
Priecīgi un sportiski aizvadīta 
Starptautiskā Ģimenes diena

Ar daudzveidīgu programmu 
godināsim Cēsu kauju 98. 
gadadienu
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Jau sestdien, 3. jūnijā, 
Latvijā notiks pašvaldību 
vēlēšanas. Cēsu novadā 
iesniegti pieci saraksti, kuros 
kopumā startē 76 deputātu 
kandidāti. Cēsu novada domi 
veido 15 deputāti.

Iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. 
jūnijā, ir no plkst. 7.00 līdz 
plkst. 22.00. 

Cēsu novadā vēlēšanu dienā 
būs atvērti seši balsošanas 
iecirkņi – Pašvaldības ēkā 
Raunas ielā 4, AS “CATA” 
ēkā Jāņa Poruka ielā 8, Cēsu 
1. pamatskolā Gaujas ielā 17, 

Cēsu Valsts ģimnāzijā Leona 
Paegles ielā 1, Vaives pagasta 
pārvaldē “Kaķukrogs” un Cēsu 
2. pamatskolā Gaujas ielā 45.

Balsot iespējams tikai 
tajā iecirknī, kura sarakstā 
vēlētājs iekļauts. Savu iecirkni 
iespējams noskaidrot Centrālās 
vēlēšanu komisijas mājaslapā 
cvk.lv.

Trīs dienas pirms vēlēšanām 
dažas stundas dienā var 
nobalsot iepriekš:

31. maijā: plkst. 17.00 līdz 
20.00,

1. jūnijā: plkst. 9.00 līdz 
12.00,

2. jūnijā: plkst. 10.00 līdz 
16.00.

Vēlētāji, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar nokļūt 
iecirknī, no 29. maija var 
pieteikt balsošanu savā 
atrašanās vietā. Šo iespēju var 
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu 
dienā atradīsies sava iecirkņa 
teritorijā. Nobalsot, uzturoties 
ārvalstīs, pašvaldību vēlēšanās 
nav iespējams.

Balsošanas dokuments 
ir derīga pilsoņa pase vai 
personas apliecība.

Pašvaldību vēlēšanas 3. jūnijā
Apziņas eksperimenti, prak-

tiskās darbnīcas, performances, 
spēles, viktorīnas, diskusijas, 
izrādes un pat grēksūdzes – 
trešais Sarunu festivāls 
LAMPA neatstās vienaldzīgus 
visprasīgākos apmeklētājus. 
Šogad LAMPA sevi piesaka ar 
nebijušu vērienu – vairāk nekā 
200 pasākumu par dažādām 
tēmām no dažādām vietām 
Latvijā un pasaulē. LAMPA 
atkal iemirdzēsies pēc mēneša, 
30. jūnijā un 1. jūlijā, Cēsu pils 
parkā. Ieeja – bez maksas.

Īpaši plašas sarunas 
šogad būs par reģionālās 

attīstības jautājumiem Latvijā. 
Programmā “Mājvieta” notiks 
diskusijas par aktīvu dzīvi 
ārpus Rīgas un citām lielajām 
pilsētām, pārliecinoties, ka 
Latvijas laukos un reģionālajos 
centros rit pilnvērtīga, saturīga 
ikdiena, kas vērsta uz attīstību 
– kultūras pasākumi, bizness, 
jaunuzņēmumi (start-up), 
tehnoloģijas, dažādas koprades 
telpas. Tāpat ar nebijušu 
vērienu šogad LAMPĀ sevi 
pieteiks valsts pārvaldes 
iestādes un dažādi informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumi un 
apvienības.

Spoža “Lampa”

Maijā darbu Cēsu 
Profesionālās vidusskolas 
direktora amatā sāka Guntars 
Zvejnieks. Iepriekš – 
Siguldas mākslu skolas 
“Baltais flīģelis” vadītājs. 
Uz skolas direktora amatu 
kandidēja desmit pretendenti, 
komisija par pārliecinošāko 
atzina G. Zvejnieka sniegto 
profesionālās vidusskolas at-
tīstības redzējumu.

Kā atzīst pats jaunais 
direktors, viņa iepriekšējā 
pieredze, strādājot radošā 
vidē, būs ļoti noderīga, vadot 
profesionālo vidusskolu. 
Novada pašvaldības 
uzstādījums ir ambiciozs – 
piecos gados audzēkņu skaitam 
Cēsu Profesionālajā vidusskolā 
jāpieaug līdz 500. Kā to 
paveikt?

Kā uzskata G. Zvejnieks, 
lai to izdarītu, jāpaaugstina 
izglītības kvalitāte. 
Profesionālajai vidusskolai 
jākļūst par mācību iestādi, kurā 
trīs – piecu gadu laikā var gūt ļoti 
labu vidējo izglītību un apgūt 
darba tirgū pieprasītu profesiju. 
Paredzēts, ka audzēkņi apgūs 
arī uzņēmējdarbības prasmes, 
lai pēc skolas absolvēšanas 
spētu sākt savu biznesu.

Skolā jau ir iestrādes, 
lai nākamgad sāktu 
telekomunikācijas speciālistu 
apmācību. Direktoram ir 
padomā vēl citas jaunas 
apmācību programmas.

“Jāakcentē tie apmācību 

virzieni, kas attīsta radošu 
domāšanu. Jau esošās 
restauratoru un mēbeļu dizaina 
programmas varētu papildināt 
ar tekstila dizainu, tādējādi 

padarot mūsu skolu interesantu 
arī meitenēm. Apsverama ir 
arī datordizaina speciālistu 
sagatavošanas iespēja,” spriež 
G. Zvejnieks.

Protams, lai Cēsu 
Profesionālā vidusskola kļūtu 
par pievilcīgu un prestižu 
mācību vietu, jāturpina arī 
infrastruktūras pilnveidošana. 

Aktuālākais uzdevums 
patlaban esot īstenot dienesta 
viesnīcas būvniecības projektu.

Attēlā: Cēsu Profesionālās vidusskolas jaunais direktors Guntars Zvejnieks (otrais no kreisās) uzskata, ka skolas un tās 
audzēkņu nākotnei būtiski akcentēt apmācību virzienus, kas veicina radošu domāšanu. Foto: Aivars Akmentiņš.

Radoša pieeja profesionālajai apmācībai
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PAŠVALDĪBĀ

Atlaides 
Rīgas ielas 
namīpašniekiem

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis.

Metiens 9 000 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 maijā

Cēsu novada domes sēdē 
11. maijā izskatīti desmit 
jautājumi. Deputāti lēma par 
sociālajiem pabalstiem, ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanu, atbalstu daudzbērnu 
ģimenēm un citiem 
jautājumiem.

Ar pilnu pieņemto 
lēmumu sarakstu un izklāstu 
var iepazīties pašvaldības 
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības 
sadaļā “Domes lēmumi” - 
“Pieņemtie lēmumi”, Cēsu 
novada pašvaldības Iedzīvotāju 
apkalpošanas centrā un Vaives 
pagasta pārvaldē.

Latvijas vides aizsardzības 
fonda administrācija 
apstiprinājusi līdzfinansējumu 
7500 eiro apjomā Cēsu novada 
pašvaldības projektam “Videi 
draudzīgākā Cēsu iela”.

Maijā jau notikušas 
izglītojošās aktivitātes. Kupli 
apmeklēto Leona Paegles ielas 
Kaimiņu svētku laikā Cēsīs 
viesojās Latvijas Zaļais punkts 
ar izglītojošām aktivitātēm.

Svētku laikā varēja 
saņemt konsultācijas 
pie ainavu arhitekta par 

apstādījumu kopšanu.  
Valmieras ielas kaimiņu svētku 
laikā iedzīvotāji ierosināja 
sakopt graviņu pie Cēsu 
Profesionālās vidusskolas, 
kas plānots projekta gaitā 
ainavu arhitekta vadībā. 
Energoauditors bija sagatavojis 
jautājumus mazajiem, lai 
mudinātu krāt naudiņu, 
taupot enerģiju, bet par māju 
siltināšanu konsultācijas 
saņēma vecāki. Atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumus 
iedzīvotājiem skaidroja 

SIA ZAAO ar interaktīvām 
darbībām. 

Lai projekta aktivitātes 
noritētu veiksmīgi, svarīga ir 
iedzīvotāju vēlme un līdzdalība 
savas apkārtnes labiekārtošanā 
un sakopšanā, pašvaldībai 
piedaloties ar atbalstu 
un finansējumu. Projekta 
aktivitātes plānotas līdz 2018. 
gada aprīlim.

Videi draudzīgākā iela

11.05.2017. Saistošie noteikumi Nr. 11 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā””

Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu 
novadā” šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošo 
noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu ar atsauci uz likuma 
“Par pašvaldībām” 43.panta trešo 
daļu.

2. Svītrot 1.1., 1.2. un 1.3. 
apakšpunktu.

3. Izteikt 9. punktu šādā 
redakcijā:

“9. Dzīvokļa pabalsts ģime-
nei (personai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu 
apkuri jeb siltumpiegādi 
tiek piešķirts trūcīgam vai 
maznodrošinātam klientam, ja tas 
nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tā 
rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas 
maksas un maksas par 
pakalpojumiem, kas aprēķināta, 

ievērojot pašvaldības apstiprinātos 
normatīvus, nomaksas paliek 
summa, kas ir mazāka par šajos 
saistošajos noteikumos noteikto 
nepieciešamā garantētā ienākuma 
līmeni.”.

4. Svītrot 10.3. apakšpunktu.
5. Izteikt IV nodaļu šādā 

redakcijā:
“IV. Vienreizējs pabalsts krīzes 

situācijā
“12. Vienreizēju pabalstu krīzes 

situācijā piešķir:
 12.1. katastrofu gadījumā 

pamatvajadzību nodrošināšanai - 
līdz 1000,00 euro vienai ģimenei 
(personai), ņemot vērā iepriekš 
neparedzēto apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos 
gadījumos, ja klientam nav 
tiesību saņemt citu valsts noteiktu 
pabalstu vai apdrošināšanas 
atlīdzību, vai tie ir nepietiekami 
minimālo izdevumu segšanai;

12.2. ja ģimene (persona) 
nonākusi krīzes situācijā no 
ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ un pati 
saviem spēkiem nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības un tai ir 
nepieciešama psihosociāla vai 
materiāla palīdzība - līdz 150,00 
euro vienai ģimenei (personai).

13. Vienreizēju pabalstu krīzes 
situācijā piešķir, ja iesniegums 
un krīzes situāciju apliecinošs 
dokuments Dienestā saņemts 
ne vēlāk kā mēnesi pēc krīzes 
situācijas rašanās.”.

6. Izteikt 21. punktu šādā 
redakcijā:

“21. Vecāku maksas atlaides 
pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas 
tiek piešķirtas no nākamā mēneša 
pirmās dienas uz trīs mēnešiem.”.

