uz dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu.

2. Cēsu novada admi-
nistratīvajā teritorijā esošai 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanu nodrošina, lēmu-
mu attiecībā uz  dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas 
uzsākšanu un lēmumu attiecībā 
uz dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanu pieņem Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības 
un teritorijas plānošanas ko-
misija, turpmāk – Komisija.

3. Ierosinājumu pārskatīt 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamo zemes gabalu 
iesniedz Cēsu novada paš-
valdībai, turpmāk – Pašvaldība.

4. Iesniegumam pievieno 
Dzīvokļa īpašuma likumā 

noteiktajā kārtībā pieņemtu 
dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumu par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu 
un grafisko pielikumu, kurā 
norādītas vēlamās  dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala robežas. 

5. Pēc dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanas 
ierosinājuma saņemšanas 
Komisija izvērtē dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanas 
nepieciešamību  un pieņem 
lēmumu par pārskatīšanas 
uzsākšanu.

6. Pēc šo noteikumu 
5. punktā norādītā lēmuma 
pieņemšanas Komisija:

6.1. izvērtē citām dzīvo-
jamām mājām funkcionāli 
nepieciešamo zemes gabalu 
pārskatīšanas nepieciešamību 
attiecīgā kvartāla robežās;

6.2. punkts svītrots ar Cēsu 
novada domes 31.03.2016. 
lēmumu Nr. 94 “Par Cēsu 
novada domes 2015. gada 
30. decembra saistošo 
noteikumu Nr. 22 “Par 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanu” precizēšanu”;

6.3. nosaka privatizēto 
objektu īpašniekiem (dzīvokļu 
īpašniekiem) un zemes īpaš-
niekiem tiesības divu mēnešu 
laikā no publikācijas datuma 
izteikt apsvērumus par 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanu, iesniedzot tos 
Pašvaldībā;

6.4. izgatavo pārskatāmā 

dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
kartogrāfisko pamatni, kas 
attēlo pašreizējo virszemes 
topogrāfisko situāciju, ņemot 
vērā uz dzīvojamās mājas 
privatizācijas uzsākšanas brīdi 
noteikto dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamo 
zemes gabalu;

6.5. gadījumā, ja Komisijas 
rīcībā nav situācijai atbilstošas 
detalizācijas plāns konkrētajam 
zemes gabalam, Komisija 
organizē dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala virszemes 
topogrāfiskā plāna M 1:500 
uzmērīšanu, pirms tam par to 
informējot dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas 
ierosinātāju;

6.6. aprēķina apbūves 
intensitātes un brīvās teritorijas 
rādītājus atbilstoši teritorijas 
plānojumam;

6.7. pieprasa viedokli no:
6.7.1. inženierkomunikāciju 

turētājiem vai citām insti-
tūcijām, ja tas nepieciešams 
situācijas izvērtēšanai;

6.7.2. dzīvojamās mājas pār-
valdnieka.

6.8. ja tiek konstatēts, ka 
nepieciešams pārskatīt arī 
citus attiecīga kvartāla robežās 
esošajām dzīvojamajām mājām 
funkcionāli nepieciešamos 
zemes gabalus, informē:

6.8.1. kvartāla robežās esošo 
dzīvojamo māju privatizēto 
objektu īpašniekus (dzīvokļu 
īpašniekus), izvietojot 
informāciju labi redzamā 
vietā pie attiecīgas dzīvojamās 
mājas un izliekot paziņojumu 

Pašvaldības  telpās;
6.8.2. zemes īpašniekus, uz 

kuru īpašumā esošām zemēm 
atrodas attiecīga kvartāla ro-
bežās esošās dzīvojamās mājas;

6.8.3. attiecīga kvartāla 
robežās esošo citu dzīvojamo 
māju pārvaldniekus.

6.9. izvērtē saņemtos ap-
svērumus.

7. Kad lēmums par dzī-
vojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanas uzsākšanu  ir 
kļuvis neapstrīdams, Komisija 
veic tiesisko un organizatoriski 
tehnisko darbību kopumu, kas 
nepieciešams, lai pārskatītu 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamo zemes gabalu.

8. Pārskatot dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepie-
ciešamo zemes gabalu, 
Komisija uz kartogrāfiskās 
pamatnes, kas attēlo virszemes 
topogrāfisko situāciju (gājēju 
celiņi, palīgēkas, rotaļu 
laukumi, autostāvvietas utt.) 
un zemes vienību robežas, 
izstrādā dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala platības un 
robežu priekšlikumu.

9. Dzīvojamai mājai funk-
cionāli nepieciešamā zemes 
gabala platības un robežu 
priekšlikums tiek nosūtīts 
izvērtēšanai un viedokļa 
sniegšanai:

9.1. dzīvojamai mājai funk-
cionāli nepieciešamā zemes 
gabala pārskatīšanas procesā 
iesaistītajām institūcijām;

9.2. dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanas 
ierosinātajam;

9.3. dzīvojamās mājas 
pārvaldniekam;

9.4. zemes īpašniekam, vai 
privatizēto objektu (dzīvokļu) 
īpašniekiem, kuri nav 
pārskatīšanas ierosinātāji.

10. Komisija ar lēmumu 
attiecībā uz dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu 
apstiprina dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā ze-
mes gabala projektu (platības 
un robežu grafisko attēlojumu).

11. Maksu par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu 
sedz ierosinājuma iesniedzējs 
(privatizēto objektu īpašnieki 
(dzīvokļu īpašnieki) vai 
zemes īpašnieki). Maksa tiek 
aprēķināta par 6.5. apakšpunktā 
norādītā topogrāfiskā plāna 
izgatavošanu, ievērojot 
norma-tīvajos aktos noteikto 
kārtību. (Precizējumi veikti ar 
Cēsu novada domes 31.03.2016. 
lēmumu Nr. 94 “Par Cēsu novada 
domes 30.12.2015. saistošo 
noteikumu Nr. 22 “Par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu” 
precizēšanu”)

12. Ierosinājuma iesniedzējs 
11. punktā radušos izdevumus 
pašvaldībai atmaksā triju gadu 
laikā, saskaņā ar savstarpēji 
noslēgtā līguma noteikumiem 
un tam pievienoto atmaksas  
kārtību. (Precizējumi veikti ar 
Cēsu novada domes 31.03.2016. 
lēmumu Nr.94 “Par Cēsu novada 
domes 30.12.2015. saistošo 
noteikumu Nr.22 “Par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu” 
precizēšanu”)



8 Cēsu Vēstis, 2016. gada 28. aprīlis

AKTUĀLI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

10.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kulturas pieminekļu  
saglabāšanai”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Cēsu novada pašvaldī-
ba (turpmāk – pašvaldība) 
piešķir līdzfinansējumu, līdz-
finansējuma apmēru un 
piešķiršanas nosacījumus Cēsu 
novadā esošo valsts un vietējās 
nozīmes kultūras pieminekļu, 
tai skaitā valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa – 
Cēsu pilsētas vēsturiskā 
centra (turpmāk – kultūras 
pieminekļi) – saglabāšanai, 
kuri īpašnieka (valdītāja) 
noteiktajā kārtībā ir pieejami 
sabiedrības apskatei.

2. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr. 109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu.

3. Līdzfinansējumu piešķir 
pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzēto finanšu 
līdzekļu ietvaros. Attiecīgā 
budžeta gada ietvaros piešķirto 
finansējumu, kas nav izlietots 
attiecīgajā budžeta gadā, 
pārceļ uz nākamo budžeta gadu 
un izlieto tam paredzētajam 
mērķim.

II. Pašvaldības kompe-
tence

4. Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs ar rīkojumu 
izveido projektu iesniegumu 
vērtēšanas komisiju (turpmāk – 
komisija).

