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Sadalītas sporta laureātu balvas

Lasiet 3. lpp

Lasiet 8. lpp

“Cēsu sporta laureāts” 
tradicionāli atskatījās uz  
novada sportistu veikumu, 
sveicot labākos dažādās 
nominācijās. Par “Gada 
pasākumu sportā” atzīti  Cēsu 
pilsētas sporta svētki, kuru laikā 
notika divi nozīmīgi pasākumi 
– “Ghetto Games” spēles un 
pasākums “Zelta Mopēds”. 
Balvu saņēma gan viens no 
“Zelta mopēda” rīkotājiem 
Laimonis Stafeckis, gan 
“Ghetto Games” iedibinātājs 
Raimonds Elbakjans. 

Nominācijā “Gada sporta 
skolotājs” tika ieteikti deviņi 
skolotāji, balvu saņēma – 
Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta 
skolotājs Aivars Krickis.

Nominācijai “Cerība 

sportā” tika ieteikti septiņi 
jaunie sportisti, balvu saņēma 
florbolists Pēteris Trekše.

Pašvaldība pasniedza 
balvas sporta klubiem, kam 
šogad apritēja apaļa gadskārta. 
Piecus gadus šogad nosvinēja 
auto sporta klubs “Melatlux” 
un sporta klubs “Lekrings”, 
10 gadus – šautriņu mešanas 
“Klubs 50”, 15 gadus – “SK 
Cēsis”, 25 – sporta klubs 
“Saulrīti”.

Nominācijā “Aktīvākā 
sporta biedrība / klubs” šogad 
tika ieteikti septiņi klubi, balvu 
saņēma orientēšanās klubs 
“Meridiāns”. Balvu pasniedza 
Latvijas Orientēšanās 
federācijas viceprezidents 
Jānis Lazdāns, kurš informēja, 

ka nākamgad Cēsīs notiks 
Pasaules kausa izcīņas posms 
orientēšanās sportā, kurā 
startēs vairāk nekā 20 valstu 
izlases.

Nominācijā “Cēsu sporta 
labdaris” pašvaldība balvas 
pasniedza Valsts policijas 
Vidzemes reģiona Cēsu 
iecirknim, Cēsu novada 
pašvaldības policijai, 
Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Cēsu 
daļai, uzņēmumiem “Vinnis”, 
“Livonija”, “Cēsu alus”, 
“Venden”, “Vinda”.

Nominācijā “Paraugs 
sportā” tika ieteikti vairāk 
nekā 20 sportisti, balvu saņēma 
volejbola treneris un patiess šīs 
sporta veida entuziasts Ģirts 

Mārtiņsons. Balvu pasniedza 
Helēna Sermole, kura šo titulu 
saņēma pērn. 

Nominācijā “Populārākais 
sportists” par titulu līdzjutēju 
balsojumā sacentās 15 sportisti, 
bet visvairāk balsu ieguva 
motobraucējs Kārlis Sabulis. 

Nominācijā “Gada sporta 
komanda” tika pieteiktas 
septiņas komandas, balvu 
saņēma florbola vienība 
“Lekrings”.

Nominācijā “Gada sportists” 
bija ieteikti desmit sportisti. 
Titulu saņēma divi izcili 
sportisti, MTB riteņbraucēji 
no komandas “ZZK” - Arnis 
Pētersons un Mārtiņš Blūms, 
kā arī viņu treneris Vilmārs 
Tomsons. 

Decembra vidū Rīgas 
pilī sākās jauniešu iniciatīva 
“Latvijas karoga ceļš”, lai ceļā 
uz valsts simtgadi tautiešus 
pasaulē apceļotu īpašs valsts 
karogs un vēstījumu grāmata. 
Tajā ikviens, kurš izjūt 
piederību Latvijai, būs aicināts 
ierakstīt vēlējumu valstij 
simtgadē. Karoga ceļojums būs 
sirsnīga, kopīgi veidota dāvana 
Latvijas valstij un vienlaikus 
stāsts, ko nodot nākamajām 
paaudzēm. Īpašo karogu, 
kas ceļos pie tautiešiem 
ārvalstīs, smalkvilnā audusi 
tekstilmāksliniece, cēsniece 
Dagnija Kupča, un šādi karogi 
ir tikai astoņi.

Karoga autorei D. Kupčei 
ir prieks, ka liela daļa 
simboliski nozīmīgo karogu 
radīti tieši Cēsīs, Latvijas 
karoga dzimtenē. Karogs austs 
gobelēna tehnikā no īpaši 
smalkas dzijas bez šuvēm

Karogs kopā ar vēstījumu 
grāmatu vēl šogad vispirms 
dosies uz Austrāliju, kur 
Melburnā notiks Latviešu 
kultūras dienas un Pasaules 
latviešu ekonomikas un 
inovāciju forums. Plānots, 
ka karoga ceļojums 
noslēgsies 2018. gada 
nogalē Dienvidamerikā – 
Novodesā, Brazīlijā. Pēc tam 
tas atgriezīsies Latvijā un 
glabāsies Latvijas Nacionālajā 
vēstures muzejā.

Karogs  
ceļo pie  
tautiešiem

Jauno gadu
sagaidīsim
Vienības 
laukumā

Kristīne Skrīvere 
Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs

Barikāžu laiks ir 
atgādinājums par pašiniciatīvu 
un vienotību. Tas ir laiks, kad 
ikviens apzinājās, ka viņa 
rīcībai ir nozīme. Tas ir laiks, 
kad visi Latvijas brīvības 
iedvesmotie bija viena ģimene, 

kurā viens otru atbalsta, 
rūpējas, uzmundrina, stāvot 
plecu pie pleca.

Lai pieminētu un izbaudītu 
tā laika atmosfēru, aicinām 
ikvienu piedalīties zibakcijā 
“Dalies ar desmaizēm un 
dziesmām pie Barikāžu 
ugunskura!”. Gluži tāpat, 
kā tolaik, sagatavo maizītes 
visiem barikāžu pieminētājiem 

un padalies ar tām! Paņem 
ģitāru un nodziedi dziesmu 
ikvienam, kas tobrīd ir klāt.

Viens vai ar domubiedriem 
nāc uz laukumiņu Jaunās pils 
priekšā – 18. janvārī, jebkurā 
laikā no plkst. 10.00 līdz plkst. 
18.00!

Visas dienas garumā:
• Muzeobuss, kurā būs iespē-

ja uzzināt par Atmodas laika 

notikumiem (individuālajiem 
apmeklētājiem laikā no 
plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00) 
(nodrošina 1991. gada barikāžu 
muzejs)

• Iespēja aktīvā veidā uzzināt 
par cēsnieku gaitām barikādēs 
(Izstāžu namā)

• Izstāde “1991. gada 
barikādes” (Izstāžu namā)

• Ugunskurs un silta tēja

Plecu pie pleca, pieminot barikādes

Sestdien, 31. decembrī, no 
plkst. 23.30 Vienības laukumā 
notiks Jaunā gada sagaidīšanas 
pasākums, kas turpināsies līdz 
1. janvāra plkst. 2.00.

Satiksmes ierobežojumi 
Vienības laukuma apkārtnē 
noteikti no 31. decembra plkst. 
23.00 līdz 1. janvāra plkst. 
3.00.

Attēlā: Noteikt uzvarētāju nominācijā “Gada sporta skolotājs” žūrijai bija visgrūtāk. Deviņu spēcīgu un šarmantu 
pretendentu konkurencē šoreiz balvu saņēma Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Aivars Krickis. Foto:  Valdis Sviķis.
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PAŠVALDĪBĀ
Lai piepildās  
drosmīgas ieceres!

Iedzīvotāju  
līdzdalība sekmē 
pašvaldības  
darbu

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 8 900 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

Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Dažos vārdos raksturojot 
2016. gadu, varētu teikt, ka šis 
bija nosacīts neskaidrības un 
gaidīšanas gads. Izglītībā ilgi 
gaidījām un minējām, kāds tad 
galu galā būs jaunais pedagogu 
atalgojuma modelis, un kā tas 
darbosies praktiski. Valdībā 
jauno algu sistēmu apstiprināja 
pēdējā brīdī, un pašvaldībām 
bija saspringts darba posms, 
lai novērstu modeļa nepilnības 
un nodrošinātu atbilstošu 
atalgojumu arī pirmsskolas, 
interešu izglītības un 
specializēto izglītības iestāžu 
darbiniekiem. Nākamā gada 
budžetā būtisku finansējuma 
daļu esam paredzējuši 
pedagogu atalgojumam.

Šogad spēkā stājās 
jaunais būvniecības likums. 
Tā praktiskā pielietojumā 
sākotnēji jautājumu bija krietni 
vairāk, nekā atbilžu, taču gada 
laikā būvvaldes speciālistiem, 
arhitektiem, nozares 
praktiķiem izdevies nezināmo 
skaitu krietni samazināt. 

Veselības aprūpē atkal 
atsākās runas un spekulācijas 
par iespējamo lokālo slimnīcu 
kartes pārskatīšanu, un nācās 
atkal un atkal pierādīt to, ka 
Cēsu klīnika ir mūsdienīga 
medicīnas iestāde ar kvalificētu 

profesionāļu komandu, 
modernu aprīkojumu un  ka 
tās pakalpojumi ir vitāli 
nepieciešami Cēsu un apkārtējo 
novadu iedzīvotājiem.

Neziņa radīja gan 
pārpratumus, gan nervozitāti, 
taču esam spējuši veiksmīgi 
tikt galā ar uzdevumiem, 
kuros nezināmo ir vairāk nekā 
zināmo. Katrā ziņā šādas 
situācijas mudina mobilizēt 
spēkus un meklēt risinājumu. 
Piemēram, par slimnīcas 
attīstību runājot, skaidrs, ka 
jārod sava specializācijas niša, 
kurā spējam būt valsts vadošo 
klīniku līmenī.