7. Izteikt 28.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“28.2. pabalsts zobu ārstēšanās 

izdevumu daļējai apmaksai;”.
8. Papildināt 28.punktu ar 

28.7. un 28.8. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“28.7. pabalsts inkonti-nences 
līdzekļu daļējai apmaksai;

28.8. pabalsts diabēta 
slimnieku teststrēmeļu cukura 
līmeņa noteikšanai asinīs daļējai 
apmaksai.”.

9. Izteikt 29. punktu šādā 
redakcijā:

“29. Noteikumu 28.1., 28.2., 
28.3., 28.4., 28.6., 28.7. un 
28.8.  apakšpunktā minētos 
pabalstus piešķir 25% apmērā no 
izlietotās summas, ievērojot, ka 
pabalsts medicīnisko izdevumu 
daļējai apmaksai (izņemot 
endoprotezēšanas izdevumus) 
kalendārā gada laikā nevar būt 
lielāks par 75,00 euro vienai 
personai un 100,00 euro vienai 
ģimenei, kurā ir vairāk kā viens 

ģimenes loceklis.”.
10. Izteikt 31. punktu šādā 

redakcijā:
“31. Lai saņemtu šo noteikumu 

28. punktā minētos pabalstus, 
Dienestā jāiesniedz iesniegums, 
medicīniskos izde-vumus 
apliecinoši dokumenti (attiecīgo 
čeku vai stingrās uzskaites kvīšu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, kur 
norādīts klienta vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma mērķis 
un samaksas apmērs un kurš 
izsniegts ne agrāk kā pirms trim 
mēnešiem, vai arī priekšapmaksas 
rēķina oriģināls) un 28.6., 28.7. 
un 28.8.  apakšpunktā noteiktajam 
pabalstam – recepšu, uz kuru 
pamata ir veikta medikamentu 
iegāde, kopijas.”.

Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklī – Cēsu Izstāžu 
namā – sākti remontdarbi, 
lai nākotnē uzlabotu ēkas 
energoefektivitāti, taupot 
enerģiju un samazinot oglekļa 
dioksīda emisiju daudzumu.

Pašvaldības aģentūra “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
noslēgusi līgumu par darbu 
veikšanu ar būvniecības 
uzņēmumu SIA “Wolf 
System”, kas veiks ēkas ārējo 
fasāžu siltināšanu, apkures, 
ventilācijas, elektroinstalācijas 
un apgaismes sistēmu 
modernizāciju. Projekta gaitā 
atjaunos izstāžu nama piebūvi, 
kurā būs gleznu glabātuve.

Ēkas remontdarbus plānots 
pabeigt līdz 2017. gada 

septembrim, kad Cēsu Izstāžu 
nams atkal vērs vaļā durvis 
apmeklētājiem, piedāvājot 
augstvērtīgas mākslas izstādes 
un kalpojot par iecienītu 
tikšanās vietu mākslas un 
mūzikas mīļotājiem.

Projekta “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana 
Cēsu Izstāžu namā” kopējās 
izmaksas ir 173 496 eiro, tai 
skaitā 85% apmērā Emisijas 
kvotu izsolīšanas instrumenta 
finansējums – 111 327 eiro.

Siltina Izstāžu namu

Lai mazinātu Rīgas 
ielas pārbūves radīto slogu 
uzņēmējiem, Cēsu novada 
dome pieņēmusi lēmumu 
piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) atlaidi 
īpašniekiem, kuru īpašumi 
pieguļ remontdarbu veikšanas 
vietai. Nodokļa atvieglojums 
piešķirams par laika periodu, 
kurā pašvaldība faktiski veic 
ielas pārbūvi.

Tā kā pašvaldībai nav iespēju 
piešķirt atlaides uzņēmējiem, 

pieņemts lēmums piešķirt 90% 
NĪN atlaidi īpašuma turētājam. 
Namīpašnieki aicināti piemērot 
NĪN atlaidi īrniekiem.

Lai saņemtu atlaidi, 
nepieciešams: iesniegums 
par atlaides saņemšanu; 
nomas līguma kopija ar 
saimnieciskās darbības veicēju; 
komersanta apliecinājums, ka 
komercdarbība pārbūves laikā 
netiks pārtraukta.

Maijā Cēsu pilī godināja 
Cēsu novada skolēnus, mācību 
priekšmetu valsts olimpiāžu un 
zinātniski pētniecisko darbu 
valsts konkursa laureātus, un 
viņu skolotājus.

Tāpat tika sveikti arī Cēsu 
novada pašvaldības Izglītības 
nodaļas rīkotā pedagogu 
konkursa “Inovatīvs labās 
prakses piemērs” uzvarētāji.

Cēsu skolēni izcīnījuši 
godalgotas vietas ekonomikas, 
fizikas, matemātikas, vēstures, 
ķīmijas, latviešu valodas un 
literatūras, vācu valodas, 
mūzikas un programmēšanas 
olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos 
valsts līmenī. Par panākumiem 
gan skolēni, gan skolotāji 
no Cēsu novada pašvaldības 
saņēma naudas balvas.

Mācību 
izcilnieki

UWC (United World 
Colleges) Latvijas organizācija 
katru gadu konkursa kārtībā 
piešķir 10.-11. klašu skolēniem 
ceļazīmes un stipendijas divu 
gadu vidusskolas mācību 
programmai UWC koledžās 
visā pasaulē.

Šogad, pēc trīs atlases 
kārtām, stipendija piešķirta 
Cēsu Valsts ģimnāzijas 10. 
klases skolēnam Mikum 
Villerušam. Jau augustā viņš 
ar Cēsu novada pašvaldības 
atbalstu dosies uz UWC 
Adriatic koledžu Itālijā.

11.05.2017. Saistošie noteikumi Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 “Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” apstiprināšanu”

Izdarīt Cēsu novada domes 
2015. gada 19. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 20 „ 
Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm 
Cēsu novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā 
redakcijā: “2. Noteikumos 
paredzēto atbalstu ir tiesības saņemt 
Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā pamata dzīvesvietu 

deklarējušai daudzbērnu ģimenei, 
ievērojot, ka tad, ja ģimenes 
aprūpē ir audžuģimenē ievietots 
vai aizbildnībā esošs bērns, 
atbalstu par šo bērnu piešķir, 

ja lēmumu par tā ārpusģimenes 
aprūpi ir pieņēmusi Cēsu novada 
bāriņtiesa”.

2. Izteikt 9. punktu šādā 
redakcijā: “9. Brīvpusdienas 

piešķir pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais bez 
pārtraukuma turpina mācības un 
nav sasniedzis 24 gadu vecumu.”.

Jau drīz, 22. jūnijā, svinēsim 
Cēsu kauju 98. gadadienu. 
Pieminot šo spilgto varonības 
un uzdrīkstēšanās posmu 
mūsu tautas vēsturē, aicinām 
22. jūnijā plkst. 15.00 nolikt 
ziedus pie Uzvaras pieminekļa 
Vienības laukumā.

Pēc ziedu nolikšanas 
iejusties teju simts gadus 
senajos notikumos palīdzēs 
Cēsu kauju rekonstrukcija. 
To Pirtsupītes gravā pretī 
Cēsu Pils parkam veidos 
Latvijas un Igaunijas kauju 
klubi. Būs iespēja redzēt, kā 

jaunizveidotās Latvijas valsts 
armijas karavīri bez lielas 
kauju pieredzes gūst uzvaru 
pār Landesvēra pieredzējušo 
armiju.

Latviešu karavīru dziedātās 
dziesmas izpildīs grupa 
“Vilki”. Būs iespēja klausīties 
Cēsu kauju dalībnieku atmiņu 
stāstu ierakstus un noskatīties 
dokumentālo filmu par Latvijas 
skolēnu dalību Brīvības cīņās.

Cēsu muzejs sagatavojis 
aizraujošu orientēšanās spēli 
“Sajūti Cēsu kaujas!”. Tajā 22. 
jūnija pēcpusdienā aicinām 

piedalīties ģimenes. Spēles 
dalībniekiem būs jāveic gan 
praktiski uzdevumi, gan 
jāatbild uz jautājumiem, 
iepazīstoties ar Cēsu kauju 
laika liecībām atmiņu stāstos. 
Veiksmīgākajiem aizraujoša 
balva – izbraukums ar 
patruļkuģi “Cēsis”. Spēles 
sākums Cēsu Pils parkā  
plkst. 11.00.

Dienas noslēgumā Cēsu 
Pils parkā notiks latviešu 
tautas deju koncerts “Kad balti 
mākoņi līgo” un zaļumballe.

Atnāc ar ziediem;  
Cēsu kaujām 98

Izglītības ministri tiksies Cēsīs
Jūnija sākumā Cēsīs notiks 

23. Baltijas valstu izglītības un 
zinātnes ministru un Eiropas 
Savienības (ES) jautājumu 
un starptautiskās sadarbības 
koordinācijas sanāksme.

Tikšanās laikā apspriedīs 

Baltijas valstu sadarbību ES 
programmu gaitā, nosakot 
prioritātes nākamajam gadam. 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas 
pārstāvji apmainīsies ar 
informāciju par gada laikā 
paveikto un aktuālajiem 

uzdevumiem nozaru attīstībā 
nacionālajā līmenī.

Sanāksmes dalībnieki arī 
apmeklēs izglītības iestādes 
Cēsīs un Priekuļu novadā.

Cēsu novada pašvaldība 
2017. gada 23. maijā noslēgusi  
vienošanos ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par 
projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/001 
“Degradēto teritoriju 
revitalizācija Cēsu novadā I 
kārta” īstenošanu.

Projekta mērķis ir veikt 
Saulrītu, Klints un Peldu ielu 
rekonstrukciju Cēsu pilsētā, lai 
veicinātu teritoriju atjaunošanu 
un uzņēmējdarbības attīstību.

Projekta gaitā Saulrītu ielas 
rajonā tiks pārbūvēta Saulrītu 
iela un tās atzari, izbūvēta 

lietus ūdens kanalizācija, 
ierīkots apgaismojums un 
izbūvēts asfaltbetona segums.

Projektu plānots pabeigt 
šogad.

Projekta kopējie izdevumi 
ir 637 272,78 EUR, no tiem 
kopējie attiecināmie izdevumi 
ir 635 268 EUR, tai skaitā 
ERAF līdzfinansējums ir 
85%. Valsts budžeta dotācija 
pašvaldībām ir 3,75%. Cēsu 
novada pašvaldība nodrošinās 
73 472 eiro līdzfinansējumu.

Cēsu ielas atdzimst

Muzeju dienā ceļu pie 
lasītājiem sāka zinātnisko 
rakstu krājuma “Cēsu pils 
raksti: arheoloģija, arhitektūra, 
vēsture” pirmais sējums.

Tajā apkopoti 12 nozares 
speciālistu veikti pētījumi par 
Cēsu viduslaiku pils vēsturi, 
arhitektūru un arheoloģisko 
mantojumu.