5. Pašvaldība noteikumos 
noteiktajā kārtībā publicē 
paziņojumu par projektu 
iesniegumu iesniegšanu.

6. Komisija noteikumos 
noteiktajā kārtībā veic projektu 
iesniegumu vērtēšanu, kā arī 
pieņem lēmumu par projekta 
apstiprināšanu, apstiprināšanu 
ar nosacījumu vai noraidīšanu 
un informē par to projekta 
iesniedzēju.

7. Pēc komisijas lēmuma 
par projekta apstiprināšanu 
pieņemšanas, pašvaldība ar 
projekta iesniedzēju slēdz 
līgumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu.

III.  Projektu iesniegumu 
atlases izsludināšana

8. Paziņojumu par projekta 
iesniegumu iesniegšanu 
pašvaldība publicē pašvaldības 
mājaslapā internetā (cesis.lv), 
kā arī iespēju robežās ievieto 
vietējos masu informācijas 
līdzekļos.

9. Paziņojumā par projektu 
iesniegumu iesniegšanu norā-
da:

9.1. projektu iesniegšanas 
beigu termiņu, kas nav īsāks 
par 2 (diviem) mēnešiem no 
paziņojuma publicēšanas 

datuma;
9.2. minimālo pieejamo 

finansējuma apjomu.
IV. Prasības projekta 

iesniedzējam
10. Projekta iesniedzējs ir 

fiziska vai juridiska persona 
(izņemot publisko tiesību 
juridiskā persona vai atvasināta 
publiska persona), kura ir 
kultūras pieminekļa īpašnieks 
(valdītājs) un kurai:

10.1. nav pasludināts 
maksātnespējas process 
(izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā 
tiek piemērota sanācija vai 
cits līdzīga veida pasākumu 
kopums, kas vērsts uz 
parādnieka iespējamā bankrota 
novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai 
pārtraukta tā saimnieciskā 
darbība, uzsākta tiesvedība 
par tā bankrotu vai tas tiek 
likvidēts;

10.2. nav nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par 
tā īpašumā (valdījumā) esošo 
nekustamo īpašumu, kas 
atrodas Cēsu novadā.

11. Ja kultūras pieminekļa 
statuss piešķirts daudzdzīvokļu 
dzīvojamajai mājai, kura ir 
sadalīta dzīvokļu īpašumos, 
projekta iesniedzējs ir attiecīgās 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopība (skatīt 13.punktu) un uz 

to nav attiecināmas noteikumu 
10.punkta prasības.

V. Projekta ienieguma 
kārtība un iesniedzamie 
dokumenti

12. Projekta iesniedzējs 
vienas izsludinātās projektu 
atlases ietvaros var iesniegt 
tikai vienu projekta iesnie-
gumu. Lai pieteiktos līdzf-
inansējuma saņemšanai, 
projekta iesniedzējs ne vēlāk 
kā līdz paziņojumā par projekta 
iesniegšanu norādītajam beigu 
termiņam pašvaldībā iesniedz 
projekta iesniegumu, kas 
sastāv no:

12.1. projekta iesnieguma 
veidlapas, kuru aizpilda 
atbilstoši noteikumu 1. pie-
likumam ,,Iesnieguma veid-
lapa”;

12.2. īpašuma tiesību uz 
kultūras pieminekli, par kura 
saglabāšanu iesniegts projekta 
iesniegums, apliecinoša doku-
menta kopijas, ja īpašums nav 
ierakstīts zemesgrāmatā.

13. Ja projekta iesniedzējs 
ir daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopība, projekta iesniegumam 
pievieno normatīvajiem tiesību 
aktiem dzīvokļa īpašuma 
jomā pieņemtu daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu, 
kurā dzīvokļu īpašnieki ir:

13.1. vienojušies par kultūras 

pieminekļa saglabāšanu un 
saglabāšanas veidu;

13.2. vienojušies par kultūras 
pieminekļa saglabāšanas 
plānotajām izmaksām;

13.3. vienojušies par kārtību, 
kādā kultūras piemineklis pēc 
tā restaurācijas, konservācijas, 
pārbūves un atjaunošanas būs 
pieejams sabiedrības apskatei;

13.4. norādījuši personu, 
kura ir tiesīga iesniegt projekta 
iesniegumu un slēgt līgumu ar 
pašvaldību par līdzfinansējuma 
piešķiršanu, kā arī veikt citas 
ar līdzfinansējuma saņemšanu 
saistītās darbības.

14. Projekta iesniegumu var 
iesniegt sekojošos veidos:

14.1. drukātā formātā, 
pievienojot elektronisku 
versiju CD vai USB datu 
nesējā, personīgi Cēsu 
novada pašvaldībā iesniedz 
pašvaldības Apmeklētāju ap-
kalpošanas centrā ne vēlāk 
kā paziņojumā par projektu 
iesniegšanu norādītajā beigu 
termiņā. Ja projektu iesniedz 
personīgi, par tā iesniegšanas 
laiku uzskatāms pašvaldībā 
reģistrētais datums un laiks. 
Ja projekta iesniegumu nosūta 
pa pastu, par tā iesniegšanas 
laiku uzskatāms pašvaldībā 
reģistrētais datums un laiks.

14.2. elektroniskā veidā, 
parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu atbilstoši Elektronisko 

1. Izdarīt Cēsu 
novada domes 21.11.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 42 
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi” šādu 
grozījumu:

Izteikt saistošo noteikumu 
pielikuma 1.1. – 1.10.
apakšpunktus šādā redakcijā:

(skatīt tabulu).
2. Saistošie noteikumi 

stājas spēkā 2016. gada 
1.  maijā.

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
01.10. - 30.04.

Cena (EUR)
01.04. - 30.09.

1. Ieejas maksa:
1.1. Pils kompleksā pieaugušajiem 5,00 6,00
1.2. Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,50 3,50
1.3. Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 g.v.) 9,00 12,00
1.4. Pils kompleksā pieaugušo grupai, sākot ar 10 personām, maksas atvieglojumi 10% apmērā
1.5. Muzejā pieaugušajiem 3,00 4,00
1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50 2,50
1.7. Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 g.v.) 6,00 9,00
1.8. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 3,00 4,00
1.9. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils dārzu 1,50 2,50
1.10. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 g.v.) uz pilsdrupām un 

pils dārzu
6,00 9,00

10.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Grozījums Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos notei-
kumos Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Jūlija Miranoviča 
Cēsu novada Pašvaldības 
policija

Pašvaldības policija 
atgādina, ka klāt pavasaris, 
tādēļ laiks sakopt mūsu pilsētu 
810 gadu jubilejas svinībām.

Policija aicina cienīt 
vienam otra darbu un 
vairot skaistumu, sakopjot 
savu īpašumu pieguļošās 
teritorijas, atkritumus metot 
tam paredzētajās vietās un 

uzturot kārtību jau sakoptajās 
teritorijās.

Atbilstoši Cēsu novada 
domes 16.09.2010. 
saistošajiem noteikumiem 
Nr.32 “Cēsu novada teritorijas 
un tajā esošo nekustamo 
īpašumu uzturēšanas 
noteikumi” nekustamo 
īpašumu īpašniekiem ir 
pienākums nodrošināt sava 
īpašuma pieguļošās teritorijas 
uzkopšanu, kā arī uzturēt 
kārtību nekustamā īpašuma 
atklātajās teritorijās.

Laiks sakopt pilsētu!
Savukārt Cēsu novada 

domes 17.12.2009. saistošie 
noteikumi Nr.26 “Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi” 
nosaka iedzīvotāju pienākumu 
piedalīties pašvaldības 
organizētajā atkritumu 
apsaimniekošanā, noslēdzot 
līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu ar 
komersantu, kas nodarbojas 
ar atkritumu apsaimniekošanu 
Cēsu novadā.