No lielajiem pašvaldības 
investīciju projektiem, šogad 
neizdevās īstenot Stacijas 
laukuma rekonstrukciju, bet 
šajā gadījumā tas ir ieguvums. 
Iedzīvotāji aktīvi iesaistījās 
projekta apspriešanā, izteica 
viedokļus un arī pamatotus 
iebildumus. Tā rezultātā pārstrā- 
dātais projekts būs krietni 
labāks, nekā sākotnējais. 
Ar kavēkļiem, taču 
jaudīgi, sākusies stadiona 
rekonstrukcija. Laikapstākļi ir 
labvēlīgi, un būvdarbi norit arī 
gada nogalē, lai pēc iespējas 
ātri šī sen gaidītā būve sāktu 
kalpot sportam.

Dažas ieceres šogad 
neizdevās piepildīt, taču 
gluži necerēti izdevās saņemt 
finansējumu Pastariņa 

sākumskolas un Izstāžu nama 
siltināšanai. Būs līdzekļi arī 
zinātnes centra “Z(in)OO” 
attīstībai, centra telpu 
projektēšanai.

Šogad augusi Cēsu 
popularitāte, pie tam – ne 
tikai Latvijā. To apliecina 
pārsteidzoši lielais “Cēsis 
810” svinību apmeklētāju 
skaits arī Mākslas festivāla, 
citu kultūras, vēstures, sporta 
notikumu popularitāte. Cēsis 
kļūst atpazīstamākas, un tas 
stimulē labas izmaiņas novadā. 
Aug privāto investoru interese. 
Īpašs prieks par uzņēmējiem, 
kuri savus projektus īsteno 
vecpilsētā. Tā tomēr ir pilsētas 
vizītkarte, un, ja vecpilsētā 
atjauno namus, atver jaunus 
uzņēmumus, tad esam droši, 
ka pašvaldības ieguldījumi 
vecpilsētas infrastruktūrā 
atmaksāsies.

Nākamajā gadā, pirmkārt, 
gribu novēlēt mieru uz 
pasaules. Konflikti, arī tie, 
kas noris šķietami tālu, ir 
postoši, un vienā brīdī mūsu 
labos centienus var padarīt 
nevērtīgus. Protams, novēlu 
visiem veselību un pieejamu 
veselības aprūpi. Un vēl – lai 
katram nākamajā gadā izdodas 
īstenot kādu drosmīgu ieceri! 
Ja izdosies, tas būs ieguvums 
gan pašam, gan ģimenei, gan 
arī novadam!

Jānis Goba  
Cēsu novada pašvaldības 
administrācijas vadītājs

Gada sākumā Vaivē 
sākām pagasta pārvaldes 
reorganizāciju. Tas nebija 
vienkārši, bija ne mazums 
uztraukumu, notika tikšanās 
ar iedzīvotājiem, sarunas ar 
darbiniekiem, arodbiedrību 
pārstāvjiem. Reorganizācija 
tika veikta raiti, un gada nogalē 
jāsecina, ka tā vērtējama ar 
plus zīmi.

Pašvaldības pakalpojumi 
vaivēniešiem ir pieejami turpat, 
“Kaķukrogā”, veiksmīgi darbu 
sākusi jaunā lauku attīstības 
speciāliste Evija Atvara un 
kultūras darbiniece Māra 
Baumane. Decembrī pabeigta 
Amatu mājas telpu izbūve 
“Kaķukrogā”. Tautas namā 
uzstādīta kvalitatīva skaņas un 
gaismas aparatūra. Turpinām 
pilnveidot satiksmes autobusu 
maršrutus un grafikus. Diemžēl 
gada nogalē apkures iekārtas 
defekts izraisīja nelielu 
ugunsgrēku Tautas nama telpās. 
Tā sekas operatīvi novērstas, 
bet apkures sakārtošana būs 
svarīgs uzdevums nākamgad. 
Prioritāte 2017. gadā Vaivē būs 
Veismaņu ceļa rekonstrukcijas 
projekta izstrāde un būvdarbu 
veikšana.

Cēsīs šogad daudz 
paveikts satiksmes drošības 
uzlabošanai. Izbūvēts rotācijas 
aplis Raiņa un Piebalgas 
ielu krustojumā. Gan no 
satiksmes organizācijas, gan 
drošības viedokļa, rotācijas 
apļi ir labākais risinājums. 
Tāpēc plānojam tādu izbūvēt 
arī Valmieras un Dzintara 
ielu krustojumā, kas ir viens 
no bīstamākajiem pilsētā. 
Turpināsies arī Raiņa bulvāra 
labiekārtošana, veidojot gar tā 
malām stāvvietas, zaļās zonas 
un atvieglojot ielas šķērsošanu 
gājējiem.

Nākamajā gadā jāpabeidz 
Saulrītu, Peldu un Klints 
ielu atjaunošana, kā arī 

Lielā Kalēju iela vecpilsētā. 
Nopietns izaicinājums būs 
Rīgas ielas rekonstrukcija. 
Rokot vecpilsētā, bieži atklājas 
kādas vēstures liecības, un 
jāveic arheoloģisko izpēti. 
Tomēr centīsimies atjaunot 
ielu, respektējot vēsturi, bet 
rēķinoties arī ar iedzīvotāju un 
uzņēmēju interesēm.

Šogad sekmīgi sākta pilsētas 
grants ielu divkāršā apstrāde, 
novēršot ielu putēšanu. 
Iedzīvotāji to novērtējuši 
atzinīgi. Nākamajā gadā grants 
ielu apstrādi jāsāk jau pavasarī, 
lai jaunais segums labāk 
iestrādātos.

Gada nogalē Komunālās 
nodaļas tehnikas parku 
papildināja trešais zaļais 
traktoriņš. Ietvju tīrīšanu 
un kaisīšanu ar pašvaldības 
tehniku turpmāk veiksim 
lielākā apjomā un operatīvāk.

Deputāti pieņēmuši 
lēmumu par vienoto valsts 
un pašvaldības apkalpošanas 
centra izveidi Bērzaines ielā 5. 
To izbūvējot, jānodrošina vides 
pieejamība apmeklētājiem 
ar kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērniem. Arī 
turpmāk rūpēsimies, lai 
pašvaldība iedzīvotājiem būtu 
ērti pieejama un draudzīga. 
Šogad novada iedzīvotāji aktīvi 
iesaistījās nozīmīgu projektu 
apspriešanā. Diskusijās par 
Stacijas laukuma, Rīgas ielas 
rekonstrukciju, Mazuma ezera 
apsaimniekošanu izkristalizējās 
vērtīgi priekšlikumi, veiktas 
projektu izmaiņas. Sabiedrības 
informēšana un iesaiste ir 
drošs pamats sekmīgai novada 
attīstības projektu īstenošanai.

Gribu pateikties visiem, kuri 
palīdzējuši un līdzdarbojušies, 
lai dzīvi novada darītu labāku 
un krāsaināku. Paldies par 
izpratni, paciešot neērtības 
būvdarbu laikā. Aicinu visus 
Jauno gadu ar krāšņu salūtu un 
laba vēlējumiem kopā sagaidīt 
Vienības laukumā!

Cēsu novada domes sēdē 
decembrī izskatīti 20 jautājumi. 

Deputāti apstiprināja 
izmaiņas domes septembra 
lēmumā par brokastu, 
pusdienu, launaga un vakariņu 
cenu Cēsu novada vispārējās 
izglītības iestādēs.

Tāpat lēma par Cēsu 
novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Vaives 

ielā 22a, Cēsīs, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu, 
kā arī vairāku pašvaldības 
nekustamo īpašumu, dzīvokļu, 
atsavināšanu.

Tika apstiprināti maksas 
pakalpojumi novada Dzimt-
sarakstu nodaļā, kā arī lēma par 
valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra 

izveidošanu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu 

sarakstu un lēmumu izklāstu 
var iepazīties cesis.lv Novada 
pašvaldības sadaļā “Domes 
lēmumi” - “Pieņemtie lēmumi”, 
Cēsu novada pašvaldībā 
Iedzīvotāju apkalpošanas 
centrā un Vaives pagasta 
pārvaldē.

Domes sēdē decembrī

Šogad Vaives pagasta 
ceļu uzturēšanu pārņēma 
pašvaldības Komunālā nodaļa. 
Pirmkārt, kopā ar pagasta 
ceļu pārzinātāju Jāni Plato 
tika veikta ceļu apsekošana, 
konstatēti kritiski posmi, 
to noslogojums un īstenots 
remonta darbu plāns. 

Kā stāsta komunālinženiere 
Anita Bukeja, pagasta ceļu 
kopgarums Vaivē nedaudz 

pārsniedz 100 kilometrus. 
Šogad sliktākajos ceļu 
posmos uzvesta un izlīdzināta 
grants nepilnu trīs kilometru 
kopgarumā, mainītas vai 
remontētas caurtekas, tīrīti 
ceļmalu grāvji, izzāģēti 
bīstamie koki, kā arī lāpītas 
bedrītes asfaltētajos ceļu 
posmos. A. Bukeja uzsver, 
ka ceļu uzturēšanā daudz ko 
izdevies paveikt, pateicoties 

pieredzējušā greiderista 
Māra Kosova prasmei un 
rūpīgajam darbam. Atsaucīgi 
un precīzi darbu izpildē bijuši 
arī uzņēmumu “Imberteh”, 
“Apse”, “Virāža”, “Inerce”, 
kā arī zemnieku saimniecības 
“Kažociņi” vadītāji un meistari.