Grāmatas prezentācijas 
pasākumā, stāstot par izdevuma 
tapšanu, tā sastādītājs un 
zinātniskais redaktors 

Gundars Kalniņš norādīja, 
ka krājuma pirmsākumi 
meklējami 2013. gadā, kad 
norisinājusies pirmā Cēsu 
pils arheoloģijas konference. 
Ikgadējo konferenču darbībai 
turpinoties, izveidojies 
apjomīgs pētījumu kopums.

Grāmatas izdošanu 
finansiāli atbalstījis Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Cēsu 
novada pašvaldība.

Atvērts “Pils rakstu” 
pirmais izdevums

Laika kapsula stadionā
Lai atstātu vēstījumu 

nākamajām paaudzēm, kas 
informētu par darbiem, kas 
veikti Cēsu stadiona pārbūves 
laikā, pašā stadiona centrā 
11. maijā svinīgi tika ierakta 
laika kapsula.

Īpašās futbola bumbas 
formas kapsulas vēstījums 
novēlēja cēsniekiem sportisku 
degsmi, mērķus un panākumus, 
izmantojot stadionā piedāvātās 
iespējas.

Latvijas Olimpiskās 
Komitejas prezidents Aldons 
Vrubļevskis uzsvēra, ka Cēsu 
pilsēta kļuvusi par Vidzemes 
reģiona sporta centru, un 
“šodien simboliski ierokot 
pamatakmeni jaunajam Cēsu 
pilsētas stadionam, esmu 
gandarīts, ka pilsēta attīstās 
veselīgākai un aktīvākai 
sabiedrībai. Esmu pārliecināts, 
ka līdz ar sporta infrastruktūras 
tālāku attīstību, Cēsu pilsētas 
vārds izskanēs arvien biežāk. 
Izmantojot iespēju, vēlreiz 
vēlos visus ielūgt šajā vasarā 
7.-9. jūlijā uz Cēsīm, kur notiks 
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde!”

“Esmu priecīgs, ka Cēsu 
pašvaldība uzrunājusi LFF 
(Latvijas Futbola federācija), 
un esam kļuvuši par partneriem 
šajā projektā. Mums saskan 
mērķi – mēs, futbola ģimene, 
tāpat kā Cēsu vadība vēlamies, 
lai iedzīvotāju ir laimīgi, 
veselīgi un enerģiski un tiem 

ir iespēja iesaistīties dažādās 
aktivitātēs. Mūsdienīga 
stadiona būvniecība ir plašs 
solis uz to. Šī arī ir lieliska 
iespēja Cēsīs atdzimt sporta 
karalim – futbolam,” uzskata 
LFF izpilddirekors Edgars 
Pukinsks.

Stadiona pirmās kārtas 
būvniecības izmaksas ir 2,8 
miljoni eiro, kam piesaistīts 
1,9 miljonu eiro valsts budžeta 
līdzfinansējums. Stadiona 
sniegtās priekšrocības – futbola 
laukums, skrejceļš, pludmales 

volejbola laukumi, bērnu 
laukums un āra vingrošanas 
laukums.

Stadions kalpos arī kā 
dažādu valsts sektoru treniņu 
bāze, kurā fizisko sagatavotību 
varēs uzlabot gan Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta Cēsu depo darbinieki, 
gan Nacionālo bruņoto spēku 
Instruktoru skolas mācībspēks 
un audzēkņi, kā arī Cēsu 27. 
kājnieku bataljona zemessargi.

Attēlā: Vēstījums laika kapsulā novēl cēsniekiem 
sportisku degsmi un panākumus. Foto: Aleksandrs 
Abramovs.

Lauku atbalsta dienests 
(LAD) izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanu apakš- 
pasākumā "Atbalsts uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, attīstot 
mazās lauku saimniecības". 
Projektu iesniegumu pie-
ņemšana notiks no 2017. gada 
1. jūnija līdz 30. jūnijam. 
Atbalsta pasākuma mērķis 
ir veicināt mazo lauku 
saimniecību konkurētspēju, 
paaugstinot to ražošanas 
produktivitāti, efektivitāti, 
atbalstot kooperāciju un tirgus 
pieejamību. Mazās lauku 
saimniecības varēs saņemt 15 
000 eiro vienreizēju atbalstu 
ražošanas attīstībai.

Atbalsta pretendentam pro-
jekta iesniegumu, kas ietver 
darbības plānu, jāsagatavo 
sadarbībā ar lauksaimniecības 
nozarē strādājošu konsultāciju 
pakalpojuma sniedzēju. 

Otrās kārtas pieejamais 
kopējais publiskais finansējums 
ir 18 747 336 eiro. Informācija 
par finansējuma sadalījumu 
pa LAD reģionālajām 
lauksaimniecības pārvaldēm, 
kā arī projekta iesnieguma 
veidlapa pieejama LAD 
mājaslapā.

Lauku  
saimniecību 
attīstībai
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SAISTOŠIE
11.05.2017. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Cēsu novadā”

11.05.2017. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Cēsu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

- noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes 

tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves 
tiek pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai, tai skaitā prasības 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas un centralizētās kanali-
zācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības, 
tai skaitā, prasības notekūdeņu 
novadīšanai centralizētajā kana-
lizācijas sistēmā, brīvkrānu un 
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un 
aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līgumā 
ietveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību 
par šo noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos ietvertie 
termini lietoti Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un saistīto 
normatīvo aktu izpratnē.

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Klients — nekustamā 

īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 
īpašumu mājā — visi dzīvokļu 
īpašnieki) vai valdītājs, kurš 
saņem noteikta veida sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus, 
pamatojoties uz noslēgtu Līgumu;

3.2. Līgums – sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgums starp Klientu un Pa-
kalpojumu sniedzēju par noteikta 
veida sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu 
sniegšanas, lietošanas, uzskaites 
un norēķinu kārtību, kā arī abu 
pušu tiesībām, pienākumiem un 
atbildības robežām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu 
akts – Pakalpojumu sniedzēja 
un Klienta parakstīts akts, 
kurā norādītas robežas, kādās 
ūdensvada un kanalizācijas tīklus 
apkalpos katra Līguma puse 
(pusēm vienojoties, tās var būt 
arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanas piederības robežas);

3.4. Ūdens patēriņa norma 
komercuzskaitei - ūdens patēriņa 
norma vienam iedzīvotājam (litri 
diennaktī) atbilstoši noteikumu 
2.pielikumam.

3.5. Pievads – Klienta atbildībā 
esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas 
atsevišķs ūdensapgādes ievads, 
kas nodrošina Klienta īpašumu 
ar ūdensapgādi no centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas un 
kanalizācijas ārējās sistēmas at-
sevišķs kanalizācijas izvads, kas 
nodrošina notekūdeņu novadīšanu 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā no Klienta īpašuma;

4. Noteikumu mērķis ir noteikt 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu (turpmāk – ūdens-
saimniecības pakalpojumi) 
sniegšanas un lietošanas kār-
tību, lai veicinātu kvalitatīvu 

pakalpojumu pieejamību 
un nodrošinātu Klientus ar 
nepārtrauktiem pakalpojumiem, 
uzlabotu vides situāciju un dabas 
resursu racionālu izmantošanu 
Cēsu novadā.

5. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskajām un juridiskajām 
personām Cēsu novadā.

6. Šie noteikumi neattiecas 
uz lietus notekūdeņu novadīšanu 
kanalizācijas šķirtsistēmā un uz 
decentralizētajiem kanalizācijas 
pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdens-
apgādes vai kanalizācijas tīkli 
vai būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes 
un centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai

7. Kārtību, kādā ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīkli 
un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai un centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai nosaka 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
likums, saistītie Ministru kabineta 
noteikumi un šie noteikumi. 

8. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs, iesniedz 
pakalpojumu sniedzējam:

8.1. aizpildītu tehnisko notei-
kumu saņemšanas pieprasījumu 
(Pieprasījuma forma www.vinda.lv  
vai birojā Valmieras ielā 10, 
Cēsīs);

8.2. pieprasījumā norādītos 
iesniedzamos dokumentus;

8.3. papildus normatīvajos 
aktos noteiktajam pievieno 
nekustamā īpašuma īpašnieka 
vai valdītāja piekrišanu personas 
datu apstrādei un pastāvīgai 
uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko 
noteikumu pieprasījumā.

9. Ja nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājam, 
pieprasot tehniskos noteikumus, ir 
parādu saistības par pakalpojumu 
sniedzēja sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, 
pakalpojumu sniedzējs atsaka 
izsniegt tehniskos noteikumus 
līdz minēto parādu saistību 
nokārtošanai.

10. Tehnisko noteikumu 
derīguma termiņš ir 2 gadi.

11. Pamatojoties uz pašvaldības 
Teritorijas plānojumā 2016.-
2026.gadam  ietverto Teritorija 
izmantošanas un apbūves 
noteikumu 80.punktu:  jaunas 
būvniecības vai esošās apbūves 
pārbūves gadījumā zemes gabalā, 
kuram pieguļošajā ielā ir pieejami 
centralizētās ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīkli, obligāti 
jāparedz pieslēgšanos pie šiem 
tīkliem

12. Pakalpojumu sniedzējs 
rakstveidā informē nekustamā 
īpašuma īpašnieku vai valdītāju par 
jaunā centralizētā ūdensapgādes 
tīkla un centralizētā kanalizācijas 
tīkla pieņemšanu ekspluatācijā.

13. Ja ūdens padeve ēkā 
paredzēta no divām neatkarīgām 
ārējās ūdensapgādes sistēmām 
(piemēram: no vietējās akas 

vai urbuma un centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas), to 
savienošanas vietā jābūt vismaz 50 
mm lielam strūklas pārtraukumam 
vai speciālam pretvārstam, kas 
nodrošina strūklas pārtraukumu. 
Abus ievadus drīkst savienot 
tieši, ja tajos ierīko īscauruli, kura 
jāizņem, ja darbojas otrs ievads.

14. Sanitāri tehniskās ierīces 
(piemēram: traps grīdā, izlietne, 
duša vai sēdpods), kas novietotas 
zemāk par tuvākās skatakas vāka 
līmeni (piemēram pagrabos), 
jāpievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai, izolēti no augstāk 
izvietoto telpu kanalizācijas, 
izbūvējot atsevišķu izlaidi un 
ierīkojot uz tām elektrificētu 
aizbīdni, kuru automātiski vada 
kanalizācijas caurulē ievietots 
signāldevējs, vai speciālu 
vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa 
vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā 
pieļaujams pievienot augstāk 
novietoto stāvu kanalizācijas 
sistēmas.

15. Pēc pievada izbūves 
pabeigšanas nekustamā īpašuma 
īpašnieks pakalpojumu sniedzējam 
iesniedz:

15.1. izbūvēto tīklu izpild-
mērījuma plānu/izpildtopogrāfiju 
grafiskā un    digitālā formā;

15.2. kanalizācijas pašteces 
tīkliem ar dn>200 - TV inspekcijas 
rezultātus.