Cēsu novada teritorijā nav 
atļauts atkritumus nomest, 
novietot tos tam neparedzētās 
vietās, ierīkot patvaļīgas 
izgāztuves, piegružot 
grāvjus, nav atļauts dedzināt 
atkritumus, saskaņā ar 
noteikumiem ir atļauta kaitēkļu 
bojātu zaru sadedzināšana, ja 
tas neapdraud cilvēku dzīvību, 
veselību un nerada kaitējumu 
personu mantai.

Par Cēsu novada 
domes saistošo noteikumu 
neievērošanu iestājas 
administratīvā atbildība. Lai 
izvairītos no pārkāpumiem, 
Pašvaldības policija aicina 
visus Cēsu iedzīvotājus 
rūpīgi ievērot noteikumus 
un būt atbildīgiem pret savu 
pienākumu izpildi!

 Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrības valde paziņo 
par ārkārtas pilnsapulces 
sasaukšanu 2016. gada 7. maijā 
plkst. 11 Cēsīs, Dzintara ielā 9.
 Lai precizētu politiski 

represēto personu skaitu Cēsu 
novadā, lūdzam atsaukties 
personas, kas izsūtītas 1941. 
gada 14. jūnijā un viņu 
izsūtījumā dzimušos bērnus.
Tel. 27157600.
 Latvijas politiski represēto 

Cēsu biedrība aicina iespēju 
robežās ziedot līdzekļus 

projekta “Sirdsapziņas 
ugunskurs” izveidošanai 
Cēsīs, Pils ielā 12, par Cēsu 
apriņķa iedzīvotāju pretošanos 
padomju un nacistiskajai 
okupācijai.

Latvijas politiski represēto 
Cēsu biedrība, Reģ. Nr. 
40008092338, Citadele banka 
LV21PARX0016851920001

Ziedojuma mērķis: Pils iela 
12

Represēto biedrība aicina
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
10.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 6 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kuluras pieminekļu  
saglabāšanai”
dokumentu likumā noteiktajam, 
nosūtot uz pašvaldības oficiālo 
elektroniskā pasta adresi. 
Visiem elektroniskā veidā 
iesniegtiem dokumentiem 
jābūt .doc, .docx,  .xls, .pdf vai 
.jpg formātā.

15. Projektu iesniegumu 
iesniedz vienā eksemplārā 
latviešu valodā. Dokumentus 
noformē atbilstoši Dokumentu 
juridiskā spēka likumam 
un 28.09.2010. Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 916 
„Dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas kārtība”. 
(Ar grozījumiem kas izdarīti 
ar Cēsu novada domes 
21.04.2016. lēmumu Nr. 
109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu’’)

16. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr. 109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu’’.

17. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr. 109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu’’.

18. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr. 109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu’’.

19. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr.109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 “Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu’’.

VI. Atbalstāmās un 
neatbalstāmās izmaksas, 
līdzfinansējuma apmērs

20. Izmaksas ir atbalstāmas, 
ja tās tieši ir nepieciešamas 
projekta īstenošanai, tās ir 
paredzētas apstiprinātajā 
projekta iesniegumā.

21. Par atbalstāmām iz-
maksām uzskata:

21.1. pieminekļa vai tā 
daļas restaurācijas, kon-
servācijas, pārbūves vai 
atjaunošanas būvprojekta vai 
tam pielīdzināma dokumenta, 
vai cita atbilstoša būvniecības 
dokumentācija (tai skaitā 
kultūrvēsturiskās izpētes un 

inventarizācijas) izstrādes un 
autoruzraudzības izmaksas;

21.2. kultūras pieminekļa 
būvamatniecības izstrādājumu 
(turpmāk šo noteikumu 
izpratnē – ēku oriģinālie logi 
un durvis, kā arī oriģinālās 
dekoratīvās un funkcionālās 
būvdetaļas no koka vai cita 
materiāla) kultūrvēsturiskās 
inventarizācijas sagatavošanas 
izmaksas;

21.3. kultūras pieminekļa 
vai tā daļas restaurācijas, 
konservācijas, pārbūves 
vai atjaunošanas būvdarbu 
izmaksas;

21.4. kultūras pieminekļa 
būvamatniecības izstrādājumu 
restaurācijas izmaksas vai 
analogu būvamatniecības 
izstrādājumu vēsturiskajai, 
zinātniskajai un māksli-
nieciskajai vērtībai iegādes, 
piegādes un uzstādīšanas 
izmaksas;

21.5. kultūras pieminekļa 
vai tā daļas restaurācijas, 
konservācijas, pārbūves vai 
atjaunošanas būvuzraudzības 
veikšanas izmaksas;

21.6. nodokļu un nodevu 
maksājumus, kas tieši saistīti 
ar līdzfinansēto projektu, ja 
projekta iesniedzējs tos nevar 
atgūt, ievērojot normatīvajos 
tiesību aktos par nodokļiem un 
nodevām noteikto kārtību.

22. Par neatbalstāmām 
izmaksām uzskata:

22.1. izmaksas, kas 
saistītas ar projekta iesnie-
guma sagatavošanu, tajā 
skaitā konsultāciju un citi 
pakalpojumi, būvatļaujas 
saņemšanas izmaksas;

22.2. projekta admi-
nistrēšanas izmaksas;

22.3. samaksu par aiz-
devuma izskatīšanu, nofor-
mēšanu, rezervēšanu, procentu 
maksājumus, soda procentus, 
maksājumus par naudas 
pārskaitījumiem, komisijas 
naudu, zaudējumus sakarā 
ar valūtas maiņu un citus 
tiešos vai netiešos finansiālos 
izdevumus;

22.4. izmaksas, kas radušās 
pirms noteikumu 37. punktā 
minētā līdzfinansējuma līguma 
noslēgšanas;

22.5. iespējamo kultūras 
pieminekļa vai tā daļas 
restaurācijas, konservācijas, 
pārbūves vai atjaunošanas 
būvprojekta izstrādes vai 
tam pielīdzināma dokumenta 
izstrādes, vai citas atbilstošas 
būvniecības dokumentācijas 
izstrādes un autoruzraudzības 
izmaksu un būvdarbu izmaksu 
sadārdzinājumu;

22.6. iespējamo kultūras 
pieminekļa būvamatniecības 
izstrādājumu kultūrvēsturiskās 
inventarizācijas sagatavošanas 
un būvamatniecības izstrā-
dājumu restaurācijas vai 
analogu būvamatniecības 

izstrādājumu vēsturiskajai, 
zinātniskajai un māksli-
nieciskajai vērtībai iegādes, 
piegādes un uzstādīšanas 
izmaksu sadārdzinājumu;

22.7. izmaksas, kas nav 
noteiktas kā atbalstāmas.

23. Līdzfinansējums 
21. punktā minētajām at-
balstāmo izmaksu darbībām 
tiek noteiks līdz 85%, un tas tiek 
piešķirts kultūras pieminekļa 
īpašniekam (valdītājam) vienu 
reizi kārtējā budžeta gadā šajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā.

VII. Projektu iesniegumu 
vērtēšana

24. Projekta iesniegumu 
vērtēšanu pēc projekta 
iesniegšanas beigu termiņa 
veic komisija. Komisija, veicot 
projektu iesniegumu vērtēšanu, 
var pieaicināt ekspertus.

25. Komisija projekta iesnie-
gumus pārbauda un vērtē to 
iesniegšanas secībā. Projekta 
iesniegumu pārbaudīšanu un 
vērtēšanu komisija veic šādā 
kārtībā:

25.1. pārbauda projekta 
iesniegumu atbilstību nofor-
mējuma prasībām;

25.2. pārbauda projekta 
iesniedzēja atbilstību notei-
kumos izvirzītajām prasībām;

25.3. pārbauda projekta 
iesniegumā iekļauto izmaksu 
pamatotību;

25.4. novērtē projekta 
iesniegumus - katrs komisijas 
loceklim individuāli vērtējot 
un piešķirot punktus,;

25.5. sakārto projekta 
iesniegumus pēc piešķirto 
punktu skaita un lemj par 
līdzfinansējuma piešķiršanu.