Gādā par ceļiem
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AKTUĀLI

2016. gada 3. novembra saistošie noteikumi Nr. 20 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietoša-
nas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”

1. Šie saistošie noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) nosaka 
administr atīvo atbildību 
par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu.

2. Par Cēsu novada 
pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 
sistēmu (turpmāk-pašvaldības 
nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēma) 
ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs, kura 
īpašuma (valdījuma) robežās 
atrodas pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 
sistēma, tiek saukts pie 
administratīvās atbildības.

3. Par pašvaldības nozīmes 
koplietošanas meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu sastādīt 
administratīvo pārkāpumu 
protokolus ir tiesības Cēsu 

novada pašvaldības policijai.
4. Par pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu 
pārkāpumiem administratīvos 
sodus ir tiesības uzlikt 
Cēsu novada pašvaldības 
Administratīvajai  komisijai. 

5. Par pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas 
sistēmu ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu uzliek naudas sodu 
no piecpadsmit līdz divi simti 
desmit euro.

6. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2018.gada 1. janvāri.

Vita Pleševnika 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests”

Kā ierasts, pirms 
Ziemassvētkiem Cēsu 
novada pašvaldības deputāti, 
darbinieki un Sociālā dienesta 
darbinieki devās ciemos 
pie novada senioriem, kuri 
sasnieguši 80 un vairāk gadus, 
un cilvēkiem ar 1. grupas 
invaliditāti, lai Ziemassvētku 
noskaņai pasniegtu nelielas 
dāvaniņas, kas sarūpētas no 
Sociālā dienesta un ziedotāju 
līdzekļiem.

Gan ar laba vēlējumiem, gan 
ar dāvanām šogad iepriecināti 
1040 novada iedzīvotāji.

Laba  
vēlējumi  
senioriemDecembra sākumā Vidzemes 

koncertzālē “Cēsis” notika 
konkursa “Lielā lasītāju balva” 
noslēguma ceremonija, kurā 
godina Latvijas bibliotēkās 
lasītāko grāmatu autorus 
un izdevējus. Noslēguma 
pasākumu rīkoja Cēsu centrālā 
bibliotēka sadarbībā ar Lauku 
bibliotēku atbalsta biedrību 
un Cēsu novada pašvaldību. 
Novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Rozenbergs, atklājot 
sarīkojumu, pauda prieku, ka 
grāmatu lasītāju loks gan Cēsu 
bibliotēkā, gan citviet ik gadu 
kļūst plašāks.

Šogad bibliotēkās lasītākā 
grāmata prozā ir Noras Ikstenas 
“Mātes piens”, dzejā – Kārļa 
Vērdiņa “Pieaugušie”, bērnu 
literatūrā – Jura Zvirgzdiņa 
“Miega pasaka”. Lasītākie 
dokumentālie darbi – Valdis 
Zatlers “Kas es esmu” un Juka 
Rislaki “Vorkuta! Sacelšanās 
ieslodzīto nometnē”.

Pasniegta lasītāju balva

Attēlā: Rakstniece Nora Ikstena, saņemot balvu, atzina, ka lasītāju atzinība viņai ir 
vērtīgākā godalga. Foto Aivars Akmentiņš.

Kārlis Pots  
Cēsu novada pašvaldība

Ļoti pozitīvā un radošā 
gaisotnē decembra sākumā 
Cēsu Profesionālās vidusskolas 
darbnīcās tika aizvadīts Cēsu 
iedzīvotāju forums. Darbojoties 
trīs grupās, 50 sapulcējušies 
cēsnieki identificēja problēmas 
un piedāvāja risinājumus 
sadarbībai ar pašvaldību, 
pilsētvides jautājumiem un 
dažādu nozaru attīstībai.

Ar iedrošinošām aktivitātēm 
un iekļaujošām metodēm 
izdevās panākt, ka ikviens 

viedoklis tika sadzirdēts. 
Savukārt iedzīvotāju idejas 
iekļautas novada pašvaldības 
speciālistu darba kārtībā.

Lai cēsnieki justu šādu 
forumu noderību, nākamā 
gada iedzīvotāju forums, kas 
norisināsies oktobra nogalē 
vai novembra sākumā, tiks 
atklāts ar atskatu par gada laikā 
īstenotajām cēsnieku idejām.

Forumā piedāvātās idejas 
Cēsu dzīves uzlabošanai 
aptvēra visdažādāko spektru. 
Sākot ar nevajadzīgu 
birokrātisku šķēršļu likvi-
dēšanu pašvaldībā, īpašas 

skaidrojošas “rokasgrāmatas” 
izveidi, kas palīdzētu 
cēsniekiem labāk orientēties 
pašvaldības līkločos, līdz 
iedzīvotāju pārstāvniecībām, 
kas varētu kalpot kā tilts starp 
pašvaldību un lēmējvaru, un 
pilsoniskās sadarbības centru, 
ko varētu veidot uz “Skola6” 
bāzes.

Tāpat tika uzklausīti 
priekšlikumi dažādu Cēsu 
rajonu ielu svētkiem, lai 
panāktu cēsnieku satikšanos 
pozitīvā gaisotnē un viedokļu 
apmaiņu, kā arī gājēju un velo 
celiņu tīklu attīstīšanu, ko ziemā 

var pārvērst slēpošanas trasēs, 
vienlaikus nodrošinot bērnu 
spēļu laukumu klātesamību 
visos Cēsu rajonos. Izskanēja 
arī ideja pilsētvidi papildināt 
ar tūristiem un viesiem 
saprotamākām tūrisma un 
virzienu norādēm, lai atvieglotu 
orientēšanos Cēsīs.

Sirsnīgs paldies visiem, 
kuri veltīja savu laiku, darbu 
un idejas, lai darītu Cēsis 
labākas – tiekamies 2017. 
gadā!

Cēsnieku idejas labākai pilsētai
Cēsu novada pašvaldības 

aģentūra "Sociālais dienests"  
gada nogalē vēlas pateikties 
visiem sadarbības partneriem 
un ziedotājiem, kuri 2016.
gadā snieguši nenovērtējamu 
atbalstu Cēsu novada sociāli 
mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupām. Paldies Cēsu 
vecpilsētas aptiekai, SIA 
“Zāles”, SIA “M.E.LAT-
LUX”, būvniecības firmai SIA 
“Virāža”, SIA “NOLA-L”, 
SIA “Tolmets Vidzeme”, 
SIA “Lars Limited”, SIA 
“AB.G.PERSSON”, SIA 
“FARADS”, “Danish Baltic 
Nature-DABA”, AS “SEB 
banka”.

Esam gandarīti, ka ar daudzu 
Cēsu novada uzņēmēju atbalstu 
iegādātas saldumu paciņas 
senioriem, pirmās grupas 
invalīdiem un aprūpes mājās 
klientiem. Sākta āra trenažiera 
laukuma izveide. Dienas centra 
“Saules taka” jaunieši ieguvuši 
jaunus datorus, un saziedota 
nauda Invalīdu habilitācijas - 
dienas centra salvešu darbnīcas 
izveidošanai. 

Paldies Jums, ka padarījāt 
kāda cilvēka dienu gaišāku!

Pateicamies 
uzņēmējiem 

Līdz nākamā gada aprīlim 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
pieņems iesniegumus pabalsta 
piešķiršanai personām/
ģimenēm, kas dzīvo 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
ar centralizētu siltumapgādi.

Pabalsts tiek aprēķināts 
atbilstoši Cēsu novada domes 
saistošajiem noteikumiem un 

normatīviem dzīvokļa pabalsta 
aprēķināšanai 2016./2017.gada 
apkures sezonā.

Dzīvokļa pabalsts ir 
netiešs, to mēneša laikā 
pārskaita dzīvojamās mājas 
apsaimniekotājam.

Pabalsta pieprasījumu jāie-
sniedz Sociālajam dienestam, 
Bērzaines ielā 18 (2. stāvs), 
6. un  7. kabinetā apmeklētāju 

pieņemšanas laikā. Jāiesniedz 
arī iztikas līdzekļu deklarācija 
(aizpilda kopā ar sociālā 
darba speciālistu), īres/
apsaimniekošanas un komunālo 
maksājumu rēķins, īres līguma 
kopija (uzrādot oriģinālu), 
ja dzīvojamā telpa tiek īrēta, 
ja ģimenē ir strādājošas 
personas – izziņa no darba 
devēja par pēdējo trīs mēnešu 

ienākumiem pēc nodokļu 
nomaksas, Nodarbinātības 
valsts aģentūras individuālā 
darba meklētāja plāna kopija 
(uzrādot oriģinālu), ja persona 
ir bezdarbnieks, citi dokumenti 
pēc sociālā dienesta sociālā 
darba speciālista pieprasījuma, 
jānorāda citi ienākumi, kas gūti  
pēdējo 12 mēnešu laikā.

Pabalsts mājās ar centralizētu siltumapgādi dzīvojošajiem



I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi 

nosaka kārtību, kādā uzliek 
nodevu par īslaicīgās reklāmas 
un priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, nosaka nodevas 
apmēru, nodevas aprēķināšanas 
un samaksas kartību, nosaka 
personas, kuras ir pilnībā vai 
daļēji atbrīvotas no pašvaldības 
noteiktās nodevas par īslaicīgās 
reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu.

2. Noteikumu mērķis 
ir regulēt un nodrošināt 
ieņēmumus Cēsu novada 
pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) budžetā no Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu, izvietotās īslaicīgās 
reklāmas un priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāla.

3. Noteikumi neattiecas uz 
izkārtnēm, reklāmām, kas tiek 
eksponētas ilgāk par vienu 
mēnesi, kā arī uz funkcionālo 
informāciju – valsts un 
pašvaldības institūciju 
norādēm (ceļa zīmes, ielu 
nosaukumu norādes u.tml.), kas 
tiek izgatavotas un izvietotas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.