16. Pēc nekustamā īpašu-
ma pievada izbūves līdz 
centralizētajam kanalizācijas 
tīklam, nekustamā īpašnieka vai 
valdītāja pienākums ir likvidēt viņa 
īpašumā esošās būves un sistēmas 
(notekūdeņu krājrezervuārus, 
nosēdakas utt.), kuras tika 
izmantotas nekustamajā īpašumā 
radīto komunālo notekūdeņu 
uzkrāšanai un var radīt kaitējumu 
videi.

17. Ja ūdensvada vai 
kanalizācijas pievadu centra-
lizētajai ūdensapgādes sistēmai 
vai centralizētajai kanalizācijas 
sistēmai nav iespējams 
pievienot tīklu izvietojuma 
dēļ, tad pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs atļaut nekustamā 
īpašuma īpašniekam kā Blakus 
lietotājam pievienot pievadu pie 
cita Klienta ūdensapgādes (aiz 
komercuzskaites mēraparāta 
mezgla) un kanalizācijas 
cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot 
cita īpašnieka nekustamo īpašumu, 
ja šāda pievienošana ir rakstveidā 
saskaņota ar zemes īpašnieku un 
Klientu, un šāda pievienošana 
nepasliktina ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojuma 
saņemšanu citiem Klientiem. Šādā 
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu 
apkalpošanas robežu aktam un 
noslēgtam līgumam starp Blakus 
lietotāju un Klientu.

18. Ja komercuzskaites mēr-
aparāta mezglu nav iespējams 
izbūvēt normatīvajos aktos 
noteiktajā vietā, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt 
pakalpojumu sniedzēja noteiktajā 

vietā.
19. Pēc komercuzskaites 

mēraparāta mezgla izbūves 
pakalpojumu sniedzējs uzstāda 
verificētu komercuzskaites 
mēraparātu, kas ir pakalpojumu 
sniedzēja īpašums.

20. Klients atlīdzina 
pakalpojumu sniedzējam 
izdevumus komercuzskaites 
mēraparāta zādzības vai bojāšanas 
gadījumā pēc to faktiskajiem 
apmēriem, kas saistīti ar jauna 
komercuzskaites mēraparāta 
iegādi un uzstādīšanu, izņemot 
gadījumus, kad komercuzskaites 
mēraparāta mezgla atrašanās vieta 
ir ārpus Klienta atbildības robežas.

III. Centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un 
aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmu piederība un 
uzturēšana

21. Pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā vai valdījumā ir:

21.1. maģistrālie un sadalošie 
ūdensvada tīkli;

21.2. ūdens ieguves urbumi, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens 
spiedienu paaugstinošas sūkņu 
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;

21.3. maģistrālie un sadalošie 
kanalizācijas tīkli;

21.4. notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kanalizācijas sūkņu 
stacijas, kanalizācijas spiedvadi, 
pašteces kanalizācijas tīkli;

21.5. iepriekš minētajos 
apakšpunktos minēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklos esošās skatakas, kontrolakas, 
cauruļvadu armatūra, hidranti un 
hidrantu plāksnītes;

21.6. komercuzskaites mēr-
aparāti;

21.7. ūdensvada un kanali-
zācijas pievadu atzari no sada-
lošajiem tīkliem līdz zemes 
gabala robežai, kas ir izbūvēti par 
pakalpojuma sniedzēja līdzekļiem.

22. Pakalpojumu sniedzēja 
apkalpes zonā var būt ūdensvada un 
kanalizācijas infrastruktūras daļas, 
kuras nav pakalpojumu sniedzēja 
īpašumā vai valdījumā, bet kuras 
tam ir nodotas pakalpojuma 
sniegšanai, un noteiktas Klienta un 
pakalpojumu sniedzēja noslēgtā 
līgumā vai līgumā par sabiedrisko 
pakalpojumu sniegšanu ar 
pašvaldību.

Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs 
infrastruktūras apkalpošanu, nav 
uzskatāmi par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, un to maksai ir jābūt 
noteiktai attiecīgajā līgumā, ja 
tāda paredzēta.

23. Pakalpojumu sniedzējs 
iepriekš informē Klientu 
par nepieciešamību apsekot 
Klientu nekustamo īpašumu, lai 
pārliecinātos par ūdensapgādes 
un kanalizācijas inženierbūvju 
ekspluatācijas drošību un atbilstību 
ekspluatācijas noteikumiem. Pēc 
šādas informācijas saņemšanas 

Klientam jānodrošina Pakalpojuma 
sniedzējam iespēja veikt minēto 
apsekojumu.

24. Ja pakalpojumu snie-
dzējs konstatē centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmas drošas 
ekspluatācijas apdraudējuma 
riskus, tas var nekavējoties 
atslēgt Klienta ūdensapgādes 
un kanalizācijas sistēmu no 
centralizētās ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas.

25. Klienta īpašumā vai 
valdījumā ir:

25.1. nekustamā īpašuma 
zemes robežās un ārpus tām 
esošais ūdensapgādes Pievads 
līdz centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas cauruļvada pirmajam 
aizbīdnim;

25.2. nekustamā īpašuma 
zemes robežās un ārpus tām 
esošais kanalizācijas Pievads 
līdz centralizētās kanalizācijas 
sistēmas cauruļvada pirmajai akai 
vai līdz pakalpojuma sniedzēja 
īpašumā esošajam kanalizācijas 
pievada atzaram. Ja kanalizācijas 
Pievads centralizētajai kanali-
zācijas sistēmai izbūvēts bez 
akas, tad Pievads līdz pieslēguma 
vietai centralizētās kanalizācijas 
sistēmas cauruļvadam;

25.3. komercuzskaites mēr-
aparāta mezgls.

3.2. Prasības notekūdeņu 
novadīšanai centralizētajā kanaliz-
ācijas sistēmā

26. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir atļauts novadīt 
notekūdeņus:

26.1. kuri nekaitē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas būvēm un 
neietekmē būvju funkcijas, to 
ekspluatācijas mūžu;

26.2. kuri nav bīstami 
centralizētās kanalizācijas 
sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas 
būvju apkalpojošā personāla 
veselībai;

26.3. kurus kopā ar sa-
dzīves notekūdeņiem var 
attīrīt Pakalpojumu sniedzēja 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, 
ievērojot Pakalpojumu sniedzējam 
izsniegtās piesārņojošās darbības 
atļaujas prasības un izsniegtos 
tehniskos noteikumus, kā arī 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos 
parametrus;

26.4. kuru temperatūra ir 
robežās no +7°C līdz +30°C, un 
vides pH ir robežās no 6,5 līdz 8,5;

26.5. kuri nesatur vielas, kuras 
piesārņo kanalizācijas cauruļvadus 
vai nogulsnējas uz kanalizācijas 
skataku sienām (piemēram – 
tauki);

26.6. kuru sastāvā piesārņojošo 
vielu koncentrācija nepārsniedz  
1.pielikumā noteiktās maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas.

27. Ja Klienta novadāmo 
notekūdeņu piesārņojums 
pārsniedz  1.pielikumā maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas, tad:

27.1. Klienta notekūdeņiem, 
pirms to novadīšanas centrali-

zētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt 
attīrītiem vietējās attīrīšanas 
iekārtās tādā pakāpē, ka netiek 
pārsniegtas piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamās 
koncentrācijas, kas norādītas 
1.pielikumā;

27.2. atsevišķos gadījumos, 
ievērojot normatīvos aktus, 
pakalpojumu sniedzējs var atļaut 
Klientam novadīt centralizētā 
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus 
bez iepriekšējas attīrīšanas vai 
daļēji attīrītus notekūdeņus, ja 
maksimāli pieļaujamā notekūdeņu 
piesārņojuma koncentrācijas un 
maksa par piesārņošanu noteikta 
Līgumā, un ja piesārņojuma 
koncentrāciju pārsniegumu ga-
dījumā netiek nodarīts kaitējums 
centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai vai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtām;

27.3. Papildu maksa par 
piesārņojumu tiek noteikta 
Līgumā atbilstoši Pakalpojumu 
sniedzēja veiktajiem aprēķiniem 
par katras piesārņojošās vielas 
koncentrācijas pārsniegumu virs 
Noteikumu 1.pielikumā noteiktās 
pieļaujamās koncentrācijas līdz 
piesārņojošās vielas maksimāli 
pieļaujamai koncentrācijai;

27.4. Ja Klients centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā novada 
piesārņojošās vielas, kas nav 
norādītas Līgumā, vai novada 
nesankcionēti, tad kompensācijas 
aprēķinam piesārņojošo 
vielu maksimāli pieļaujamā 
koncentrācija tiek pieņemta 
vienāda ar piesārņojošo vielu 
pieļaujamo koncentrāciju, kāda 
piesārņojošai vielai ir noteikta 
Pakalpojumu sniedzējam 
izsniegtajā atļaujā piesārņojošai 
darbībai.

28. Klienta pienākums ir 
nekavējoties ziņot pakalpojumu 
sniedzējam par paaugstināta 
piesārņojuma rašanos novadā-
majos notekūdeņos tehnoloģisku 
avāriju gadījumā, kā arī ziņot 
par atklātiem bojājumiem 
centralizētajā ūdensapgādes 
vai centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā.

29. Ja notekūdeņos tiek 
pārsniegts 1.pielikumā norādītais 
maksimālais piesārņojums vai 
noteikumu32.punktā minētais 
piesārņojums tiek konstatēts 
iepludinātajos notekūdeņos 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā un to pieņemšanas 
nosacījumi nav noteikti Līgumā, 
un tas var izraisīt vai izraisa 
avāriju centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā vai notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas darbības traucējumus, 
tad Pakalpojumu sniedzējam ir 
tiesības pārtraukt notekūdeņu 
pieņemšanu bez brīdinājuma.

30. Pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības veikt paraugu 
noņemšanu un ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu apsekošanu 
Klienta nekustamajā īpašumā, 
ja pakalpojumu sniedzēja 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
ieplūdē vai kanalizācijas tīklos 
tiek konstatēts paaugstināts 
notekūdeņu piesārņojums. 
Klientam nav tiesību aizliegt 
paraugu noņemšanu.

31. Ja Klienta novadāmo 
notekūdeņu daudzums neatbilst 
Līgumā noteiktajam notekūdeņu 
novadīšanas režīmam un 
diennakts laikā izmainās tādā 
apjomā, ka ietekmē centralizētās 
kanalizācijas sistēmas normālu 
darbību, Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pieprasīt Klientam veikt 
pasākumus, lai Klienta notekūdeņu 
novadīšana centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā notiktu vienmērīgi.

32. Centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā ir aizliegts novadīt 
notekūdeņus, kuri satur:

32.1. prioritārās vielas, kuras 
atzītas par ūdens videi īpaši 
bīstamām un kuru emisiju un 
noplūdi nepieciešams novērst līdz 
normatīvajos aktos noteiktajam 
laikam;

32.2. degošus piemaisījumus 
un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras var veicināt uzliesmojošu 
maisījumu rašanos centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā;

32.3. bioloģiski nedegradējamas 
sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
(SVAV);

32.4. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka veselībai 
bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa 
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) 
izdalīšanos;

32.5. radioaktīvas vielas;
32.6. cietus priekšmetus, 

tekstilizstrādājumus, smiltis, 
grunti, eļļas, taukus un citas vielas, 
kas var veicināt centralizētās 
kanalizācijas sistēmas (vai 
cauruļvadu) aizsērēšanu;

32.7. nesasmalcinātus pārti-
kas un ražošanas atkritumus, 
koncentrētus šķīdumus, atslāņa un 
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, 
skalojot cisternas, kublus un tml.

3.3. Prasības centralizēto 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmu ekspluatācijai un 
aizsardzībai

33. Jebkurai personai ir 
aizliegts:

33.1. novietot automašīnas 
un cita veida transporta tehniku 
vai citus smagus priekšmetus uz 
atbilstoši apzīmētām hidrantu 
akām;

33.2. centralizētās kanalizācijas 
tīklu skatakās izliet asenizācijas 
un citus notekūdeņus, novadīt 
nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī 
izmest cietos atkritumus vai citus 
priekšmetus;

33.3. nepiederošām personām 
veikt jebkādas darbības 
pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai 
valdījumā esošajās centralizētās 
ūdensapgādes un centralizētās 
kanalizācijas sistēmās;

33.4. atvērt un nocelt 
centralizētās ūdensapgādes un 
centralizētās kanalizācijas tīklu 
skataku vākus;

33.5. pirms komercuzskaites 

mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās 
ūdensapgādes tīkla krānus, 
lai novērstu ūdensapgādes 
cauruļvada aizsalšanu, izņemot, ja 
ir saskaņojums par tādu rīcību ar 
pakalpojumu sniedzēju;

33.6. bojāt ugunsdzēsības 
hidrantu un citu iekārtu 
informatīvās plāksnītes.

34. Nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs nedrīkst 
kavēt plāksnīšu ar hidrantu, 
armatūras un skataku izvietojuma 
norādi izvietošanu uz ēku sienām 
vai žogiem.

35. Ja Klienta ūdensapgādes 
sistēmā trūkst noslēgarmatūras, 
kanalizācijas sistēmā nav 
hermētiski aizvērtas revīzijas 
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā 
ierīkota speciāla lūka iespējai 
tīrīt kanalizācijas tīklus), ir bojāti 
Klienta ēkas iekšējie ūdensapgādes 
vai kanalizācijas tīkli, vai netiek 
ievērotas šo noteikumu un 
būvnormatīvu prasības, Klients ir 
atbildīgs par iespējamām sekām.

36. No decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām savāktos 
notekūdeņus drīkst novadīt 
centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
tikai pakalpojumu sniedzēja 
noteiktās, speciāli izveidotās 
notekūdeņu pieņemšanas vietās, 
pamatojoties uz noslēgtu līgumu 
par šiem pakalpojumiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to 
lietošanas un aizsardzības prasības

37. Ja Klienta komercuzskaites 
mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, 
kas nodrošina ugunsdzēsības 
iekšējā ūdensvada vai Klienta 
teritorijā esošo hidrantu darbību, 
pakalpojumu sniedzējs noplombē 
apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā 
stāvoklī un sastāda plombēšanas 
aktu. Klients ir atbildīgs par 
plombas tehnisko stāvokli un 
saglabāšanu.

38. Noņemt noteikumu 
37. punktā minēto plombu no 
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst 
tikai dzēšot ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības dienestam veicot 
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. 
Klientam 24 stundu laikā 
jāpaziņo pakalpojumu sniedzējam 
par notikušo ugunsgrēku vai 
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi 
un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja 
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.

39. Lietot ūdeni no 
ugunsdzēsības hidrantiem ir 
atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā 
un pakalpojumu sniedzēja 
vajadzībām.

40. Pakalpojumu sniedzējs 
atsevišķos gadījumos var atļaut 
lietot ūdeni no ugunsdzēsības 
hidrantiem, ja par izlietoto 
ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, 
vai pamatojoties uz pakalpojuma 
sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu izmantošanas 
kārtība

41. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus 
vietās, kur nekustamā īpašuma 

īpašniekiem ir nodrošināta iespēja 
izbūvēt ūdensvada ievadu un 
saņemt centralizētus ūdensapgādes 
pakalpojumus.

42. Lai izmantotu ūdens 
brīvkrānus ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanai 
nekustamajā īpašumā, Klientam ir 
jānoslēdz Līgums ar pakalpojumu 
sniedzēju.

43. Ja tiek konstatēts brīvkrāna 
bojājums, par to nekavējoties 
jāziņo pakalpojumu sniedzējam 
vai policijai.

44. Klientam, kam ir 
noslēgts līgums ar pakalpojumu 
sniedzēju par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu nodrošināšanu ne-
kustamajam īpašumam, izmantojot 
ūdens brīvkrānu, patērēto ūdens 
daudzumu no brīvkrāna nosaka 
pēc komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem.

45. Aizliegts bojāt ūdens 
brīvkrānus, kā arī tiem pievienot 
caurules ūdens ņemšanai.

IV. Sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramie noteikumi, 
līguma slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas kārtība

4.1. Pakalpojuma līguma 
slēgšana un tajā ietveramie 
noteikumi

46. Līgumu ar pakalpojumu 
sniedzēju slēdz:

46.1. nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai valdītājs;

46.2. dzīvojamās mājās, kas 
ir sadalītas dzīvokļu īpašumos - 
dzīvojamās mājas pārvaldnieks 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
pilnvarotā persona, attiecīgās 
dzīvojamās mājas īpašnieka 
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās 
mājas pārvaldīšanas uzdevumā 
vai dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots 
pārvaldnieks, gadījumos, kad 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības nav pārņemtas no 
pašvaldības;

46.3. dzīvojamās mājās, 
kas nav sadalītas dzīvokļu 
īpašumos – dzīvojamās mājas 
īpašnieks (kopīpašnieki) vai 
kāds no nekustamā īpašuma 
kopīpašniekiem, kas pilnvarots 
citu kopīpašnieku vārdā slēgt 
līgumu, vai neuzdotās lietvedības 
ietvaros;

46.4. nedzīvojamo ēku 
gadījumos, kas ir sadalītas vairākos 
īpašumos - kāds no nekustamā 
īpašuma kopīpašniekiem, kas 
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā 
slēgt līgumu vai visa kopīpašuma 
kopīpašnieku pilnvarots 
pārvaldnieks slēgt līgumu;

46.5. persona, kas veic 
būvdarbus nekustamajā īpašumā 
un izmanto sabiedriskos 
ūdenssaimniecības pakalpojumus 
būvniecības laikā;

46.6. persona, kura 
centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā novada gruntsūdeņus  vai 
lietus notekūdeņus.

47. Līguma sagatavošanai 
Līguma slēdzējs iesniedz 

pakalpojumu sniedzējam 
iesniegumu, norādot līguma 
slēgšanai nepieciešamās 
pakalpojumu sniedzēja noteiktās 
ziņas un pievienojot:

47.1. dokumentu kopijas, kas 
apliecina nekustamā īpašuma 
piederību vai valdījumu, ja ir 
attiecināms uz attiecīgo Klientu 
(zemesgrāmatas akts, pirkšanas 
un pārdošanas līgums, maiņas 
līgums, dāvinājuma līgums vai 
cits dokuments, kas apliecina, ka 
īpašuma tiesības no atsavinātāja 
pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies 
tiesas spriedums, mantojuma 
apliecība u.c.);

47.2. informāciju par nekustamā 
īpašuma lietošanas veidu;

47.3. dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu par 
pakalpojuma līguma slēgšanu;

47.4. ja Līgumu paraksta 
pilnvarota fiziska persona un šis 
pilnvarojums neizriet no likuma 
– dokumentu, kas apliecina šīs 
fiziskās personas tiesības parakstīt 
Līgumu;

47.5. tehnisko informāciju 
(izpildmērījumu vai shēmu):

47.5.1. par vietējo ūdens 
ieguves vietu  vai notekūdeņu 
decentralizēto savākšanas sistēmu, 
ja Līguma slēdzējam tādas ir;

47.5.2. papildu dokumentus 
vai informāciju, tai skaitā 
nekustamā īpašuma ūdensapgādes 
un kanalizācijas iekšējo un 
ārējo sistēmu tīklu shēmas, 
lietus notekūdeņu savākšanas 
tīklu shēmas, ziņas par īpašumā 
veicamās darbības profilu, par 
ražošanā pielietojamām vielām 
un bioloģiskiem atkritumiem, kas 
tiek novadīti ar notekūdeņiem, 
aprakstu par vietējo attīrīšanas 
iekārtu darbību, tai skaitā datus un 
aprēķinus.

47.6. dzīvojamās mājas 
īpašnieka (daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku 
kopības) vai nedzīvojamo ēku 
īpašnieku kopības lēmumu, ja 
mājas/ēkas īpašnieks ir nolēmis 
nodibināt tiešo maksājumu sistēmu 
par saņemtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem.

48. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs, ja tas nepieciešams 
Līguma noslēgšanai, apsekot 
Klienta īpašuma iekšējos un ārējos 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklus, lai pārliecinātos, ka 
iesniegtā informācija ir patiesa, 
atbilstoša faktiskai situācijai un tā 
ir pietiekama Līguma noslēgšanai.