26. Komisija, izvērtējot 
projekta iesnieguma atbilstību 
noformējuma prasībām, 
pārbauda:

26.1. vai projekts iesniegts 
noteiktajā termiņā;

26.2. vai projekta 
iesniegums satur visus 
noteikumu 12. punktā un, ja 
nepieciešams, arī 13. punktā 
minētos dokumentus;

26.3. vai projekta iesniegums 
noformēts, ievērojot noteikumu 
15.,16., 17., 18. un 19.punkta 
prasības.

27. Ja Komisija konstatē, 
ka projekta iesniegums 
būtiski neatbilst noformējuma 
prasībām, tā pieņem lēmumu 
par projekta iesnieguma 
noraidīšanu un projekta 
iesnieguma vērtēšanu 
neturpina. Komisija, 
veicot projekta iesnieguma 
noformējuma prasību 
vērtēšanu, ir tiesīga pieprasīt 
projekta iesniedzējam iesniegt 
papildu informāciju vai 
precizējumus.

28. Komisija, izvērtējot 
projekta iesniedzēju, pārbauda, 
vai projekta iesniedzējs 
atbilst noteikumu 10.punkta 
prasībām. Lai pārliecinātos 

par projekta iesniedzēja 
atbilstību noteikumu 10.punkta 
prasībām, komisija informāciju 
iegūst pašvaldībai pieejamās 
datu bāzēs. Ja informācija, 
kas iegūta datu bāzēs, ir 
nepilnīga vai neatbilst projekta 
iesniedzēja iesniegtajai 
informācijai, komisija var 
pieprasīt projekta iesniedzējam 
iesniegt papildu informāciju.

29. Ja komisija konstatē, 
ka projekta iesniedzējs 
neatbilst noteikumos 
izvirzītajām prasībām, tā 
pieņem lēmumu par projekta 
iesnieguma noraidīšanu un 
projekta iesnieguma vērtēšanu 
neturpina.

30. Komisija, izvērtējot 
projekta iesniegumā iekļauto 
izmaksu pamatotību, pārbauda:

30.1. vai projekta iesniedzējs 
ir pieprasījis līdzfinansējumu 
noteikumu 21. punktā no-
teiktajām atbalstāmajām 
izmaksām;

30.2. vai projekta iesniedzēja 
pieprasītais līdzfinansējuma 
apmērs nepārsniedz notei-
kumu 23. punktā noteikto 
līdzfinansējuma apmēru;

30.3. izmaksu aprēķina 
atbilstību vidējām tirgus 
izmaksām.

31. Ja komisijai rodas 
šaubas par atbalstāmo izmaksu 
aprēķina atbilstību vidējām 
tirgus izmaksām, tā var 
pieprasīt projekta iesniedzējam 
sniegt paskaidrojumu vai 
citu papildu informāciju, kas 
pamato izmaksu aprēķinu. Ja 
izmaksu aprēķina atbilstība 
vidējām tirgus izmaksām 
netiek pierādīta, komisija 
var samazināt pašvaldības 
piešķiramā līdzfinansējuma 
apmēru.

32. Projektu iesniegumus, 
kuri izturējuši atbilstības 
pārbaudi, katrs komisijas 
loceklis vērtē individuāli, 
piešķirot punktus atbilstoši 
noteikumu 2. pielikumam 
,,Projektu iesniegumu kvali-
tatīvo rādītāju novērtēšanas 
anketa”.

33. Pēc projektu iesniegumu 
novērtēšanas, komisija sakārto 
projektu iesniegumus pēc 
piešķirto punktu skaita.

34. Komisija piešķir 
līdzfinansējumu pieejamā 
pašvaldības budžeta finan-
sējuma apmēra ietvaros, 
priekšroku dodot projektu 
iesniegumiem, kuri saņēmuši 
lielāko punktu skaitu.

35. Attiecībā uz projektu 
iesniegumiem, komisija pie-
ņem vienu no šādiem lēmu-
miem:

35.1. apstiprina projekta 
iesniegumu un piešķir 
līdzfinansējumu;

35.2. apstiprina projekta 
iesniegumu ar nosacījumu un 
piešķir līdzfinansējumu;

35.3. noraida projekta 

iesniegumu.
36. Komisijas lēmumu 

saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70. panta 
otro daļu, paziņo Projekta 
iesniedzējam atbilstoši Pazi-
ņošanas likumam. Papildus 
tam pašvaldības mājaslapā 
internetā cesis.lv tiek publicēta 
informācija, norādot:

36.1. projekta iesniedzējus 
un kultūras pieminekli, par kuru 
iesniegts projekta iesniegums;

36.2. kopējās projekta 
iesniegumā norādītās kultūras 
pieminekļa saglabāšanas 
izmaksas;

36.3. pieprasītā un piešķirtā 
līdzfinansējuma apmēru;

36.4. kārtību, kādā kultūras 
piemineklis ir pieejams 
sabiedrības apskatei. (Ar 
grozījumiem, kas izdarīti 
ar Cēsu novada domes 
21.04.2016. lēmumu Nr. 
109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 „Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu”)

VIII. Projekta ieviešanas 
nosacījumi

37. Pēc komisijas lēmuma, 
ar kuru apstiprināts projekta 
iesniegums un piešķirts 
līdzfinansējums, pašvaldība 
ar projekta iesniedzēju slēdz 
līgumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu.

38. Svītrots ar Cēsu novada 
domes 21.04.2016. lēmumu 
Nr. 109 “Par Cēsu novada 
domes 2016.gada 10.marta 
saistošo noteikumu Nr. 6 „Par 
Cēsu novada pašvaldības 
līdzfinansējumu kultūras 
pieminekļu saglabāšanai” 
precizēšanu.

39. Līgumā par 
līdzfinansējuma piešķiršanu 
nosaka:

39.1. projekta īstenošanas 
uzsākšanas un beigu termiņu;

39.2. projekta īstenošanai 
piešķirto līdzfinansējumu un tā 
izmaksāšanas kārtību;

39.3. pašvaldības tiesības 
kontrolēt projekta īstenošanas 
gaitu;

39.4. kārtību, kādā kultūras 
piemineklis būs pieejams 
sabiedrības apskatei;

39.5. projekta iesniedzēja 
atbildību par projekta 
īstenošanu, projekta ietvaros 
radīto materiālo vērtību 
saglabāšanu vismaz 10 (desmit) 
gadus pēc tā īstenošanas;

39.6. pašvaldības tiesības 
vienpusēji atkāpties no līguma, 
ja projekta iesniedzējs neievēro 
līguma noteikumus.
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NOTIKUMI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

31.03.2016. Saistošie noteikumi Nr. 8 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas iz-
maksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi 

(turpmāk – noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Cēsu 
novada pašvaldība (turpmāk – 
pašvaldība) nodrošina pirms-
skolas izglītības programmas 
izmaksu segšanu (turpmāk – 
pašvaldības atbalsts) privātajai 
izglītības iestādei, par bērnu, 
kurš ir sasniedzis pusotra gada 
vecumu un apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā 
izglītības iestādē, kura darbojas 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā. 

2. Noteikumi neattiecas uz 
gadījumiem, kad pašvaldība 
bērnam, kurš sasniedzis 
pusotra gada vecumu un 
kura dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, nenodrošina vietu 
pašvaldības izglītības iestā-
des īstenotā pirmsskolas 
izglītības programmā un bērns 
apgūst pirmsskolas izglītības 
programmu privātā izglītības 
iestādē.