4. Par priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu 
izvietošanu, saskaņā ar 
priekšvēlēšanu aģitācijas 
likumu, Pašvaldība aprēķina 
un iekasē nodevu, piemērojot 
šajos noteikumos noteikto 
nodevas aprēķinu.   

II. Nodevas maksātāji un 
objekts

5. Nodevas maksātāji ir 
personas, kas izvieto īslaicīgo 
reklāmu, priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālus publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu, uz Cēsu 

novada administratīvajā 
teritorijā esošajiem afišu 
stabiem, stendiem.

6. Nodevas objekts 
ir īslaicīga reklāma, 
priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiāls, kas tiek izvietots 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā publiskās vietās vai 
vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu. 

7. Īslaicīga reklāma 
ir reklāma (paziņojums, 
aicinājums, uzsaukums, 
afiša, aģitācijas materiāli 
priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiāli un tml.), kas tiek 
izvietota Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā, uz 
laiku līdz (vienam) mēnesim.

8. Publiska vieta ir jebkura 
vieta, kura, neatkarīgi no 
tās faktiskās izmantošanas 
vai īpašuma formas, kalpo 
sabiedrības kopējo vajadzību 
un interešu nodrošināšanai un, 
kura par maksu vai bez maksas 
ir pieejama ikvienai fiziskajai 
personai, kas nav attiecīgās 
vietas īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs, turētājs, algots 
darbinieks vai cita persona, 
kuras atrašanās attiecīgajā vietā 
ir saistīta ar darba pienākumu 
izpildi, pasākuma organizēšanu 
vai ir uz uzņēmuma līguma 
pamata;

9. Vieta, kas vērsta pret 
Publisku vietu ir zeme vai 
būve, ja uz tās izvieto Īslaicīgu 
reklāmu un, ja tā ir vērsta (gan 
paralēli, gan zem leņķa, gan 
perpendikulāri) pret Publisku 
vietu.

10. Uz viena reklāmas 
nesēja neizvieto divas vai 
vairākas vienāda satura 
reklāmas.

11. No Pašvaldības nodevu 
samaksas atbrīvotas šādas 
personas:

11.1. valsts un Pašvaldības 
iestādes,  (tai skaitā pašvaldības 
kapitālsabiedrības); 

11.2. kultūras, dabas un 
veselības aizsardzības, sporta, 

izklaides, sociāla rakstura 
un tml. tematikas bezmaksas 
pasākuma rīkotāji, ja pasākuma 
norises vieta ir Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā;

11.3. kultūras, dabas 
un veselības aizsardzības, 
sporta, izklaides, sociāla 
rakstura un tml. tematiku 
pasākuma rīkotāji, kas veic 
komercdarbību Valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības pieminekļa 
Nr. 7426 „Cēsu pilsētas 
vēsturiskais centrs” robežās, 
ja pasākuma norises vieta ir 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā;

11.4. kas veic 
komercdarbību Valsts 
nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa Nr. 7426 „Cēsu 
pilsētas vēsturiskais centrs” 
robežās un kuru reklāma ir ar 
šajos noteikumos 7.2. punktā 
nenosauktu tematiku, 3x gadā, 
ja pasākuma norises vieta ir 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā;

11.5. Pašvaldības atbalstīto 
vietējo un starptautisko 
pasākumu rīkotāji;

11.6. kultūras, dabas un 
veselības aizsardzības, sporta, 
izklaides, sociāla rakstura 
un tml. tematiku pasākuma 
rīkotāji, kuri noslēguši ar 
Aģentūru telpu, teritorijas 
nomas līgumu. 

12. Pašvaldības nodevas 
apmēru samazina:

12.1. komersantu, kuri 
veic darbību Cēsu novada 
administratīvajā teritorijā, 
īslaicīgai reklāmai ar kultūras, 
dabas un veselības aizsardzības, 
sporta, izklaides, sociāla 
rakstura un tml. tematiku un 
komerciālu raksturu 10.punktā 
minētajām nodevām tiek 
pielietots koeficients 0.5;

12.2. komersantu, kura 
juridiskā adrese ir reģistrēta 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, īslaicīgai reklāmai 
10. punktā minētajām nodevām 
tiek pielietots koeficients 0,5.

III. Nodevas likme, 
koeficienti un aprēķināšana

13. Ziņas par īslaicīgās 
reklāmas un priekšvēlēšanu 

aģitācijas materiālu izmēriem, 
daudzumu (skaitu), izvietošanas 
adresi un izvietošanas periodu 
nodevas aprēķināšanai iesniedz 
reklāmas devējs vai viņa 
pilnvarota persona, aizpildot 
pieteikumu (pielikums) par 
īslaicīgās reklāmas izvietošanu 
vai noslēdzot līgumu par  
priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanu Cēsu 
novada administratīvajā 
teritorijā. 

14. Nodevas par īslaicīgās 
reklāmas un priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā, apmērs:

1cm² = 0,00024 EUR
15. Nodevas likme tiek 

aprēķināta par katras īslaicīgās 
reklāmas un priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāla 
izvietojamās reklāmas vienību.

IV. Nodevas aprēķināšanas, 
maksāšanas kārtība un kontrole

16. Nodevas apmēru 
aprēķina pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs” (turpmāk – Aģentūra).

17. Nodeva nomaksājama 
saskaņā ar Aģentūras 
sagatavoto un izsniegto rēķinu.

18. Nodeva nomaksājama 
ne vēlāk kā vienu dienu 

pirms īslaicīgās reklāmas 
vai priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošanas skaidrā 
naudā Aģentūras kasē vai ar 

pārskaitījumu bankas kontā.
19. Pārmaksātās nodevas 

summas, pamatojoties uz 
nodevas maksātāja motivētu 
iesniegumu, tiek atmaksātas 
maksātājam. Par pārmaksātām 
nav uzskatāmas tās nodevas 
summas, kas aprēķinātas un 
iekasētas, pamatojoties uz 
reklāmas devēja iesniegtajiem 
datiem, ja pēc nodevas 
samaksāšanas reklāmas 
devējs labprātīgi, saskaņojot 
ar Aģentūru, samazinājis 
reklāmas eksponēšanas ilgumu 
vai reklāmas laukuma platību.

V. Noslēguma jautājumi
20. Ar šo saistošo 

noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Cēsu novada 
domes 14.03.2013. saistošie 
noteikumi Nr. 11 „ Nodeva 
par īslaicīgas reklāmas vai 
reklāmas objektu izvietošanu 
publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu 
Cēsu novadā”.

21. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc publicēšanas Pašvaldības 
informatīvajā izdevumā “Cēsu 
Vēstis”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2016. gada 15. decembra saistošie noteikumi Nr. 25 “Grozījumi Cēsu novada domes 17.09.2015.  
saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā””

Izdarīt Cēsu novada domes 
17.09.2015. saistošajos 
noteikumos Nr. 11 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu Cēsu novadā” 
šādus grozījumus:

1. papildināt 7.punktu ar 7.3 

un 7.4 punktiem šādā redakcijā: 
“7.3 Šo noteikumu 7.1 punktā 

noteikto nekustamā īpašuma 
nodokļa likmi, pamatojoties uz 
nekustamā īpašuma īpašnieka 
iesniegumu, nepiemēro šādos 
gadījumos:

7.31. ja divu vai vairāku 
dzīvokļu mājā Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā ir 
reģistrētas divas vai vairākas 
dzīvojamo telpu grupas, 
bet faktiski visas reģistrēto 
dzīvojamo telpu grupas 
tiek izmantotas kā vienota 
dzīvojamā platība vienas 
ģimenes (vai mājsaimniecības) 
vajadzībām;

7.32. ja dzīvojamo telpu 
grupas lietošanas veids ir 

mainīts atbilstoši būvniecību 
regulējošo normatīvo aktu 
prasībām, bet izmaiņas nav 
reģistrētas Nekustamā īpašuma 
valsts kadastrā;

7.33. ja ir konstatētas 
adresācijas nepilnības;

7.34. ja dzīvojamā ēka 
sava tehniskā stāvokļa dēļ 
nav ekspluatējama, bet tā ar 
Cēsu novada pašvaldības Vidi 
degradējošu, sagruvušu vai 
cilvēku drošību apdraudošu 
būvju apzināšanas komisijas 

lēmumu nav atzīta par graustu;
7.35. ja par mājas 

īpašumtiesībām notiek 
tiesvedība.

7.4 Grozījumus attiecībā uz 
šo noteikumu 7.31., 7.32.,7.33. 
apakšpunktiem piemēro tikai 
2017. gadā. Gadījumā, ja līdz 
2017. gada 31. decembrim 
nekustamā īpašuma īpašnieks 
nav veicis visas nepieciešamās 
procesuālās darbības, lai 
faktisko situāciju nostiprinātu 
Valsts kadastra reģistrā, 

nākamajā nekustamā īpašuma 
nodokļa iekasēšanas periodā uz 
nekustamo īpašumu ir pilnībā 
attiecināmas šo noteikumu 7.1 
punktā noteiktās prasības.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

2016. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 22 “Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai  
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu  
Cēsu novadā”

ISO papīra 
A formāta
izmēri *

Garums 
cm

Platums 
cm cm²

1cm2 
EUR

Cena
EUR viena 
diena

12.1. A1 59,40 84,10 4995,54 0,00024 1,20

12.2. A2 42,00 59,40 2494,8 0,00024 0,60

12.3. A3 29,70 42,00 1247,4 0,00024 0,30

12.4. A4 21,00 29,70 623,7 0,00024 0,15
* 12.punktā neuzskaitīto  formātu īslaicīgajām reklāmām tiek 
piemērota tuvākā A formāta cena.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pakalpojumu cenrādi:
Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
periodā no 

01.10. līdz 30.04.