49. Pakalpojuma sniedzējs ir 
tiesīgs pieprasīt Klientam iesniegt 
līguma kopiju par tauku izvešanu.

50. Ja Līguma slēdzējs 
ūdensapgādei izmanto vietējo 
ūdens ieguves avotu un īpašumam 
ir Pievads centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, Līguma 
slēdzējs Pakalpojumu sniedzējam 
uzrāda, kādu notekūdeņu apjomu 
no vietējā ūdens ieguves 

Turpinājums 5. lpp
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Pasākumi
01.06. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Zīda apgleznošana

01.06. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Uldis Marhilevičs. Jubilejas 
koncerts

01.06. plkst.19.00
“Gaujaslīči”, Dzirnavu ielā 45
Brīvdabas labdarības 
koncerts – Inita Āboliņa un 
Normunds Ķietis

02.06. no plkst.18.00 līdz 
plkst.24.00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
Baznīcu nakts

02.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “Hazi Bros” (Vācija)

02.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

03.06. plkst.12.00 
Koprades mājā “Skola6”
Atvērto durvju diena Cēsu 
muzeja priekšmetu rādītavā

03.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Grupa “STandART”

03.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

04.06. plkst.10.00
Cēsu Pils dārzā
Cēsu pils Viduslaiku diena 
“Ož pēc vēstures” jeb 
ceļojums viduslaiku smaržu 
un smaku pasaulē

06.06. plkst.18:00 
Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Senioru kora “Ābele” 55 
gadu jubilejas koncerts

08.06. plkst.16.00
Jaunās pils semināru zālē
Izstādes “Kurzemes albums” 
atklāšana

08.06. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Zīda apgleznošana

08.06. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
DACVĢ 9. klases izlaidums

09.06. plkst.19.30
Piebalgas ielā 18
CVĢ 9. klases izlaidums

09.06. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Gidons Krēmers un 
“Kremerata Baltica”.
Koncertuzvedums 
“Veltījums Orfejam”

09.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Dāvis Bush

10.06. plkst.15.00
CATA Kultūras namā
Cēsu Pilsētas vidusskolas 
9.klases izlaidums

10.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Toms Mikāls (LV, klavieres) 
un Esat Ekincioglu (Turcija, 
kontrabass)

10.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Grupas “Baložu Pilni 
Pagalmi” albuma “Visi 
savējie” prezentācija; DJ 
Kalvis Amantovs

14.06. plkst.11.00 
Piemiņas vietā pie Cēsu 
dzelzceļa stacijas
Pasākums komunistiskā 
terora upuru piemiņai

15.06. plkst.17.00 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē
Stāstījums izstādē “19.
gadsimts: laikmets un 
mode”

15.06. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Zīda apgleznošana

15.06. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
DACVĢ 12. klases izlaidums

16.06. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
CVĢ 12. klases izlaidums

16.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Juris Simanovičs

16.06. plkst.22.00
Fonoklubā
Pirmsjāņu zaļumballe ar 
grupu “Transleiteris” un DJ 
Winamp

17.06.  
Dziesmu diena “Daumantam 
Gailim 90”
     10.00 Cēsu Sv.Jāņa 
baznīcā – Garīgās mūzikas 
koncerts “Dvēseles balss”
     15.00 Rāmuļu estrādē – 
JVLMA Operstudijas “Figaro” 
iestudējums, Žaka Ofenbaha 
operete “Orfejs pazemē”
     17.00 Rāmuļu estrādē – 
Dziesmu dienas dižkoncerts
     20.00 Rāmuļu estrādē – 
Zaļumballe ar kapelu “Krāmu 
ielas muzikanti” un pūtēju 
orķestri “Cēsis”

17.06. plkst.15.00
CATA Kultūras namā
Cēsu Pilsētas vidusskolas 12. 
klases izlaidums

17.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
Ansamblis “Manta”

17.06. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Z:le (funk, breaks)

18.06. plkst.10.00
Cēsu Pils dārzā
Cēsu pils Viduslaiku diena 
“Veselīgā netīrība” jeb 
mazgāšanās paradumi 
viduslaikos

19.06. plkst.19.00
Cēsu Pils parkā
Koncertuzvedums “Īs(t)a 
pamācība mīlēšanā”

21.06. plkst.16.30 
Pie Izstāžu nama
Saulgriežu koncerts ar 
tautas vērtes kopu “Dzieti”

22.06. plkst.12.00
CATA Kultūras namā 
Cēsu Profesionālās 
vidusskolas izlaidums

22.06. plkst.15.00
Vienības laukumā, Pirtsupītes 
gravā
Cēsu kauju diena

22.06. plkst.20.00
Cēsu Pils parkā
Tautas deju koncerts “Kad 
balti mākoņi līgo”

22.06. plkst.22.00 
Cēsu Pils parkā
Līgo zaļumballe kopā ar 
“Zaļā galma kapelu”

30.06.-01.07.
Cēsu Pils parkā 
Sarunu festivāls LAMPA

30.06. plkst.21.00
Mākslas telpā “Mala”
DJ Selfish

30.06. plkst.22.00
Fonoklubā
“Singapūras Satīns” vasaras 
tūres atklāšana; DJ Dub:ra 
(Rīgas DJ skola)

Izstādes

12.05.-30.10. 
Cēsu Jaunās pils Bēniņu zālē 
Aleksandra Vasiļjeva tērpu 
kolekcijas izstāde “19.
gadsimta mode” 
 
01.06.-30.06. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Cēsnieka Andra Vētras 
fotoizstāde “Cēsis pilsētas 
svētkos” 
 
08.06.-02.07. 
Cēsu Jaunā pilī 
Izstāde “Kurzemes albums. 
Laikmeta portrets” 
 

26.06.-30.07. 
Kafejnīcas “Pie Raunas 
vārtiem” skatlogos  
Cēsu Mākslas skolas 
audzēkņu darbi 
 
06.06.-08.07. 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā 
Toms Harjo. Darbi 
no fotogrāfiju sērijas 
“Patiesībā” 
 
Līdz 02.07. 
INSIGNIA mākslas galerija 
koncertzālē “Cēsis” 
Patriks Peltjē “Atdzimšana”; 
Sandra Krastiņa un Ilze 
Avotiņa “Atmiņu dārzs”

Literatūras izstādes 
Cēsu Centrālajā 
bibliotēkā

01.06.-30.06.  
Jūnijs – ziedu un vasaras 
saulgriežu mēnesis 

01.06.-30.06.  
Rakstniekam Erikam 
Ādamsonam (1907-1946) – 
110 

01.06.-30.06.  
Jauniešu un vecāku žūrija 
2017 

01.06.-30.06.  
Dzejniecei  Zinaīdai Lazdai 
(1902-1957) - 125 

01.06.-30.06.  
Cēsu novadā kādreiz un 
tagad 

05.06.-26.06.  
Jāņu laika mistērijas 
 
01.06.-30.06. 
Lasi un iesaki draugam 

01.06.-30.06.  
Bērnu un jauniešu žūrija 
2017
 
01.06.-30.06.  
Jautri un interesanti

Kino

No 07.04.
Satikšanās uz piena ceļa /
On the Milky Road (2017).
Žanrs: Kara, komēdija, drāma. 
Līdz 12 g.v. - neiesakām.

No 02.06.
Galavārds / The Last Word 
(2017). Žanrs: Komēdija, 
drāma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām.

No 09.06.
Mūmija / The Mummy (2017). 
Žanrs: Piedzīvojumu filma, 
asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām.

Suns viņu zina / Once Upon 
a Time in Venice (2017). 
Žanrs: Trilleris, komēdija, 
asa sižeta filma. Līdz 12 g.v. - 
neiesakām.

No 16.06.
Pludmales patruļa / 
Baywatch (2017). Žanrs: 
Komēdija. Līdz 16 g.v. - 
neiesakām.

No 30.06.
Nejaukais es 3 / Despicable 
Me 3 (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma, 
animācija. Bez vecuma 
ierobežojuma.

Sports

03.06. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LJO atlases sacensības 
florbolā

04.06. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJO atlases sacensības 
florbolā

5.06.-09.06. no plkst. 9.00
Cēsu sporta kompleksā
“Atver durvis sportam” 
sportiska nometne bērniem

10.06. plkst.10.30
Pūces ielas 2a smilšu laukumos
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 1.posms

14.06. plkst.17.30
Pūces ielas 2a smilšu laukumos
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 2.posms

21.06. plkst.17.30
Pūces ielas 2a smilšu laukumos
Cēsu novada čempionāts 
pludmales volejbolā 3.posms

23.06. 
Rožu laukumā
Skrējiens “Jānis un Jānītis”
Reģistrācija no plkst.8.30
Starts plkst.10.30 un 
plkst.11.00

27.06. plkst.10.00
Pūces ielas 2a smilšu laukumos
Latvijas Jaunatnes čempio-
nāts pludmales volejbolā

28.06. plkst.10.00
Pūces ielas 2a smilšu laukumos
Latvijas Jaunatnes čempio-
nāts pludmales volejbolā

28.06. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18 un Gaujas 
ielā 45
Basketbola sadraudzības 
nometne

28.06.-02.07.
Piebalgas ielā 18
Florbola vārtsargu nometne

11.05.2017. Saistošie noteikumi Nr. 13 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība Cēsu novadā”

avota novadīs centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā.

51. Klients pirms Līguma 
noslēgšanas informē pakalpojumu 
sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos 
procesos izmanto vai ja ražošanas 
tehnoloģiskajā procesā rodas 
normatīvajos aktos definētās 
prioritārās vai bīstamās vielas 
vai to grupas, par kurām sniegta 
detalizēta informācija iesniegumā, 
lai saņemtu atļauju piesārņojošās 
darbības veikšanai un kuras 
var tikt novadītas centralizētajā 
kanalizācijas sistēmā.

52. Ja Līguma slēdzējs, pār-
ņemot nekustamo īpašumu, nav 
pieaicinājis pakalpojuma sniedzē- 
ju komercuzskaites mēraparāta 
rādījumu fiksēšanai vai nevar 
uzrādīt komercuzskaites mēra-
parāta rādījumu fiksēšanas 
dokumentu (piemēram, rādījumu 
nodošanas-pieņemšanas aktu), 
Līguma slēdzējam norēķini par 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
jāsāk ar pakalpojumu sniedzēja 
pēdējo konkrētajā īpašumā 
uzskaitīto komercuzskaites 
mēraparāta rādījumu.

53. Pakalpojumu  sniedzējs ir 
tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu Līguma 
slēdzējam pirms  Līguma 
noslēgšanas procedūras 
pabeigšanas, bet ne ilgāk kā vienu 
mēnesi, skaitot no rakstveida 
iesnieguma saņemšanas no 
pakalpojumu saņēmēja par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu un Līguma slēgšanu.

54. Pakalpojumu sniedzējs, 
slēdzot jaunu Līgumu ar Klientu, 
kuram ir parādi par saņemto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu, 
ir tiesīgs pieprasīt:

54.1. iepriekšējo saistību izpildi 
vai atteikties slēgt jaunu Līgumu, 
kamēr Klients nav samaksājis 
parādus vai nav noslēdzis ar 
Pakalpojumu sniedzēju vienošanos 
par minēto parādu samaksas 
kārtību;

54.2. Civillikumā paredzētu 
saistību izpildes nodrošinājumu 
(drošības naudas iemaksu u.tml.), 
ar kuru netiek segti kārtējie rēķini 
un parāds. 

55. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pārtraukt Līguma 
noslēgšanas procedūru, nosūtot 
Līguma slēdzējam rakstveida 
paziņojumu, ja Līguma slēdzējs:

55.1. viena mēneša laikā 
no pakalpojumu sniedzēja 
pieprasījuma nav iesniedzis 
pieprasītos dokumentus un 
informāciju atbilstoši prasībām;

55.2. nav veicis vai nav 
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju 
par komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvi;

55.3. nav nodrošinājis, ka 
ūdensapgādes ievada un/vai 
kanalizācijas izvada tehniskais 
stāvoklis atbilst ekspluatācijas 
prasībām.