II. Pašvaldības atbalsta 
apmērs un piešķiršanas 
nosacījumi 

3. Pašvaldība sniedz 
pašvaldības atbalstu, ja bērns 
apgūst pirmsskolas izglītības 
programmu privātajā izglītības 
iestādē, kura darbojas 
pašvaldības administratīvajā  
teritorijā (turpmāk – privātā 
izglītības iestāde).

4. Pašvaldības atbalsts 
privātajai izglītības iestādei ir 
181.11 euro par vienu bērnu 
mēnesī, saskaņā ar pašvaldības 
atbalsta detalizētu atšifrējumu 
pa izdevumu pozīcijām, 
kas aprēķināts ņemot vērā 
pašvaldības pirmsskolas  

izglītības iestādes izmaksas 
iepriekšējā budžeta gadā. 

5. Ja pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma izmaksas 
privātajā izglītības iestādē ir 
mazākas nekā pašvaldības 
atbalsts, pašvaldības atbalstu 
nodrošina apmērā, kas 
atbilst pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma izmaksām 
privātajā izglītības iestādē.

6. Pašvaldības atbalsta 
piešķiršanas nosacījumi:

6.1. privātā izglītības iestāde 
ir reģistrēta Izglītības iestāžu 
reģistrā ;

6.2. privātā izglītības 
iestāde darbojas pašvaldības 
administratīvajā teritorijā;

6.3. privātā izglītības 
iestāde nodrošina pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi 
darbdienās ne mazāk kā 12 
stundas dienā;

6.4. privātā izglītības iestāde 
īsteno licencētu pirmsskolas 
izglītības programmu;

6.5. privātajai izglītības 
iestādei ir noslēgts līgums ar 
pašvaldību par pašvaldības 
atbalsta piešķiršanu attiecīgā 
bērna pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei privātajā 
izglītības iestādē (turpmāk – 
līgums) un iesniegta izmaksu 
tāme;

6.6. privātā izglītības 
iestāde nav nodokļu parādnieks 
Publisko iepirkumu likuma 
izpratnē;

6.7. privātā izglītības iestāde 
ir reģistrējusi bērnu Valsts 
izglītības informācijas sistēmā;

6.8. bērna vecums ir vismaz 
pusotrs gads;

6.9. bērna un vismaz viena tā 
likumiskā pārstāvja dzīvesvieta 
ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā;
6.10. bērna likumiskajam 

pārstāvim un privātajai 
izglītības iestādei ir noslēgts 
līgums par pirmsskolas izglī-
tības programmas apgūšanu. 

7. Pašvaldības atbalsts tiek 
piešķirts, ja privātā izglītības 
iestāde samazina bērna 
likumiskā pārstāvja maksu 
par pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanu 
tādā apmērā, kas atbilst 
izmaksātajam pašvaldības 
atbalsta apmēram.

8. Pašvaldības atbalsts nav 
paredzēts bērna ēdināšanas 
izdevumu segšanai.

9. Pašvaldības atbalsts 
netiek piešķirts par dienām, kad 
bērns bez attaisnojoša iemesla 
neapmeklē privāto izglītības 
iestādi. Šādā gadījumā 
pašvaldības atbalstu aprēķina 
proporcionāli apmeklējuma 
dienu skaitam. Par attaisnojošu 
iemeslu uzskatāma bērna 
prombūtne veselības stāvokļa 
dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta 
izziņa, vai citi gadījumi, par 
kuriem bērna likumiskie 
pārstāvji privāto izglītības 
iestādi rakstiski informējuši 
pirms plānotās prombūtnes, 
kas kopumā nav ilgāka par 60 
dienām kalendāra gada laikā.

III. Pašvaldības atbalsta 
piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

10. Pašvaldības atbalsta 
saņemšanai bērna likumiskais 
pārstāvis pašvaldībā iesniedz 
iesniegumu.

11. Lēmumu piešķirt, atteikt 
vai pārtraukt pašvaldības 
atbalstu pieņem pašvaldības 
administrācijas vadītājs, 
izdodot rīkojumu. Pašvaldības 

atbalsta izmaksu uzsāk ne ātrāk 
kā rīkojuma izdošanas dienā.

12. Lai pamatotu pašvaldības 
atbalsta izlietojumu atbilstoši 
finansējuma mērķim, privātā 
izglītības iestāde, slēdzot 
līgumu ar pašvaldību, pievieno 
izmaksu tāmi atbilstoši 
pakalpojuma sniedzēja apsti-
prinātiem iepriekšējā gada pēc 
naudas plūsmas uzskaitītiem 
izdevumiem vai gadījumā, 
ja tiek dibināta jauna privātā 
izglītības iestāde, atbilstoši 
apstiprinātai plānoto izdevumu 
tāmei. Tāme tiek sagatavota 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par izmaksu ekonomisko 
klasifikāciju.

13. Privātā izglītības 
iestāde līdz katra mēneša 
piektajam datumam iesniedz 
pieprasījumu pašvaldības 
atbalsta saņemšanai un 
rēķinu pašvaldības atbalsta 
saņemšanai pašvaldības 
Apmeklētāju apkalpošanas 
centrā vai nosūta to pašvaldībai 
pa pastu vai elektroniski uz 
elektroniskā pasta adresi 
iac@dome.cesis.lv atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par 
elektronisko dokumentu 
noformēšanu.

14. Pašvaldības Izglītības 
nodaļas atbildīgais darbinieks 
pārbauda iesniegto dokumentu 
atbilstību šajos noteikumos 
noteiktajām  pašvaldības 
atbalsta saņemšanas prasībām  
un iesniedz rēķinu apmaksai 
pašvaldības Finanšu nodaļā. 

15. Pašvaldībai ir tiesības 
veikt pārbaudi privātajā 
izglītības iestādē un pieprasīt 
informāciju par audzēkņu 
apmeklējuma uzskaiti.

16. Pašvaldības Finanšu 

nodaļa saskaņā ar rēķinu veic 
norēķinus ar privāto izglītības 
iestādi 10 darbdienu laikā pēc 
rēķina saņemšanas, naudas 
līdzekļus ieskaitot privātās 
izglītības iestādes kontā kre-
dītiestādē. 

17. Pašvaldība pārtrauc paš-
valdības atbalsta izmaksu, ja: 

17.1. bērna vai vismaz 
viena tā likumīgā pārstāvja 
dzīvesvieta vairs nav deklarēta 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā; 

17.2. privātā izglītības 
iestāde beigusi darboties 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā;  

17.3. bērns ir atskaitīts no 
privātās izglītības iestādes; 

17.4. pašvaldība konstatē, ka 
piešķirtais pašvaldības atbalsts 
netiek izmantots atbilstoši 
noteikumiem; 

17.5. tiek konstatēti būtiski 
pārkāpumi privātās izglītības 
iestādes darbā; 

17.6. privātā izglītības 
iestāde pārtrauc darbību vai 
tiek likvidēta;

17.7. bērns uzsāk pirmsskolas 
izglītības programmas apguvi 
pašvaldības izglītības iestādē.

18. Ja pašvaldības atbalsta 
pārmaksa ir izveidojusies 
privātās izglītības iestādes 
vainas dēļ, sniedzot nepatiesu 
vai nepilnīgu informāciju vai 
nepaziņojot par apstākļiem, 
kuri ietekmē tiesības uz paš-
valdības atbalstu, privātā 
izglītības iestāde mēneša 
laikā pēc tam, kad nosūtīts 
pašvaldības rakstiskais paziņo-
jums, pārmaksātos līdzekļus 
ieskaita pašvaldības kontā, 
kas norādīts rakstiskajā 
paziņojumā.