Cena (EUR)
periodā no 

01.05. līdz 30.09.

1.Ieejas maksa:

1.1. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams) 
pieaugušajiem

5,00 6,00

1.2. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams) skolēniem, 
studentiem, pensionāriem

2,50 3,50

1.3. Pils kompleksā (Muzejs, pilsdrupas, pils dārzs, Izstāžu nams) ģimenēm 
(2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam)

9,00 12,00

1.4. Ieejas maksai Pils kompleksā, Muzejā vai pilsdrupās pieaugušo grupai, lielākai par 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 gadu vecumam) 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 gadu vecumam) uz 
pilsdrupām un pils dārzu

6,00 9,00

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)

1.11. Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem 1,50

1.12. Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem, 
pensionāriem

1,00

1.13. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1,00

1.14. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, 
pensionāriem

1,00

1.15. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem

2,50

1.16. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem, 
studentiem, pensionāriem

1,50

1.17. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu, 
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas 
vecuma bērniem

1,00

1.18. Koncertā pieaugušajiem* 2,50 līdz 15,00

1.19. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 10,00

1.20. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2,50 līdz 15,00

1.21. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, 
pensionāriem*

0,50 līdz 10,00

1.22. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz 10,00

1.23. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, 
pensionāriem*

0,50 līdz 10,00

1.24. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz 10,00

1.25. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 3,00

1.26. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1,50 – 5,00 

1.27. Uz amatiermākslas kolektīvu koncertiem skolēniem, 
studentiem, pensionāriem

1,00 – 3,00 

1.28. Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā* 0,50 līdz 10,00

1.29. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils 
kompleksā*

0,50 līdz 5,00

1.30. Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā 1,50

1.31. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu 
namā

1,00

1.32. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai 
sadarbības partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras 
organizētajos pasākumos) pieaugušajiem

1,50

1.33. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai 
sadarbības partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras 
organizētajos pasākumos) skolēniem, studentiem, 
pensionāriem

1,00

*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, 
pamatojoties uz nepieciešamo finanšu ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā 
(t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana, pasākuma vietas 
nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) atbilstoši pašvaldības 
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sniegto pakalpojumu izmaksu 
aprēķināšanas metodikai

2.  Ieejas maksa uz teatralizētajām programmām

Nr.
p.k Programma, ilgums *

Cena EUR 
vienai personai
(grupa no 20-35 

personām)

Cena EUR 
vienai personai
(grupa no 36-50 

personām)

2.1. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) pieaugušajiem 6,00 5,00

2.2. Viduslaiku spēles (1,5 stunda) skolēniem, studentiem 4,50 3,50

2.3. Kas dzīvoja Cēsu viduslaiku pilī? (1,5 stunda) pieaugušajiem 7,50 6,00

2.4. Kas dzīvoja Cēsu viduslaiku pilī? (1,5 stunda) skolēniem, studentiem 6,00 4,50

2.5. Gatavojies kaujai Cēsu viduslaiku pilī! (2 stundas) pieaugušajiem 10,00 8,00

2.6. Gatavojies kaujai Cēsu viduslaiku pilī! (2 stundas) skolēniem, studentiem 8,50 6,50

2.7. Viduslaiku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 
stundas) pieaugušajiem

10,00 8,00

2.8. Viduslaiku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 
stundas) skolēniem, studentiem

8,50 6,50

2.9. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 stundas) 
viduslaiku pilī pieaugušajiem

15,00 11,00

2.10. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 stundas) 
viduslaiku pilī pieaugušajiem skolēniem, studentiem

13,50 9,50

2.11. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas)  pieaugušajiem 10,00 7,50

2.12. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas) skolēniem, studentiem 8,50 6,00

2.13. Viduslaiku kāzas (1 stundu, visai grupai) 120,00

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena 
(EUR)

3. Muzejpedagoģiskās programmas:

3.1. Muzeja kompleksā (1 personai) 2,00

3.2. Ārpus muzeja kompleksa (ar programmu) 15,00

3.3. Izglītojošā programma “Dzimšanas diena Cēsu 
muzejā. 19.gadsimta skola” (iepazīšanās ar 
19.gs.bērnu dzīvi, skolas kārtību un lietotajiem 
priekšmetiem, praktiskas rakstīšanas nodarbības 
ar grifeli, spalvu un bleipeideri, Lademahera 
torņa apmeklējums un darbošanās Ģimeņu 
istabā)

75,00

3.4. Izglītojošā programma ”Dzimšanas diena Cēsu 
muzejā. Cēsu pils dārgumu lāde” (Viduslaiku 
pils apmeklējums ar gidu viduslaiku tērpā, 
praktiskas nodarbības par pils būvniecību, V.fon 
Pletenberga portreta salikšana, dāvanu lādes 
atrašana, viduslaiku rotaļas, Lademahera torņa 
apmeklējums, darbošanās Ģimeņu istabā.)

75,00

3.5. Izglītojošā programmā “Dzimšanas diena Cēsu 
muzejā. Uzdevumiem pa pēdām” (orientēšanās 
spēle Muzeja ekspozīcijā ar mēŗki atrast 11 
vēsturiskus priekšmetus, izzinošas sarunas par 
katru atrasto priekšmetu, Lademahera torņa 
apmeklējums, darbošanās Ģimeņu istabā)

75,00

3.6. Izglītojošā programmā “Dzimšanas diena 
Cēsu muzejā. Sveču balle” (Iepazīšanās ar 
sveces tapšanas un lietošanas vēsturi, svecīšu 
izgatavošanas dzimšanas dienas tortei un 
līdzņemšanai uz mājam, rotaļas un spēles par 
gaismu, Lademahera torņa apmeklējums un 
darbošanās Ģimeņu istabā)

75,00

3.7. Izglītojošā programma “Seno Rotu kalves ABC” 
(Tikšanās ar rotkali un stāstījums par senajām 
vendu rotām un rotkaļa amatu, iepazīšanās 
ar darba izmantotajiem instrumentiem un 
eksperimentālās arheoloģijas pamatiem. Rotkaļa 
izgatavoto rotu komplektu apskate, to un senā 
vendu tērpa pielaikošana, fotografēšanās)

50,00

4. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi:

4.1. Muzejs 1,5 h latviešu valodā 27,00

4.2. Muzejs 1,5 h svešvalodā 35,00

4.3 Pilsdrupu apskate 1,5 h latviešu valodā 27,00

4.4. Pilsdrupu apskate 1,5 h svešvalodā 35,00

4.5. Muzeja un pilsdrupu apskate 2 h latviešu valodā 35,00

4.6. Muzeja un pilsdrupu apskate 2 h svešvalodā 52,00

4.7. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1 h latviešu valodā 29,00

4.8. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1 h svešvalodā 43,00

4.9. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3 h 
latviešu valodā 52,00

4.10. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3 h 
svešvalodā 61,00

4.11. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 
3 h latviešu valodā 52,00

4.12. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 
3 h svešvalodā 61,00

4.13. Cēsu pilsētas ekskursija 2 h latviešu valodā 35,00

4.14. Cēsu pilsētas ekskursija 2 h svešvalodā 52,00

4.15. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta 
autobusu) 1,5 h latviešu valodā 35,00

4.16. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta 
autobusu) 1,5 h svešvalodā 52,00

4.17. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta 
autobusu) 5 h latviešu valodā 61,00

4.18. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta 
autobusu) 5 h svešvalodā 70,00

4.19. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5 h latviešu 
valodā 44,00

4.20. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1,5 h svešvalodā 61,00

4.21. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu (Cēsu novada domes) 
oficiālajām delegācijām un viesiem
maksas atvieglojumi 50% apmērā (p. 4.1.-4.20.)

5. Gidu kursi

5.1. Gidu kursi (12 lekcijas, tests, apliecība, aktuālā 
informācija, drukātie materiāli) vienai personai 43,00

5.2. Gidu kursi skolēniem vienai personai (12 
lekcijas, tests, apliecība, aktuālā informācija, 
drukātie materiāli)

30,00

5.3. Atkārtotie gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā 
informācija) vienai personai 7,00

6. Atļauja ekskursiju vadītājam vienas ekskursijas 
vadīšanai Cēsu pils kompleksā (ja ekskursijas vadītājs 
nav beidzis Aģentūras kursus)

7,00

7. Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD 
diskiem, bukletiem Aģentūras teritorijā vai Aģentūras 
organizētajos pasākumos

15% no 
suvenīru 
iepirkša-
nas cenas

8. Nomas maksa Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā:

8.1. Pasākuma laiks (1 h) 35,00

9. Nomas maksa Pils dārzam:

9.1. Pasākums (1 h) bez telts īres 100,00

9.2. Katra nākamā h 50,00

9.3. Pasākums (1 h) ar telts īri 120,00

9.4. Katra nākamā h 60,00

9.5. Ugunskura vieta 3,50

9.6. Kāzu foto pils dārzā 1 h (ar viesiem) 35,00

9.7. Stacionārā pils dārza telts īre 56.3m2 (1 h) 50,00

9.8. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 
h) 7,00

9.9. Mobilā saliekamā telts (3 x 3 m) īre (1 
diennakts)

50,00

9.10. Galda īre (1 diennakts) 3,00

9.11. Fotosesija pils kompleksa teritorijā (1 h) 35,00

9.12. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika 20% 
uzcenojums

Turpinājums 6. lpp.
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10. Nomas maksa Pils parkā:

10.1. - līdz 500 sēdvietām (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē

700,00 
*

10.2. - līdz 1000 sēdvietām (ar vai bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē

850,00 
*

10.3. - līdz 1800 sēdvietām (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana

1100,00 
*

10.4. - līdz 1800 sēdvietām (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana

1400,00 
*

10.5. Pasākuma papildus stunda 100,00

10.6. Papildus nenumurētu krēslu noma, ja noslēgts 
Pils parka īres līgums (1 krēsls)

0,32

10.7. Papildus numurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils 
parka īres līgums (1 krēsls)

0,40

*cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (kopā 
maksimāli 8 stundas) un pasākums 3 stundu garumā

11. Nomas maksa Izstāžu namam:

11.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 
h) 7,00

11.2. Svinībām un banketiem pirmā stunda 142,00

11.3. Svinībām un banketiem katra nākamā h                                           71,00

11.4. Izrādēm, koncertiem (1 h) 71,00

11.5. Semināriem, konferencēm (1 h) 60,00

12. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu 
iznomāšanu:

12.1. Telpām (ar platību līdz 40 m2) (1 h) 17,00

12.2. Telpām (lielākām par 40 m2) (1 h) 35,00

12.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 
h) 7,10

13.Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu 
Jaunajā pilī:

13.1. Konferenču zāle bez aprīkojuma (83,4 m2)
diena (pl.900 – 1700)

1 h
172,00
30,00

13.2. Konferenču zāle ar aprīkojumu sinhronās 
tulkošanas kabīne, 2 mikrofoni statīvos, 3galda 
mikrofoni (83,4 m2) 

diena (pl.900 – 1700)
1 h

285,00
50,00

13.3. Telpa nodarbībām (35,8m2)   
diena (pl.900 – 1700)

1 h
85,00
17,00

13.4. Halle (31,7m2)
diena (pl.900 – 1700)

1 h
71,00
14,00

13.5. Telpa nodarbībām (29,7m2)
diena (pl.900 – 1700)

1 h
71,00
14,00

13.6. Telpa nodarbībām (25,6 m2)
diena (pl.900 – 1700)

1 h
71,00
14,00

14. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju 
centra pagalmam:

14.1. Pasākums 1h 50,00

14.2. Katra nākamā h 21,00

15. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:

15.1. Pasākums 1h (min 2h) 142,50

15.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma 
(1h) 14,00

15.3. Kāzu ceremonija 285,00

16. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:

16.1. Pasākuma laiks 1h 60,00

16.2. Katra nākamā h 34,00

16.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma 
(1h) 7,10

17. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:

17.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00

18. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:

18.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00

19. Nomas maksa Pils 2.stāvam:

19.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 242,00

19.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma 
(1h) 28,50

20. Nomas maksa Lademahera tornim:

20.1. Pasākums (1h) 45,00

20.2. Katra nākamā h 23,00

20.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma 
(1h) 7,10

21. Telpu noma valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām:

21.1. Bēniņu zāle (1 diena) 50,00

21.2. Semināru zāle (1 diena) 27,00

21.3. Salons (1 diena) 29,00

21.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00

21.5. Veranda (1 diena) 17,00

21.6. Klase (1 diena) 17,00

21.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00

21.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00

22. Drauga karte (ieejas maksai Pils kompleksā (Muzejs, 
viduslaiku pilsdrupas, pils dārzs, Lademahera tornis un Izstāžu 
nams), muzejā, viduslaiku pilsdrupās, atklātā muzeja krājumā, 
Izstāžu namā Drauga kartes īpašniekam tiek piemērota atlaide 50% 
apmērā, uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem biļetes cenu 
nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu):

22.1. pirmreizēja iegāde 5,70

22.2. atkārtota iegāde 4,30

23. Papildus pakalpojuma (ēdināšana) organizēšana semināros, 
kāzās un citos pasākumos Aģentūras valdījumā esošajās telpās un/
vai teritorijā, sadarbībā ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem*:

23.1. Semināriem (no personas) 0,40

23.2. Kāzām, u.c. pasākumiem (no personas) 0,70

*Ēdināšanas pakalpojums, saskaņā ar ārējo pakalpojumu sniedzēju 
izrakstītajiem rēķiniem

24. Citu organizatoru pasākumu biļešu realizācija
3% no 
katras 

pārdotās 
biļetes

25. Ieejas maksa sabiedriskajās WC

25.1.
Ieejas maksa sabiedriskajās WC (Palasta ielā 24 
un Baznīcas laukumā 1, Cēsīs) 0,30

25.2. Sabiedriskās tualetes izmantošana pasākuma laikā Palasta 
ielā 24, Cēsīs, ja pakalpojums netiek apmaksāts atbilstoši 
10.1.-10.4.punktiem

25.2.
1.

Pasākumam ar norises laiku mazāk par 3 
stundām

75,00

25.2.
2.

Pasākumam ar norises laiku vairāk par 3 
stundām

150,00

26. Inventāra noma:

26.1. Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (stundā) 14,00

26.2. Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (dienā) 43,00

26.3. Krēsla pārvalka noma (1 gab., dienā) 2,00

26.4. Krēsla noma (1 gab., dienā) 1,00

27. Reklāmas laukumi:

27.1.
Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos 
1cm2 lielam laukumam cena tiek aprēķināta izdalot 
maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar izdevuma 
laukumu cm2

27.2. Vides reklāma:

27.2.1. Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras 
rīkotā pasākumā telpās 28,50

27.2.2. Vides reklāmu izvietošanā aģentūras rīkotā 
pasākumā brīvā dabā 71,00

28. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:

28.1. Kopēšana
A4
A3

0,10
0,15

28.2. Izdrukas
A4 melnbalta

A4 krāsu
0,10
0,35

28.3. Laminēšana
Vizītkarte

A4
0,30
0,80

28.4. Sinhronās tulkošanas apskaņošana
1h

dienā
21,00
71,00

29. Par Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – Cēsu 
vēstures un mākslas muzeja krājuma, bibliotēkas un zinātniskā 
arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu:

29.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:

Datē- 
jums 

EUR par viena dokumenta vienas lapas 
kopiju

EUR

līdz 
19.gs.

1,42 2,85

19.gs 1,42 2,85

20.gs.- 
līdz 
1950.g. 

0,71 1,40

No 
1950.-
2000.g.

0,28 0,70

No 
2000.g.

0,14 0,45

29.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:

Datē- 
jums

EUR par vienas fotogrāfijas/pastkartes kopiju EUR 

19.gs. 2,85 4,25

20.gs.- 
līdz 
1950.g. 

1,40 2,85

No 
1950.-
2000.g.

0,70 1,45

No 
2000.g.

0,30 0,70 

29.3.  Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un 
skenēšanu:

Datē- 
jums 

EUR par viena priekšmeta kopijas 1 lapu EUR 

līdz 
19.gs.

4,25 5,70

19.gs 2,85 4,30

20.gs.- 
līdz 
1950.g.

1,40 1,40

No 
1950.-
2000.g.

0,70 0,70

No 
2000.g.

0,30 0,45

29.4.  Par ieskenētām izdrukām:

29.4.1.Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par 
pakalpojumu)

2,85

29.4.2. Iekopēšana diskā
(Muzeja disks: CD cena + par pakalpojumu)

(Apmeklētāja diskā) par pakalpojumu
4,30
2,85

29.4.3. Sūtīšana pa e-pastu
1 – 5 A4 lapas

par katru nākamo A4 sūtīto lapu
2,85
0,70

29.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas

melnbalta – uz A4 lapas
2,85
0,70

29.5. Fondu izziņas izsniegšana 14,20

29.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju 0,10

Atbalsts mežsaimniekiem
Lauku atbalsta dienests 

(LAD) izsludinājis pro- 
jektu iesniegumu pie-
ņemšanu pasākumā 
"Ieguldījumi meža platību 
paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā". 
Projektu iesniegumu 
pieņemšana notiks līdz 
2017. gada 16. janvārim. 
Pasākumā pieejamais 
kopējais publiskais 
finansējums ir septiņi 
miljoni eiro.

Atbalstam varēs 
pieteikties trīs 

apakšpasākumos:
Apakšpasākumā "Me- 

ža ieaudzēšana" varēs 
pieteikties meža 
ieaudzēšanas un kopšanas 
aktivitātēm, kā arī 
ieaugušas mežaudzes 
papildināšanai un 
kopšanai. Kopējais 
pieejamais finansējums ir 
1,5 miljoni eiro.

Apakšpasākumā "Me- 
ža ugunsgrēkos un 
dabas katastrofās 
iznīcināto mežaudžu 

Turpinājums 7. lpp.

Turpinājums no 5. lpp.

Turpinājums 8. lpp.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs janvārī



Pasākumi
05.01. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Pasākums bērniem Minamās 
ceturtdienas! “Domā! Prāto! 
Risini!” 

06.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

07.01. plkst.22.00
Fonoklubā
Nekvalitatīvās mūzikas 
nakts nr.8. Duets “Sandra”, 
“Kabanos”, “Sems un Prērijas 
Kaucēji”, brāļi Grautiņi u.c.

11.01. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca 
“Maskosimies!” Mācīsimies 
gatavot dzīvnieku maskas no 
papīra.

12.01. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Pasākums bērniem Minamās 
ceturtdienas! “Domā! Prāto! 
Risini!” 

13.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo

14.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Krievu romances

18.01. plkst.16.00
Pils laukumā pie Izstāžu 
nama, Izstāžu namā
1991. gada Barikāžu atceres 
pasākums

18.01. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Kinolektorijs “Cēsis 20. 
gadsimta dokumentālā kino 
kadros - 2”

19.01. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Pasākums bērniem Minamās 
ceturtdienas! “Domā! Prāto! 
Risini!” 

20.01. plkst. 17.00 
SKOLA6, Skolas ielā 6
Diskusija “Kas ir 
patriotisms mūsdienās?” 