56. Līguma noslēgšanas 
procedūras pārtraukšanas 

gadījumā pakalpojumu sniedzējs 
nosūtītajā rakstveida paziņojumā 
norāda datumu un laiku, kādā 
tiks pārtraukta ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšana Līguma 
slēdzēja nekustamajam īpašumam 
un pievieno aprēķinu par Līguma 
noslēgšanas procedūras laikā 
sniegtajiem ūdenssaimniecības pa-
kalpojumiem, kas  viena  mēneša 
laikā jāapmaksā Līguma slēdzējam 
uz pakalpojumu sniedzēja 
rakstveida paziņojumā norādīto 
bankas kontu.

57. Līgums tiek sagatavots 
viena mēneša laikā no visu 
dokumentu iesniegšanas. Minētais 
termiņš tiek skaitīts no dienas, 
kad pakalpojumu sniedzējs ir 
saņēmis no Līguma slēdzēja 
visus nepieciešamos dokumentus 
Līguma noslēgšanas procedūras 
pabeigšanai.

58. Līgumā papildus citos 
normatīvajos aktos noteiktajam 
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un 
nosacījumi:

58.1 informācija par līdzējiem;
58.2.  sniegtā ūdenssaimnie-

cības pakalpojuma veids un 
izmantošanas mērķis;

58.3. adrese, kurā pakalpojums 
tiek sniegts;

58.4. Līguma un pakalpojuma 
sniegšanas sākuma datums (ja tie 
nesakrīt);

58.5. maksa par sniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu/-
iem;

58.6. pakalpojumu uzskaites 
kārtība;

58.7. līgumsods vai samaksas 
nokavējuma procenti.

59. Līgumam pievienojams 
Pakalpojumu sniedzēja sagatavots 
Tīklu apkalpošanas robežu 
akts, kurā, ja nepieciešams, tiek 
norādītas arī notekūdeņu paraugu 
ņemšanas vietas (kontrolakas) un 
paraugu ņemšanas periodiskums. 
Akts ir neatņemama Līguma 
sastāvdaļa.

60. Klienta kopējā novadīto 
notekūdeņu daudzumā, kas 
nonāk centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā, tiek ietverts lietus 
notekūdeņu daudzums no 
Klienta teritorijas, kura apjomu 
(kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu 
ceļā saskaņā ar būvniecību 
regulējošiem normatīvajiem 
aktiem, pēc Klienta iesniegtajiem 
datiem par teritorijas platību un 
segumu, aprēķinot kopējo gada 
apjomu. Lietus ūdeņu daudzuma 
aprēķins ir neatņemama Līguma 
sastāvdaļa.

61. Ja stājas spēkā jauni 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifi, Pakalpojuma 
sniedzējs informē katru Klientu 
par tarifu izmaiņām un jauno 
tarifu spēkā stāšanās dienu. 
Klienta pienākums ir jauno tarifu 
spēkā stāšanās dienā nolasīt 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumus un 10 (desmit) 
darba dienu laikā tos paziņot 
Pakalpojumu sniedzējam. Ja 
Klients noteiktajā termiņā 

šos rādījumus nav paziņojis, 
Pakalpojumu sniedzējs izraksta 
Klientam rēķinu ar jauno tarifu par 
periodu no pēdējā nolasījuma līdz 
nākošajam nolasījumam. Klienta 
pienākums ir šo rēķinu samaksāt.

62. Iebildumi par pakalpojumu 
sniedzēja izrakstīto rēķinu 
Klientam jāiesniedz rakstiskā 
veidā 14 dienu laikā no rēķina 
saņemšanas dienas. Iesniegtie 
iebildumi neatbrīvo no rēķina 
samaksas pilnā apmērā Līgumā 
noteiktajā termiņā. Pamatotu 
iebildumu gadījumā pakalpojumu 
sniedzējs veic korekcijas, izrakstot 
rēķinu par nākamo norēķinu 
periodu.

63. Līguma noteikumu izpildes 
kontrolei pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pārbaudīt Klienta 
īpašumā esošās iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas un to darbību. 
Pakalpojumu sniedzējs par to 
informē Klientu, kurš nav tiesīgs 
aizliegt pakalpojumu sniedzējam 
veikt inženierkomunikāciju 
pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes 
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi 
Līguma  noteikumos, pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt 
pakalpojuma sniegšanu līdz 
brīdim, kad Klients ir novērsis 
konstatētos pārkāpumus vai 
vienojies ar pakalpojumu sniedzēju 
par pārkāpumu novēršanas kārtību 
un termiņiem.

64. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs veikt Klienta iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nolasot 
faktiskos komercuzskaites 
mēraparāta rādījumus par Klientam 
sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu daudzumu un, ja 
tiek konstatēta neatbilstība Klienta 
iesniegtajiem datiem, pakalpojumu 
sniedzējs veic pārrēķinu, un 
Klients veic samaksu atbilstoši 
faktiskajiem rādījumiem.

65. Ja personai ir parādi par 
ūdenssaimniecības pakalpo-
jumiem, ko tā saņem no 
pakalpojumu sniedzēja tās 
īpašumā vai valdījumā esošajos 
nekustamajos īpašumos un šī 
persona vēlas ar pakalpojumu 
sniedzēju noslēgt līgumu par 
pakalpojumu saņemšanu citā 
īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā 
paredzētu saistību izpildes 
nodrošinājumu (drošības naudas 
iemaksu u.tml.) vai atteikties 
slēgt jauno Līgumu, kamēr šī 
persona nav nokārtojusi parādus 
vai nav noslēgusi ar pakalpojumu 
sniedzēju vienošanos par minēto 
parādu nokārtošanas kārtību.

66. Sniegto ūdenssaimniecības 
pakalpojumu apjoma kontrolei 
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs 
uzstādīt kontrolmēraparātus, 
rakstiski paziņojot par to Klientam 
vai, ja kontrolmēraparāts tiek 
uzstādīts Klienta atbildības 
robežās, saskaņojot ar Klientu. 
Klients  nav tiesīgs traucēt 
pakalpojumu sniedzējam veikt 
kontrolmērījumus.

67. Pakalpojumu sniedzējs 
nosaka kontroles mērījumu 
periodu. Ja starpība starp 
patērētā ūdens daudzumu pēc 
komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem un kontroles 
mēraparāta rādījumiem ir lielāka 
par 20%, turpmākos norēķinus 
veic pēc kontroles mēraparāta, bet 
ne ilgāk kā  trīs mēnešus. Minētajā 
laika periodā pakalpojumu 
sniedzējs un Klients vienojas 
par patērētā ūdens daudzuma 
uzskaites turpmāko kārtību un 
izdara grozījumus Līgumā, ja tas 
nepieciešams. 

68. Ja Klients ir izlēmis uz laiku 
pārtraukt lietot ūdenssaimniecības 
pakalpojumu, bet saglabāt 
Pakalpojuma līguma spēkā 
esamību, Klienta pienākums ir par 
to informēt Pakalpojumu sniedzēju 
un segt Pakalpojumu sniedzēja 
izdevumus, kas ir radušies saistībā 
ar ūdenssaimniecības pakalpojuma 
pārtraukšanu un atjaunošanu. 

4.2. Pakalpojuma līguma 
grozīšanas kārtība

69. Līgumu var grozīt, abām 
pusēm par to rakstiski vienojoties.

70. Normatīvo aktu izmaiņu 
gadījumā, kas būtiski groza Līguma 
noteikumus, Līguma noteikumi 
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā 
akta regulējumu.

71.  Ja ir veikti būvdarbi, 
kas izmaina Līgumā iekļauto 
Tīklu apkalpošanas robežu aktu, 
pakalpojumu sniedzējs sagatavo 
aktuālo Tīklu apkalpošanas robežu 
aktu un tā oriģināleksemplāru 
nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu 
apkalpošanas robežu akts stājas 
spēkā  viena  mēneša laikā, skaitot 
no tā nosūtīšanas dienas Klientam.

4.3. Pakalpojuma līguma 
izbeigšanas kārtība

72. Līgums ir spēkā līdz brīdim, 
kad:

72.1. puses Līgumu izbeidz 
savstarpēji vienojoties;

72.2. Līgums, tiek izbeigts 
vienpusēji pēc Klienta rakstiska 
pieprasījuma 10 dienu iepriekš 
rakstiski brīdinot pakalpojuma 
sniedzēju;

72.3. Līguma noteikumu 73 
.punktā paredzētajā kārtībā izbeidz 
Pakalpojumu sniedzējs;

72.4. beidzas Līguma termiņš;
72.5. ir atsavināts nekustamais 

īpašums un jaunais īpašnieks 3 
(trīs) mēnešu laikā no nekustamā 
īpašuma atsavināšanas brīža 
nav nodrošinājis jauna Līguma 
noslēgšanu.

73. Pakalpojumu sniedzējs var 
vienpusēji izbeigt Līgumu:

73.1. ja mainoties nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai valdī-
tājam, jaunais īpašnieks vai 
valdītājs iesniegumu Līguma 
noslēgšanai ir iesniedzis, bet 
Klients paziņojumu par Līguma 
izbeigšanu nav iesniedzis;

73.2. Klientam izbeidzas 
valdījuma tiesības (piemēram, no 
pārvaldīšanas saistībām izrietošus 
Līgumus izbeidz dzīvokļu 

īpašnieku kopības noteiktajā 
datumā);

73.3. pilnvarotās personas 
maiņas gadījumā;

73.4. ja Klients ir mainījis 
Līgumā noteikto ūdensapgādes 
izmantošanas mērķi;

73.5. ja Klients Pakalpojumu 
sniedzējam nav iesniedzis infor-
māciju par lietoto pakalpojumu 
apjomu vairāk kā 3 (trīs) mē-
nešus, nav informējis par ūdens-
saimniecības pakalpojumu nelieto- 
šanu un nav atbildējis uz 
pakalpojumu sniedzēja rakstisko 
brīdinājumu par Līguma laušanu.

74. Izbeidzot Līgumu, 
pakalpojumu sniedzējs nekusta-
majam īpašumam pārtrauc sniegt 
ūdensapgādes  vai kanalizācijas 
pakalpojumus.

75. Ja Līgums tiek izbeigts, 
Klients līgumā norādītajā 
termiņā veic pilnu norēķinu 
par tiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis 
līdz Līguma izbeigšanai.

V. Administratīvā atbildība 
par noteikumu pārkāpšanu

76. Par noteikumu 16., 32., 
33. un45. punktā minēto prasību 
pārkāpumiem personas var tikt 
administratīvi sodītas ar naudas 
sodu fiziskajām personām līdz 
350,00  euro, juridiskajām 
personām  līdz 1000,00 euro.

77. Noteikumu izpildi kontrolēt 
un sastādīt administratīvos 
protokolus savas kompetences 
robežās ir tiesīgas  pašvaldības 
policijas amatpersonas.