Sākoties vasarai, 28. maijā 
krāšņs pasākums piepildīs Cēsu 
Pils parku, kur plkst. 21.00 
notiks tautas deju ansambļu 
uzvedums “Gredzenus mijot”. 
Tā tēma būs kāzas – viens no 
skaistākajiem latviešu tautas 
godiem, ko izdejos vairāk nekā 
1500 prasmīgākie A klases 
dejotāji no visas Latvijas, 
kā arī Cēsu Kultūras centra 
deju kolektīvi “Randiņš” un 
“Raitais solis”.

Uzveduma scenogrāfs 
Aigars Ozoliņš iecerējis 
Cēsu pils parku pārvērst par 
vedību līgavas sētu, kur notiks 
precības. Uzveduma caurviju 
stāsts būs tautas vedību 
tradīcijas no gatavošanās 
precībām līdz jaunā pāra prom 
došanās brīdim. Stāstu caurvīs 
latviešu tautas dievības Laima 
un Māra, kas vienmēr ir bijusi 

latviešu tautai blakus nozīmīgos 
dzīves notikumos. Skatuve būs 
visa Pils parka teritorija, bet 
uzveduma skatītāji iekārtosies 
uz akmens kāpnēm pils mūru 
pakājē.

Uzveduma deju insce-
nējumus veidos Latvijā atzīti 
horeogrāfi un deju svētku 
virsvadītāji – Jānis Ērglis, Jānis 
Purviņš, Agris Daņiļevičs, 
Iveta Pētersone Lazdāne un 
Gunta Skuja. Uzveduma 
režisors ir Jānis Znotiņš, bet 
mākslinieciskais vadītājs – 
Jēkabs Nīmanis.

Savukārt 4. jūnijā Cēsu 
pils parku pieskandinās 3000 
dziedātāju, jo šeit notiks 
Latvijas sieviešu un vīru koru 
Salidojums. Pasākums reizi 
piecos gados kopā pulcina 
visus valsts korus, un šoreiz 
salidojumā plāno piedalīties 
79 Latvijas sieviešu un 26 vīru 

kori.
Sestdienas vakarā Cēsu ielās 

paredzēts dalībnieku gājiens, 
kas sāksies plkst. 19.00. 
Dziedātāji pulcēsies Rožu 
laukumā un, ejot pa Rīgas 
ielu un Lenču ielu, dosies uz 
Cēsu Pils parku, kur skanīgā 
lielkoncertā plkst. 19.30, 
izdziedās tautasdziesmas par 
gaidāmo vasaras saulgriežu 
laiku. Koncertā piedalīsies 
Latvijā zināmie solisti 
Kristīne Zadovska un Andris 
Ērglis, kā arī muzicēs Pūces 
Etnogrāfiskais ansamblis. 
Lielkoncerta režisore ir Inese 
Mičule, mākslinieciskais 
vadītājs ir Mārtiņš Klišāns, 
scenogrāfe – Ieva Kauliņa.

Pēc koncerta no plkst. 22.00 
Pils parkā notiks zaļumballe ar 
pūtēju orķestri “Cēsis”.

Tautas māksla Pils parkā
Dita Trapenciere 
Koprades māja Skola6

Sestdien, 30. aprīlī, 
plkst. 18.00 “Skola6” Pasā-
kumu telpā notiks pirmais 
Sarunu vakars. Šādi vakari 
plānoti regulāri, reizi mēnesī, ar 
mērķi satikties cilvēkiem, kam  
svarīgas sarunas par būtisko, 
kas seko pasaulē notiekošajam 
un kuri nav vienaldzīgi. Sarunu 
vakars notiks brīvā gaisotnē. 
Katrs vakars būs veltīts kādai 
aktuālai tēmai. Ievadā vairāki 
runātāji īsi ieskicēs savu 
redzējumu par tēmu. Tālāk 
dalībnieku sarunas, diskusijas 
pie tējas krūzes un uzkodām. 
Pirmajā vakarā tēma ir Mans 
stāsts par Cēsīm. Pēc sarunu 
vakara plkst. 20.00 Latvijas 
džeza dienu gaitā “Skola6” 
muzicēs grupa “Coco'nuts”.

Koprades māja “Skola6” 
iesaistās Cēsu 810 gades 
gatavošanās darbos un aicina 
ikvienu darboties līdzi!

15. maijā “Skola6” notiks 
svētku karodziņu darināšanas 
darbnīca. Sadarbībā ar 
“Skola6” dizainerēm no 
“ZZ_fashion” un “Deered”, 
ikvienam būs iespēja sašūt savu 
karodziņu vai karodziņu virteni 
pilsētas izrotāšanai. Aicinām 
cēsniekus nākt ar savu audumu 
(būs arī pieejami uz vietas) 
un šķērēm. Mēs palīdzēsim 
izgriezt pareizo formu un ar 
šujmašīnu sašūt.

8. jūnijā un 22. jūnijā 
plkst. 18.30 perkusionists 
Dzintars Vīksna aicina 
piedalīties Bungu aplī un 
sagatavoties 5. ritma svētkiem, 
kas notiks Cēsu 810 svinību 
ietvaros.

Tiekamies koprades 
mājā
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs maijā



Pasākumi

03.05 plkst.18.00
Cēsu 1. pamatskolas 
audzēkņu koncerts
Cēsu Izstāžu namā

04.05. plkst.16.00
Latvijas Republikas Neat-
karības atjaunošanas dienas 
koncerts. Baltā galdauta svētki
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

04.05.plkst.12.00
Pavasara sasaukšanās kopā ar 
tautas vērtes kopu “Dzieti”
Riekstu kalnā

05.05. plkst.19.00
Koncertšovs “SuperMikrofons”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

05.05. plkst.20.00
ArtSound Ceturtdienas aplis
Koprades mājā “Skola6”

6.05. plkst.22.00
DJ DidzisKo
Fonoklubā

07.05. plkst.17.00 
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas 90. jubilejas 
svinības
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

07.05. plkst.22.00
DJ Dub:ra (Rīgas DJ skola)
Fonoklubā

08.05. plkst.20.00
SHIPSEA. Jāņa Šipkēvica 
kamerkoncerts balsij, klavierēm 
un neredzamam korim
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

10.05. plkst.18.00
“Kāpēc latviešiem jārunā 
par latviešiem?” Tikšanās ar 
žurnālistu un grāmatu autoru 
Armandu Puči
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

12.05. plkst.19.00
Ingus Pētersons “Romantika” 
Jāņa Lūsēna jaunā programma
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

12.05. plkst.20.00
ArtSound Ceturtdienas aplis
Koprades mājā “Skola6”

13.05. plkst.18.00 
A. Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolas koncerts “Muzikāls 
kokteilis pavasarim”
Cēsu Meža skolā

13.05. plkst.19.00
Stand up izrāde par vīriešiem 
un sievietēm „Alu cilvēks” 
CATA Kultūras namā

13.05. plkst.22.00
DJ Winamp
Fonoklubā

14.05. plkst.19.00
Vivaldi “Gadalaiki”
Vineta Sareika (vijole), 
Reinuts Teps (klavesīns) Valsts 
kamerorķestris Sinfonietta Rīga 
Diriģents Normunds Šnē
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

14.05. plkst.20.00
“Vasarsvētku balle” kopā ar 
pūtēju orķestri “Cēsis”
Vecajā tirgus paviljonā

14.05. plkst.21.00
Elektroniskās mūzikas vakars 
DJ Next B, DJ R.I.S.A., DJ 
Qoks
Mākslas telpā “MALA”

14.05. plkst.22.00
Rīgas Modes, DJ Kalvis 
Amantovs
Fonoklubā

15.05.
Cēsis 810 svētku karodziņu 
darbnīca
Koprades mājā “Skola6”

18.05. plkst.16.00
Lasītāju klubiņa otrā tikšanās
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