20.01. plkst.19.00
Mākslas telpā “Mala”
Visjaunākā teātra izrāde

20.01. plkst.22.00

Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

21.01. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Veselavas teātra studijas 
“Kurlās vardes” izrāde visai 
ģimenei “Pifa piedzīvojumi” 

21.01. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
LNSO. Ravela koncerts un 
Rahmaņinova dejas
Pirmskoncerta saruna 
plkst.18.00

21.01. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Lekcija un performance par 
skaņu ar UHU

22.01. plkst.14.00
Cēsu Jaunajā pilī
Saruna izstādē “Krāsās 
izteikts laiks. Māksla un 
mākslinieki Cēsīs”

22.01. plkst.16.00
Cēsu Jaunajā pilī
Antas Eņģeles solokoncerts 
“Ar putniem”, piedalās 
Marko Tuomas Ojala 
(mandolīna)

25.01. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Lasītāju klubiņš

25.01. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Neatkarīgais teātris 
“Kabata”. Izrāde “Silvija”

27.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Kārlis Ķilkuts

28.01. plkst.19.30
Mākslas telpā “Mala”
Literatūras akadēmijas 
13.izlaiduma dzejas lasījumi

28.01. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

31.01. plkst.19.30
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Lielais ķīniešu jaungada 
koncerts 2017

Izstādes
 
09.12.-16.04. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zāle 
Krāsās izteikts laiks. Māksla 
un mākslinieki Cēsīs 

27.12. - 11.02. 
Insignia mākslas galerijā 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”  
Mākslinieku savienības 
gleznu kolekcija 
 
06.01.-05.02. 
Cēsu Izstāžu namā 
Džemma Skulme. Krēslas 
garša. Gleznas. 
 
02.01.-31.01.  
Kafejnīcas “Pie Raunas vārti-
em” skatlogos 
Telpiskās zvaigznes 
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu darbi 
 
02.01.-31.01. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Ikonas Gleznotas plenērā 
Cēsīs 2014.gadā 
 
02.01.-31.01. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Fotoizstāde “Mēs dzīvojam 
Cēsīs”

 
Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā  
bibliotēkā
 
02.01.-31.01.  
Rakstniekam Egilam Luk-
janskim – 80 (1937-2008) 
 
02.01.-31.01.  
Rīt sākšu jaunu dzīvi  
 
02.01.-31.01.  
Vitamīnu ABC 
 
02.01.-31.01.  
Gleznotājam Kārlim 
Miesniekam (1887-1977) – 
130 
 
02.01.-31.01.  
Vai tu zini?  
 
02.01.-31.01.  
Piedzīvojumi Brīnumzemē - 
Luisam Kerolam 185 
 
02.01.-31.01.  
Tas sākās tik sen – Hobitu 
zemē. Džonam Tolkīnam 125 
 
19.01.-21.01.  
Jauno grāmatu izstāde 

Kino
No 02.12.
Tumsas pasaule: Asins kari /
Underworld: Blood Wars (2016).
Žanrs: Trilleris, šausmu filma, 
asa sižeta filma.Līdz 12 g.v. - 

neiesakām

No 06.01.
Inteliģentie huligāni (2016).
Žanrs: Dokumentāla filma.
Bez vecuma ierobežojuma

No 13.01.
Līdz pedējam / Bleed for This 
Bleed for This (2016). Žanrs: 
Biogrāfiska drāma, sports. Līdz 
12 g.v. - neiesakām

Mančestra pie jūras / 
Manchester by the Sea (2016). 
Žanrs: Drāma. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām

Arī divi ir ģimene / Demain 
tout commence (2016). Žanrs: 
Komēdija, drāma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām

No 20.01.
xXx: Reaktivēts / xXx: The 
Return of Xander Cage (2016).
Žanrs: Trilleris, piedzīvojumu 
filma, asa sižeta filma. Līdz 12 
g.v. - neiesakām

Sašķeltais / Split (2016).
Žanrs: Trilleris, šausmu filma.
Līdz 12 g.v. – neiesakām

Balerīna / Ballerina (2016).
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
animācija, ģimenes filma. 
Bez vecuma ierobežojuma

Dzīve nakts aizsegā / Live 
by night (2016). Žanrs: 
Krimināldrāma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām

No 27.01.
Nezūdošais ļaunums: Pēdējā 
nodaļa / Resident Evil: The Final 
Chapter (2016). Žanrs: Trilleris, 
asa sižeta filma, zinātniskā 
fantastika. 
Līdz 16 g.v. - neiesakām

Zelts / Gold (2016). Žanrs: 
Drāma, piedzīvojumu filma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām

Sports

03.01. plkst.17.30
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14, U16 zēni
CPSS/Lekrings – Talsi

05.01. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešiem
Lekrings – Valmiera 

06.01. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18 un Pūces ielā 2a
Basketbola turnīrs jauniešiem 
“Cēsu kauss 2017”

07.01. plkst.09.00
Piebalgas ielā 18 un Pūces ielā 2a
Basketbola turnīrs jauniešiem 
“Cēsu kauss 2017”

07.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

08.01. plkst.9.00
Piebalgas ielā 18 un Pūces ielā 2a
Basketbola turnīrs jauniešiem 
“Cēsu kauss 2017”

08.01. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Cēsu novada meistarsacīkstes 
badmintonā

11.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Latvijas NBS sacensības svaru 
stieņa spiešanā guļus

12.01. plkst.19.30
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga vīriešiem
Lekrings 1 – FK JE NO

14.01.-15.01. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18 un Pūces ielā 2a
Senioru basketbola turnīrs 
“Cēsu kauss”

15.01. plkst.11.00
Cēsu Olimpiskajā centrā
Cēsu Sniega diena

19.01. plkst.19.30
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga vīriešiem 
Lekrings 1 – Lielvārde 1

20.01. plkst.20.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā 1.līga sievietēm
Cēsis/Lekrings – FK Sala

21.01. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā 1.līga vīriešiem
Lekrings 1 – Saulkalne

29.01. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līga vīriešiem
Lekrings – Lielvārde 

Atbalsts mežsaimniekiem

atjaunošana" atbalstu piešķir 
par meža atjaunošanu 
platībās, kurās atbilstoši Valsts 
meža dienesta atzinumam 
konstatēts ugunsgrēks vai 

dabas katastrofa (vējgāze, 
vējlauze, sniega un ledus radīti 
postījumi), kuras dēļ mežaudze 
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā 
mežs ir atjaunojams. Kopējais 
pieejamais finansējums ir 500 
000 eiro.

Apakšpasākumā "Ieguldī-

jumi meža ekosistēmu 
noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai" atbalstu 
piešķir jaunaudžu retināšanai, 
neproduktīvu mežaudžu 
nomaiņai, valdošās koku sugas 
nomaiņai baltalkšņa sugu 
mežaudzēs no 30 gadu vecuma 

vai blīgznas sugu mežaudzēs. 
Pieejamais finansējums 
aktivitātē ir pieci miljoni eiro.

Projekta iesnieguma 
veidlapa pieejama mājaslapā 
www.lad.gov.lv sadaļā 
"Atbalsta veidi" -"Projekti un 
investīcijas".

Atbalsts pieejams 
Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai un Lauku attīstības 
programmas ietvaros.

Turpinājums no 6. lpp.
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GADA ATSKATS
2016. gada notikumu atskats

2. Ieeja bez maksas:
2.1. Pils kompleksā (Punkti 

1.1. -1.12.): 
2.1.1. Pirmsskolas vecuma 

bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
2.1.2. Bāreņiem un 

internātskolu audzēkņiem;
2.1.3. Personām ar 1. un 

2. grupas invaliditāti, uzrādot 
invaliditātes apliecību;

2.1.4. Vienam personas 
1.grupas invaliditāti pavadonim un 
personas līdz 18 gadu vecumam 
ar invaliditāti pavadonim, uzrādot 
invaliditātes apliecību;

2.1.5. Valsts un pašvaldību 

muzeju darbiniekiem, uzrādot 
muzeja darbinieka apliecību;

2.1.6. Gidam, kurš ieradies 
kopā ar tūristiem un var uzrādīt 
gida apliecību;

2.1.7. Starptautisko muzeja 
karšu īpašniekiem;

2.1.8. Vienam skolotājam/
audzinātājam (uz desmit skolēnu 
lielu klasi/pirmsskolas vecuma 
bērnu lielu grupu);

2.1.9. Žurnālistiem – uzrādot 
preses karti un aizpildot anketu;

2.1.10. Pēc pedagoga 
iesnieguma Cēsu novada 
vispārizglītojošo skolu 
audzēkņiem mācību procesa 
nodrošināšanai;

2.1.11. Pašvaldības (Cēsu 
novada domes) oficiālajām 
delegācijām un viesiem;

2.2. Izstāžu namā Mākslas 
savienības biedriem uz izstādēm, 
uzrādot Mākslas savienības kartes;

2.3. Pēc pedagoga iesnieguma 
Cēsu novada vispārizglītojošo 
skolu/ arodskolu/ profesionālo 
skolu audzēkņiem mācību 
procesa nodrošināšanai uz 
muzejpedagoģiskām programmām 
Pils kompleksā un ārpus Pils 
kompleksa;

2.4. Citos gadījumos (svētku 
dienās, dažādās akcijās, Aģentūras 
organizētajos pasākumos) ieeju 
bez maksas nosaka Aģentūras 

direktors ar rīkojumu.
3. Ja pasākumu organizē 

Cēsu novada pašvaldība vai 
tās padotībā esoša iestāde, 
tad Aģentūra ar pasākuma 
organizētāju slēdz sadarbības 
līgumu, neparedzot maksu par 
teritorijas/telpu izmantošanu, bet 
paredzot izdevumu kompensāciju 
par teritorijas/telpu uzkopšanu, 
WC izmantošanu un atkritumu 
izvešanu pēc pasākuma Aģentūras 
teritorijā.