78. Administratīvos protokolus 
izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.

79. Administratīvā soda 
uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
80. Noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā “Cēsu Vēstis”.

81. Nekustamajos īpašumos, 
kuros nodarbojas ar sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 
vai pārtikas produktu ražošanu, 
un kuru kanalizācijas tīklā līdz 
noteikumu spēkā stāšanās dienai 
nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir 
ierīkojami  trīs mēnešu laikā no 
noteikumu spēkā stāšanās dienas.

82. Līdz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma un šo 
noteikumu spēkā stāšanās dienai 
noslēgto Līgumu noteikumi 
ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav 
pretrunā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma regulējumu, tā 
saistīto normatīvo aktu regulējumu 
un šiem noteikumiem. Pretrunu 
konstatēšanas gadījumā Klientam 
un pakalpojumu sniedzējam ir 
pienākums nodrošināt Līguma 
pārslēgšanu jaunā redakcijā. 
Līdz Līguma pārslēgšanai jaunā 
redakcijā pretrunu gadījumos ir 
piemērojami Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta 4. 
daļas 3. punktā minētie sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līguma noteikumi un šie noteikumi.

Turpinājums no 5. lpp
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Starptautiskais festivāls 
“Čello Cēsis” saņēmis Eiropas 
ievērojamāko festivālu 
kvalitātes zīmolu “EFFE Label 
2017-2018”. 

Jaunie zīmola ieguvēji tika 
nosaukti 4. maijā Vīsbādenē, 
Vācijā, kur starptautiska žūrija 
komponista un Edinburgas 
festivāla ilggadējā direktora 
Sera Džonatana Mailsa vadībā 
paziņoja 715 festivālus no 
39 valstīm. “Čello Cēsis” ir 
vienīgais festivāls no Latvijas, 
kas saņēmis šo atzinību.

“Veidojot unikālu čella 
festivāla programmu, piesaistot 

uz starptautiskām skatuvēm 
atzītas čella zvaigznes, kā 
arī atklājot jaunos talantus, 
vēlamies koncertzālei “Cēsis” 
un Cēsu pilsētai pievērst ne 
tikai Latvijas, bet arī Eiropas 
mūzikas klausītāju uzmanību,” 
pastāstīja koncertzāles “Cēsis” 
programmu direktore un “Čello 
Cēsis” mākslinieciskā vadītāja 
Inese Zagorska.

EFFE (Europe for Festivals, 
Festivals for Europe) ir 
Eiropas Festivālu asociācijas 
radīts zīmols, ko piešķir 
ievērojamākajiem Eiropas 
festivāliem.

“Čello Cēsis” 
starptautiska atzinība

Ar daudzveidīgu pasākumu 
programmu Cēsīs un Rāmuļos 
17. jūnijā norisināsies jau 
piektā tradicionālā “Dziesmu 
diena Rāmuļos”, svinot 
novadnieka, izcilā diriģenta 
Daumanta Gaiļa, 90 gadu 
jubileju.

Daumants Gailis (1927. g. – 
1991. g.) dzimis Cēsu novada 
Vaives pagasta Rāmuļos. Savas 
mūziķa gaitas sācis Cēsīs. 
Viņa dēli Aivars un Viesturs 
sadarbībā ar Cēsu novada 
pašvaldību un tās aģentūru 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”, Rāmuļu pamatskolu 
un Vaives pagasta pārvaldi jau 
piekto reizi organizē “Dziesmu 
dienu Rāmuļos”.

Dienas garumā norisināsies 
trīs lieli pasākumi, un katrs no 
tiem veidots kā Daumanta Gaiļa 
aizsākto tradīciju turpinājums. 
Diena sāksies plkst. 10.00 
ar garīgās mūzikas koncertu 
“Dvēseles balss” Sv. Jāņa 
baznīcā. Pēcpusdienā, plkst. 
15.00, Viestura Gaiļa vadītā 
JVLMA Operstudija “Figaro” 
Rāmuļu pamatskolas brīvdabas 
estrādē izrādīs Žaka Ofenbaha 
opereti “Orfejs pazemē”.

Savukārt vakarā, plkst. 

17.00, Dižkoncerts pulcinās 
ap 400 koristu no visas 
Latvijas. Īpašus pārsteigumus 
skatītājiem – muzikālus 
priekšnesumus – koncertā 
sarūpējuši arī diriģenta 
Daumanta Gaiļa muzikālā ceļa 
turpinātāji: mazbērni Madara 
un Artūrs, Kristaps ar sievu 
Inesi un mazmazdēls Edgars. 
Dižkoncertā piedalīsies arī 
Vaives pieaugušo un skolēnu 
deju kolektīvi.

Dižkoncerta režisors ir Uģis 
Brikmanis, mākslinieciskais 
vadītājs – Aivars Gailis. Pēc 
koncerta senie danči ar kapelu 
“Krāmu ielas muzikanti” un 
zaļumballe ar pūtēju orķestri 
“Cēsis”. Visas dienas garumā 
Rāmuļu pamatskolā būs 
skatāma fotoizstāde un filma 
par Daumantu Gaili.

Visos pasākumos skatītājiem 
ieeja bez maksas. 

Amatnieki un mājražotāji 
aicināti pieteikties pasākuma 
“Dziesmu dienas Rāmuļos” 
tirdziņam. Informācija un 
pieteikšanās Vaives pagasta 
pārvaldē līdz 12. jūnija 
plkst. 17.00 pa tālruni 
64122100 vai e-pastā: 
vaive@novads.cesis.lv.

Dziesmu diena Rāmuļos

“Draugiem Group” atklās 
filiāli Cēsīs

Pašmāju IT nozares 
koncerns “Draugiem Group” 
maija vidū izziņoja, ka atklās 
pirmo Latvijas reģionālo 
atzaru – filiāli Cēsīs.

Kā nākamie “Draugiem 
Group” Cēsu darbinieki 
tiek meklēti programmētāji, 
klientu atbalsta speciālisti 
ar lieliskām angļu valodas 
zināšanām un grafiku apstrādes 
speciālisti. Informācija par 
vakancēm pieejama mājaslapā 
draugiemgroup.com/work

“Draugiem Group” runasvīrs 
Jānis Palkavnieks pastāstīja, 
ka izšķirties par Cēsu filiāles 

atklāšanu nav bijis grūti, jo teju 
puse grupas darbinieku esot no 
Vidzemes un vairāki – tieši no 
Cēsīm. Turklāt pērn sadarbībā 
ar RTU Cēsu filiāli tieši Cēsīs 
sākta aplikāciju izstrādes 
apmācības programma.

Pagaidām filiāle savu 
mājvietu radīs “Skola6”, bet 
tiklīdz radīsies nepieciešamība, 
filiāli plānots paplašināt. "Mūsu 
grupas piemērs rāda, ka Cēsis ir 
talantīgu un domājošu cilvēku 
kalve, tāpēc esam priecīgi, 
ka savu pirmo reģionālo 
filiāli varam veidot tieši šeit,” 
akcentē “Draugiem Group” 

dibinātājs un līdzīpašnieks, 
cēsnieks, Agris Tamanis, 
piebilstot, ka “izsludinātie 
amati nav ierobežoti skaitā – 
grupā atradīsies darbs ikvienam 
spējīgam un zinātkāram 
speciālistam, kurš vēlas sevi 
pierādīt”.

“Draugiem Group” ietilpst 
11 dažādi uzņēmumi, kuros 
strādā vairāk nekā 360 
darbinieki Latvijā un ASV. 
Grupas apgrozījums pērn bijis 
22,86 miljoni eiro, peļņa – 2,36 
miljoni eiro.

Attēlā: Koncertzāles “Cēsis” programmu direktore Inese 
Zagorska, saņemot augsto atzinību.

Ģimeniski svētki

Vita Pleševnika 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūras “Sociālais 
dienests” 
projektu vadītāja – attīstības 
speciāliste

Starptautiskajā Ģimenes 
dienā, 15. maijā, Cēsīs valdīja 
īsti ģimeniska noskaņa. Trīs 
dienas vecāki kopā ar bērniem 
ik vakaru apmeklēja kādu no 
svētku pasākumiem.

Cēsu Pils parka estrādē 
ģimenes varēja baudīt svētku 
koncertu, kurā uzstājās Cēsu 
Bērnu un jauniešu centra 
“Spārni” audzēkņi un zumbas 
bērnu deju grupa. Jau sesto 
gadu norisinājās bērnu ratiņu 
parāde. Pēc skatītāju balsojuma 
1. vietu ieguva Lapsu 
ģimenes ratiņi ar nosaukumu 
“Lapsiņas”. Pirmo trīs vietu 
ieguvēji saņēma dāvanas no 
veikala “Bēbis”.

Kā ierasts, ģimenes dienas 
pasākuma laikā tika godināts 
Cēsu krustbērns, pirmais šogad 
dzimušais bērns Cēsu novadā – 
Nikola Logina.

Šogad pirmoreiz tika 
organizēta “Laimīgās ģimenes 
izloze”, kurā piedalījās 
ģimenes, kuras bija startējušas 
aktivitātēs un saņēmušas 
Cēsu novada ģimenes pasi. 
A.Šmita foto studijas ģimenes 
foto sesiju ieguva Vaivodu 
ģimene, savukārt AS “Tallink 
Latvija” jūras ceļojumu Rīga - 
Stokholma - Rīga četrām 
personām ieguva Bahmaņu 
ģimene.

Cēsu novada pašvaldības 
aģentūra “Sociālais dienests” 
saka lielu paldies visiem 
atbalstītājiem, kas sniedza 
atbalstu svētku rīkošanā: AS 
“SEB banka”, AS “Tallink 
Latvia”, A.Šmita foto studijai, 
Reklāmas aģentūrai “Kobalts”, 

AS “Cēsu alus”, Cēsu florbola 
klubam “Lekrings”, Z/S 
“Kliģeni”, Veikalam “Bēbis”, 
Bella Baby Happy, Antrai 
Ieviņai, SIA “LINES UP”, 
Amigo, SIA “Pils suvenīri”, 
Biedrībai “Brīnummāja”, 
Cēsu novada pašvaldībai, 
Cēsu pilsētas Mākslas skolai, 
Cēsu pilsētas Sporta skolai, 
Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolai, Cēsu Bērnu un 
jauniešu centram “Spārni”, 
SIA “Betas nams”, Cēsu 
novada Jauniešu domei, 
Cēsu novada Jauniešu mājai, 
Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrai “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs”, Cēsu novada 
Pašvaldības un Valsts policijai, 
NBS instruktoru skolai, Cēsu 
Profesionālajai vidusskolai, 
Cēsu novada Vecāku domei, 
viesu namam “Laso”, 
BūsJautri.lv.

Attēlā: Ģimenes dienā lieliem un maziem tās dalībniekiem Pils parkā bija iespēja 
iesaistīties sportiskās un vienojošās aktivitātēs. Foto: Aleksandrs Abramovs.