19.05. plkst.19.00
Ansambļa “Turaidas roze” 
koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

19.05. plkst.20.00
ArtSound Ceturtdienas aplis
Koprades mājā “Skola6”

20.05. plkst.22.00
Reinis Jaunais (ģitāra), Andrejs 
Senkevičs (Baltkrievija, ģitāra), 
DJ Mārcis Šteinbergs
Fonoklubā 

21.05. plkst.plkst.11.00
“Bibliotēkā lido Karlsons”. 
Bērnu rīts pirmskolas vecuma 
bērniem no 4-6 gadiem
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

21.05. plkst.13.30
MC Wendi Moto orientēšanās 
sacensības
Cēsu Pils parkā

21.05. plkst.19.00 līdz 1.00
Starptautiskā Muzeju nakts 
“Durvis. Kods: CĒSIS 810”
Cēsu Jaunajā pilī, Viduslaiku pils 
dārzā, Cēsu Izstāžu namā

21.05. plkst.21.00
Anneli Arro (acoustic piano)
Mākslas telpā “MALA”

21.05. plkst.22.00
Grupas “Ferrum” 30 gadu 
jubilejas koncerts
Cēsu Pils parkā

21.05. plkst.22.00
DJ Artis Volfs (Radio 5)
Fonoklubā 

22.05. plkst.17.00
Cēsu Pils kora koncerts “Rožu 
balle”
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

26.05. plkst.10.00
Starptautiska zinātniska 
konference, veltīta Cēsu 810 
gadei “Vidzemes bruņniecība 
un Latvija”
Cēsu Jaunās pils Semināru zālē

26.05. plkst.20.00
ArtSound Ceturtdienas aplis
Koprades mājā “Skola6”

27.05. plkst.19.30
Operas zvaigznes koncertzāles 
“Cēsis” jubilejā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

27.05. plkst.22.00
Laime Pilnīga, DJ Winamp
Fonoklubā

28.05. plkst.21.00
Tautas deju ansambļu 
uzvedums “Gredzenus mijot”
Cēsu Pils parkā

28.05. plkst.21.00
Mono:tas (progressive rock, 
psychedelic, shoegaze)
Mākslas telpā “MALA”

28.05. plkst.22.00
DJ Dāvis Bush
Fonoklubā

29.05. plkst.17.00
Deju kolektīva “Randiņš” 
izlaiduma koncerts
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Izstādes

20.05.15.-02.10.16. 
Vidzemes bruņniecība Latvi-
jā. 16.–19.gs. Ieskats vācbaltu 
kultūras un vēstures mantojumā 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu izstāžu 
zālē

02.01.-31.05. 
Jaunieguvumi par Cēsu pils-
muižas īpašnieku grāfu fon 
Zīversu dzimtu. Dāvinājums no 
Friča Vēbera mantojuma Francijā 
Cēsu Jaunās pilis bibliotēkā

21.04.-18.05. 
Indulis Zariņš. Portreti un 
ceļojumi. Glezniecība 
Cēsu Izstāžu namā

22.04.- 18.05. 
Cēsu brīvā laika mākslinieku 
darbu izstāde un mākslas studi-
jas “Stallis” darbu izstāde 
Cēsu Izstāžu namā

01.05 - 31.05. 
Izstāde “Mantojums” Vidzemes 
gleznotāju plenēra darbi olu tem-
peras tehnikā 2013 
Viesnīcas “Cēsis” Wenden zālē

02.05.-15.05.  
Foto konkursa “Aiz grāmatas 
vāka” labāko darbu izstāde 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

 2.05.-30.05.  
“Mēs fotogrāfijās” Bibliotēka 
un bibliotekāri caur fotoobjektīva 
skatījumu 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

No 03.05. 
Izstāde “Atmiņas par nākotni” 
Kafejnīcas “Pie Raunas vārtiem” 
skatlogos

14.05. – 10.08. 
Tēlnieces Solveigas Vasiļjevas 
izstāde „Hierarhija” 
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

16.05.-31.05.  
Ināras Brences akvareļi  
Cēsu Centrālajā bibliotēkā

20.05.-05.06. 
Cēsu Mākslas skolas audzēkņu 
diplomdarbu izstāde 
Cēsu Izstāžu namā 

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā  
bibliotēkā

02.-31.05. Dzejniecei Vizmai 
Belševicai – 85 (1931-2005)

02.-31.05. Mans dārzs. Liter-
atūras izstāde par dārzkopību

02.-31.05. Kā iesniegt gada 
ienākuma deklarācijas? Preses 
materiālu izstāde. 

02.-31.05. Skolotājam, muzeju 
darbiniekam Jānim Polim - 60

02.-31.05. Vai tu zini? Infor-
matīvā izstāde, kas iepazīstina 
ar novadiem un novadniekiem

02.-31.05. Es Tevi mīlu, māmiņ! 
Grāmatas par māmiņu jaunākā 
skolas vecuma bērniem.

02.-31.05. Lasi un iesaki 
draugam! Daiļliteratūra 5.-7. 
klašu skolēniem

02.-31.05. Oriģinālliteratūra 
bērniem un pusaudžiem 2015. 
Literārā stunda 1.-6. klasēm 
pēc pieprasījuma

19., 20., 21.05. Jauno grāmatu 
izstāde

Kino
11.05.
Kino gardēžu klubs piedāvā: 
Baisās pasakas / Tale of tales 
(2016). Žanrs: fantāzija. Līdz 16 
g.v. – neiesakām.

No 13.05.
Dusmīgie putni / The Angry 
Birds Movie (2016). Žanrs: 
Komēdija, animācija, ģimenes 
filma. Bez vecuma ierobežojuma

Nodevējs mūsu gaumē / 
Our Kind of Traitor (2016).
Žanrs: Trilleris. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

No 20.05.
Karalisks piedāvājums / A 
Hologram for the King (2016).
Žanrs: Drāma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

X-cilvēki: Apokalipse / X-Men: 
Apocalypse (2016). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, asa sižeta 
filma, fantāzija. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām 

No 27.05
Gadalaiki / Les Saisons (2015).
Žanrs: Dokumentāla filma. Bez 
vecuma ierobežojuma

Warcraft: Sākums / Warcraft 
(2016). Žanrs: Piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma, fantāzija
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Foršie Džeki / The Nice Guys 
(2016). Žanrs: Trilleris, komēdija, 
detektīvfilma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

Sports

01.05. no plkst.8.30
Skrējiens – nūjošanas 
pārgājiens “Cēsu pavasaris”
Cēsu Pils parkā

08.05. plkst.11.30 
Tradicionālā karatē seminārs 
(nodarbību cikls) ārvalstu 
meistara Leigh Smith (7.Dans, 
Lielbritānija) vadībā 
Pūces ielā 2a

21.05. plkst.11.00
Latvijas Olimpiādes 
kvalifikācijas sacensības 
volejbolā vīriešiem. Cēsis, Rīga, 
Limbaži, Sigulda, Valka.
Piebalgas ielā 18
 
22.05. plkst.10.00
Latvijas Olimpiādes 
kvalifikācijas sacensības 
volejbolā vīriešiem. Cēsis, Rīga, 
Limbaži, Sigulda, Valka
Piebalgas ielā 18 

23.05. -29.05.
Veselības nedēļa



Inese Vaivare @vaivarei
Izcila flamenko un baleta 
kombinācija. Un tā kaisle, un 
tā smeldze... Paldies #Cēsis 
#flamenco

Artūrs Zaikovskis @Trolliiitis
Bija brīnišķīgi satikt vecos, 
jaukos draugus un pa ilgākiem 
laikiem atkal kopā uzspēlēt 
spēles! Paldies jums liels! 
#happy #Cesis #family

Asatuurs Keim @asatuurs
Having lunch in beautiful 
small town in Latvia #Cesis it’s 
so nice to walk these old streets 
and…

Kārlis Šadurskis @Sadurskis
Paldies @RozenbergsJ par 
uzņemšanu un iespēju iepazīt 
klātienē daudzpusīgās @
Cesis_lv izglītības iespējas.