4. Noteikt, ka šajos 
saistošajos noteikumos 
apstiprinātās maksas pakalpojumu 
cenas, izņemot 1. un 2. punktu, 
ietver pievienotās vērtības nodokli.

5. Sadarbības partneriem, 
ar kuriem pašvaldības aģentūra 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
noslēgusi sadarbības līgumu, 
var tik piešķirta atlaide 10-50% 
apmērā no 1.1.-1.9.punktos, 
2.punktā un 4.1.-4.20.punktos 
noteiktajām cenām.

6. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī.

7. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos atzīt par spēku 
zaudējušiem Cēsu novada domes 
21.11.2013. saistošos noteikumus 
Nr.42 „Pašvaldības aģentūras 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”.

2016. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 23 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Janvāris. Par pirmo 
jaundzimušo cēsnieku Cēsu 
klīnikas Dzemdību nodaļā 
2016. gadā kļuva Ralfs 
Zvaigzne. Zīmīgi, ka Ralfs 
ir jaunākais brālītis māsai 
Elzai Lotei, kura savukārt 
bija pirmais jaundzimušais 
Cēsu bērns 2014. gadā. Puika 
piedzima cēsnieku Sigitas un 
Raivja Zvaigžņu ģimenē.

Februāris. Jau pilnā 
sparā rit gatavošanās vasarā 
gaidāmajām Cēsu 810 gadu 
svinībām. Komponists Ri-
hards Zaļupe sakomponēja 
skaņdarbu, kas skanēja svētku 
kulminācijā – uguņošanā Pils 
parkā. 

Aprīlis. Cēsu vecpilsētā, 
bijušajā Profesionālās vidus-
skolas ēkā, tika izveidota 
tikšanās vieta tiem, kuri vēlas 
aktīvi darboties – koprades māja 
“Skola6”. Tiek nodrošināts 
pirmsinkubācijas atbalsts 
jaunu uzņēmējdarbības ideju 
attīstībai. Darbnīcu telpas tiek 
iznomātas pašnodarbinātajiem 
vai uzņēmumiem, kuru 
darbība saistās ar radošajām 
industrijām – māksla, mūzika, 
dizains, amatniecība, IT u.tml.

Maijs. Jau astoto reizi 
Cēsīs norisinājās pašvaldības 
aģentūras “Sociālais dienests” 
organizētais Ģimenes dienas 
pasākums. Ģimeni saliedējošās 
aktivitātēs šogad piedalījās 
85 novada ģimenes (307 
dalībnieki).

Notika atvēršanas svētki 
gan pēc formas, gan satura 
kvalitatīvam darbam – grāmatai 
“Cēsu Jaunā pils”. 

Starptautiskajā akcijā 
“Muzeju nakts” Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejs bija 
apmeklētākais Vidzemē.

Jūnijs. Sāk kursēt 
ekspresvilcieni Cēsis-Rīga-
Cēsis, kas dod iespēju no rītiem 
vienā stundā un 25 minūtēs 
nokļūt Rīgā un pievakarē 
atgriezties mājās tiem, kuri 
strādā vai mācās galvaspilsētā. 

Norisinājās otrie Vaives 
pagasta svētki. Lai arī naktī 
pirms svētkiem spēcīgais vējš 
bija lauzis kokus, atstājot 
“Kaķukrogu” bez elektrības, 
ātri tika sameklēts un pieslēgts 
ģenerators, un svētki noritēja, 
kā plānots.

Pamatīgās lietavas 
27. jūnija naktī radīja 
nopietnus bojājumus pilsētas 
infrastruktūrai. Palasta ielā 
lietus ūdeņi izskaloja pamatus, 
un nobruka aizsargmūris. 
Vintergravā gulija nespēja 
novadīt lielo notekūdeņu 
apjomu, un tika izskalota ietves 
pamatne. Bojājumi konstatēti 
arī Bērzaines ielā. Vasaras gaitā 
visas nebūšanas novērstas.

Jūlijs. Grandiozie svētki – 
“Cēsis 810” – pulcēja vairāk 
nekā 60 000 cilvēku. Svētku 
lukturu gājienā vien piedalījās 
teju 3000 dalībnieku, bet Pils 
parkā vērot uguņošanu bija 
ieradušies aptuveni 12 000 
cēsnieku un pilsētas viesu. 
Divas dienas norisinājās 
lielākais bezmaksas rokmūzikas 
festivāls Latvijā “Fono Cēsis”, 
ar Cēsīm saistīti mākslinieki 
uzstājās lielkoncertā “Cēsis 
skan”, notika rekordliels 350 
dalībnieku svētku tirdziņš. 
Pils parkā iemājoja Gundegas 
Skudriņas, SIA “Skudras 

Metropole” un Latvijas 
labāko pavāru veidotās 
gastronomiskās performances 
“Garšu dārzs”. Maija parkā 
notika pasākumi bērniem 
“Dullais desmitnieks”. Pils 
parkā tika apbalvota “Gada 
cēsniece” Helēna Sermole, 
un sākās svinīgā “Cēsis 810” 
uguņošana, kas teju astoņu 
minūšu garumā izstāstīja Cēsu 
vēsturi Riharda Zaļupes īpaši 
Cēsīm sakomponēta skaņdarba 
pavadījumā.

Augusts. Augusta sākumā 
Cēsīs un apkārtnē norisinājās 
jau trešais ultramaratons 
“Cēsis Eco Trail”. Sportistiem 

tika piedāvātas dažāda garuma 
distances, sākot no 550 
metriem bērniem pa vecpilsētu 
un 2,5 kilometriem pilsētas 
tuvākajā apkārtnē, līdz 81 
kilometra trasei, kas vijās pa 
Amatas, Priekuļu un Cēsu 
novadu. Skriešanas svētkos 
startēja ap 550 sportistu no 18 
pasaules valstīm. 

Septembris. Pirmajā skolas 
dienā, 1. septembrī, 43 Cēsu 
novada skolu 8. un 11. klašu 
skolēni saņēma naudas balvas 
par izciliem ikdienas mācību 
sasniegumiem. Tas ir lielākais 
izcilnieku skaits, kāds saņēmis 
apbalvojumu Cēsu novada 
vēsturē. 

Sākta pilsētas grants ielu 
virsmas divkārtu apstrāde, 
kas novērš putekļu un bedru 
veidošanos. Cēsnieki veikumu 
vērtē atzinīgi, un darbi 
turpināsies arī 2017. gadā.

Parakstot līgumu starp 
Cēsu novada pašvaldību un 
PS “RERE VIDE 1”, dota zaļā 
gaisma ilgi gaidītajiem Cēsu 
pilsētas stadiona pārbūves 
un modernizācijas darbiem. 
Darbu pirmajā kārtā izbūvēs 
zonas vieglatlētikai, futbolam, 

pludmales un klasiskajam 
volejbolam, basketbolam, āra 
trenažieriem, kā arī rotaļu 
laukumu.

Oktobris. Atkal jāaizstāv 
Cēsu klīnikas tiesības 
pastāvēt un nodrošināt 
veselības aprūpi Cēsu un 
tuvējo novadu iedzīvotājiem. 
Novada pašvaldības un 
klīnikas vadības argumenti 
ir pārliecinoši – blīvais ceļu 
tīkls, ieskaitot melnos punktus 
uz valsts nozīmes ceļiem, 
lielais jaundzimušo īpatsvars 
plānošanas reģiona mērogā un 
tas, ka plašā Vidzemes teritorijā 
ir tikai divas neatliekamās 
palīdzības slimnīcas – Valmierā 
un Cēsīs. 

Novembris. Novadā, 
kā ierasts, bija plašs valsts 
svētkiem veltītu izglītojošu, 
patriotisku un svinīgu notikumu 
piedāvājums. Lāčplēša dienā ne 
vien cēsnieki, bet arī apkārtējo 
novadu, pilsētu iedzīvotāji 
piedalās lāpu gājienā un 
iededza savu svecīti Latvijas 
kontūrā uz Pils parka kāpnēm.

Šogad aprit 100 gadi, 
kopš pēc Cēsu apriņķa 
Veselavā dzimušā pedagoga 
un žurnālista Jāņa Lapiņa 
meta izgatavots vecākais 
zināmais sarkanbaltsarkanais 
Latvijas karogs. Tas glabājas 
Cēsu muzeja krājumā, tāpēc 
saprotams, ka plašās valsts 
svētku norises Cēsu novadā 
caurvija karoga simtgades 
tēma. 

Vidzemes koncertzālē 
“Cēsis” norisinājās Cēsu 
uzņēmēju forums, kas šogad 
pulcēja rekordlielu dalībnieku 
skaitu – vairāk nekā 300 
interesentu.

Decembris. Pēc ilgākas 
pauzes atkal sākta Cēsu 
iedzīvotāju foruma tradīcija, 
kas pulcē 50 cēsniekus, kuri 
ir vienisprātis – nākamgad 
forumam jānotiek atkal!

Izpildot Cēsu jauniešiem 
doto solījumu, pašvaldība Cēsu 
novada Jauniešu domei nodod 
telpas Rīgas ielā 23 pilnvērtīgas 
Jauniešu mājas izveidei.

Attēlā: Pēc lietavām steigšus bija jāveic glābšanas darbi 
Vaļņu ielā, jo ūdens bija izskalojis mūra pamatus. Foto: 
Aleksandrs Abramovs.

Attēlā: Pilsētas svētkus šogad varēja skatīties, klausīties, 
izdejot un izgaršot. Foto: Normunds Kažoks.

Turpinājums no 6. lpp.