Sandra Rasnača 
@Sandra_Rasnaca  
Katra skaņa kā spoža komēta 
ar kosmisku draivu! Izcili! 
Zāle ovācijās kājās! Paldies 
čellu trio #Melo-M par tik labu 
pēcgaršu! @Cesis_lv
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Ko Twitterī čivina par Cēsīm?

Aivars Akmentiņš 
teksts un foto

Piektdien, 22. aprīlī, daudz 
ļaužu pulcējās Cēsu Izstāžu 
namā. Tur notika tēlnieka 
Kārļa Jansona piemiņas 
pasākums, kurā piedalījās un 
atmiņās par profesoru dalījās 
viņa bijušie studenti – tēlnieki 
Arta Dumpe un Aivars Gulbis. 

Mākslas zinātniece Ruta 
Čaupova iezīmēja Kārļa 
Jansona un viņa laikabiedru, 
izcilu Latvijas tēlnieku 
plejādes, veikumu. Jaunā 
mākslas zinātniece Māra Lāss 
iecerējusi rakstīt grāmatu par 
tēlnieku un meistara ģimeni, 
kurā tēlnieku dinastiju turpina 
mazdēls Matiass Jansons. 
Kā pastāstīja autore, pirmā 
sastapšanās ar Kārļa Jansona 
darbiem viņu tā iespaidojusi, 
ka viņa sākusi aizrautīgi pētīt 
tēlnieka daiļradi. Viņasprāt, 
Kārļa Jansona veikums vēl nav 
pietiekoši novērtēts.

Atmiņās par profesoru 
dalījās tagadējais Mākslas 
akadēmijas Tēlniecības nodaļas 

Sirsnīgi nosvinēta Kārļa Jansona jubileja

vadītājs Bruno Strautiņš: 
“Vasarās “Siļķu” mājas 
darbnīcā notika akadēmijas 
studentu prakse. Pēc prakses 
beigām profesors uzaicināja 
vienu otru studentu palīdzēt 
kalt un slīpēt viņa darbus. Tā 
bija papildus iespēja pārbaudīt 
sevi pie lielāku vai mazāku 
monumentu īstenošanas. 

Blakus padomam mākslā 
profesors nabadzīgākajiem 
studentiem izlīdzēja ar dažu 
labu kartupeļu spaini. Kārlim 
Jansonam piemita smalka 
humora izjūta, dzīvesprieks, 
jauneklīga enerģija, tolerance, 
spēja saprast un iedziļināties 
mūsu, toreiz jauno, problēmās”. 
Meistars arī esot teicis: “Ja 

piemineklis gatavs, tas jānoliek 
vietā.”

Piemiņas dienā Rīgas ielas 
23 nama logos atklāja izstādi 
ar mākslinieka darbu attēliem, 
to eksponēs līdz jubilejas gada 
beigām.

Kārlis Jansons (1896-1986) – 
viens no latviešu profesionālās 
tēlniecības pamatlicējiem, 

monumentālās un memoriālās 
tēlniecības klasiķis, spilgts 
individuālā stila meistars, 
ilggadējs Latvijas Mākslas 
akadēmijas pedagogs, Cēsu 
Goda pilsonis. Kārļa Jansona 
vārds zelta burtiem ierakstīts 
mūsu tēlniecības un kultūras 
mantojumā.

Par meistara darbu 
ekspozīcijas telpu jāuzskata 
visa Latvija. K. Jansona 
veidotie pieminekļi ir Latvijas 
pilsētās un ciemos. Daudzas 
viņa dzīvē un latviešu mākslā 
nozīmīgas skulptūras atrodas 
kapsētās pie dižu cilvēku 
atdusas vietām – pie Latvijas 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes, 
rakstnieku Augusta Deglava, 
Augusta Saulieša un latviešu 
strēlnieku ārsta, ķirurga Jāņa 
Jankovska kapavietām. Esot 
Cēsīs, ikviens sastopas ar Kārļa 
Jansona diplomdarbu, beidzot 
Mākslas akadēmiju – “Cīņa 
ar kentauru” – Maija parkā, 
pieminekli savu zemi mīlošo 
Cēsu skolnieku rotas zēniem, 
un “Zemes māte”.

Aivars Akmentiņš  
teksts un foto

Iepriekšējā “Cēsu Vēstis” 
numurā bija publicēts 
aicinājums katram cēsniekam 
uzšūt savu svētku karodziņu, 
ar kuru rotāt namus, ielas un 
parkus pilsētas svētku laikā no 
22.-24. jūlijam. Ideja guvusi 
cēsnieku atsaucību. Kaulu 
locītavu un saistaudu slimnieku 
biedrības čaklās rokdarbnieces 
jau pagatavojušas vairāk nekā 
500 krāsainus karodziņus, ar 
kuriem rotāt pilsētu svētkos.

Biedrības rokdarbu pulciņa 
vadītāja Ināra Beroza un 
dalībniece Teiksma Mūrmane 

pastāstīja, ka izlasījušas “Cēsu 
Vēstīs” aicinājumu un kopā 
ar vēl 12 kolēģēm ķērušās pie 
darba. Šuvušas gan pulciņa 
nodarbībās Raunas ielas namā, 
gan arī mājās. Ināras kundze 
tā aizrāvusies, ka viena pati 
uzšuvusi 300 karodziņus. 
Pulciņa rokdarbnieces sākušas 
arī pašas gatavot lukturīšus 
svētku gājienam. 

Kaulinieki ir viena no 
darbīgākajām nevalstiskajām 
organizācijām, kurā ir teju divi 
simti dalībnieku. Viņi piedalās 
talkās, sportiskajās aktivitātēs, 
dzied, dejo, vingro un, kā 
redzams, kārtīgi gatavojas 
pilsētas svētkiem!

Top svētku karogi

Attēlā: Šūšanas pulciņa vadītāja Ināra Beroza (no kreisās)
un viņas palīdze Teiksma Mūrmane sola līdz svētkiem 
sašūt vēl vairākus simtus karodziņu.

Attēlā: Kārļa Jansona izveidotajā darbnīcā “Siļķēs” tagad strādā viņa mazdēls Matiass 
Jansons. Matiasa atmiņās par vecotēvu ieklausās mākslas zinātniece Ruta Čaupova.

Aprīļa vidū pēc ziemas 
mājā pavadītajiem aukstajiem 
mēnešiem Maija parkā 
atgriezies Cēsu melno gulbju 
pāris Grāfs un Katrīna, kuri jau 
tagad ar savu klātbūtni vilina 
arvien vairāk iedzīvotājus un 
viesus pavadīt laiku pilsētas 
parkos.

Savukārt Pils parka dīķī 
joprojām mitināsies viens 
baltais gulbis, kurš, pēc 
gulbju kopēju teiktā, bija ļoti 
noilgojies pēc peldes parka dīķī 
un priecīgs par pārmaiņām. 
Turpretī melnie gulbji 
atgriešanos vasaras peldvietā 
uzņēmuši aristokrātiski – bez 
pārlieku lielām emocijām.

Parkos atgriezušies  
gulbji

Pašvaldības speciālisti gan 
brīdina, ka, dodoties piknikā uz 
Maija parku, cienastu gulbjiem 
nevajag ņemt – maksimāli 

pieļaujamais ir kāda salātu 
lapa, jo putnu pāris tiek barots 
kārtīgi.


