
Krāsaini darbi rotā renovēto 
Izstāžu namu.

Līvu skolā top dabas zinātņu 
novirziena programma
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Apkaimju ierosinājumi labākam novadam
Septembrī ik nedēļu Cēsu 

iedzīvotāji varēja aci pret aci 
tikties ar novada pašvaldības 
speciālistiem, lai pārrunātu 
aktuālus jautājumus un 
piedāvātu savus ierosinājumus, 
kā uzlabot pašvaldības darbu.

Katras tikšanās sākumā 
iedzīvotājus uzrunāja 
pašvaldības administrācijas 
pārstāvji, pastāstot par pilsētā 
aktuālajiem projektiem, kas 
gan tuvojas noslēgumam, gan 
pagaidām ir tikai izstrādes 
sākuma fāzē.

Katrā apkaimē pašvaldības 
speciālisti saskārās ar 
atšķirīgiem jautājumiem, tomēr 
iedzīvotājus pārsvarā visvairāk 
interesēja savas apkārtējās 
vides labiekārtošana. Visās 
apkaimēs aktuāli bija jautājumi 
par ielu stāvokli, plānotajiem 
ielu remontdarbiem un ielu 
tīrīšanu ziemā. Daudzdzīvokļu 
namu kvartālu iedzīvotājiem 
Bērzainē, Leona Paegles 
ielas rajonā un Valmieras/
Birzes ielas rajonā bija iespēja 
apspriest daudzdzīvokļu namu 

pagalmu labiekārtošanas 
projektus, kas tapuši kā daļa 
no Latvijas Vides aizsardzības 
fonda un Cēsu novada 

pašvaldības īstenotā projekta 
“Videi draudzīgākā Cēsu iela”.

Teju visās apkaimēs 
iedzīvotāji bija nobažījušies 

par to, ka autovadītāji neievēro 
ātruma ierobežojumus 
dzīvojamajās zonās. Tāpat 
aktuāli ir arī atkritumu 

apsaimniekošanas jautājumi, jo 
atsevišķi privātmāju iemītnieki 
savus atkritumus regulāri 
izber daudzdzīvokļu namu 
iedzīvotājiem paredzētajos 
atkritumu konteineros, tāpat 
atkritumi tiek izbērti tiem 
neparedzētās vietās.

Tomēr iedzīvotāji 
izmantoja iespēju ne tikai 
norādīt uz nepieciešamajiem 
uzlabojumiem, bet arī izteica 
dažādus ierosinājumus, kā 
dzīvi Cēsīs padarīt ērtāku 
un patīkamāku. Pārrunātās 
problēmas tiks apkopotas, un 
pašvaldība iespēju robežās 
meklēs tām risinājumus, taču 
ļoti daudzās no tām vissvarīgākā 
būs tieši iedzīvotāju iesaiste 
un aktivitāte savas apkārtnes 
labiekārtošanā un sakopšanā.

Apkaimju sanāksmēs 
pārrunātais kalpos arī 
par pamatu radošu ideju 
meklējumiem Cēsu novada 
iedzīvotāju forumā 28. oktobrī 
Cēsu 2. pamatskolā.

Attēlā: Cēsniekiem ideju, kā uzlabot dzīvi novadā netrūkst. Pašvaldības speciālistiem nu 
jādomā, kā tās īstenot.

Iedzīvotāju forums – 28. oktobrī
Ikviens novadnieks 

aicināts piedalīties Cēsu 
novada iedzīvotāju forumā, 
kas notiks sestdien, 28. 
oktobrī Cēsu 2. pamatskolā. 
Tajā kopā ar pašvaldības 
darbiniekiem strādāsim 
pie radošiem veidiem, kā 
risināt iedzīvotājiem aktuālas 
problēmas un padarīt dzīvi 
Cēsu novadā labāku.

No plkst.10.30 notiks 
dalībnieku reģistrācija, bet 
foruma atklāšana notiks plkst. 
11.00. Aicinām dalībniekus 
ierasties laicīgi un atvēlēt 
dalībai forumā visu dienu. 

Šogad iedzīvotāju forums 
kalpos kā noslēgums septembrī 
un oktobrī notikušajām 
apkaimju sanāksmēm, kuru 
laikā iedzīvotāji tikās ar 
pašvaldības speciālistiem 
desmit dažādās Cēsu novada 
apkaimēs, lai pārrunātu un 
identificētu katrai apkaimei 
un visam novadam aktuālākos 
jautājumus un problēmas. 
Iedzīvotāju ierosinājumi tiks 
ņemti vērā, plānojot nākamā 
gada novada budžetu, kā arī 
uzlabojot pašvaldības darbu.

Vēstures ekspozīcija 
“Sirdsapziņas ugunskurs”, 
kas nākamgad vērs durvis 
Cēsīs, Pils ielā 12, un vēstīs 
par kādreizējā Cēsu apriņķa 
iedzīvotāju pretošanos 
okupāciju varām no 1940. līdz 
1957. gadam, saņēmusi aktīvu 
ziedotāju atbalstu.

Kopumā ekspozīcijai, kas 
top bijušajās čekas īslaicīgās 
aizturēšanas izolatora kamerās, 
noziedojuši jau 39 individuālie 
ziedotāji.

Piemēram, Rotari kluba 
biedrs no Smiltenes Jānis 
Bikiņš individuāli noziedojis 

100 EUR.
Tomēr īpaši palīdzējis 1933. 

gadā dzimis aktīvs Latvijas 
patriots un vēstures entuziasts, 
bijušais vecpiebaldzēns Gunārs 
Kornets, kurš “Sirdsapziņas 
ugunskuram” un tā mērķim 
saglabāt dzīvu atmiņu par mūsu 
novadnieku uzdrīkstēšanos 
pretoties gan komunistiskajai, 
gan nacistiskajai okupācijai 
noziedojis 1000 eiro.

Topošā ekspozīcija ir 
veltījums Latvijas simtgadei, 
un tās atvēršana paredzēta 
2018. gada 23. augustā.

Noslēdzoties Rīgas ielas 
pārbūves pirmajam posmam, 
līdz 12.oktobrim tiks slēgta 
satiksme Rīgas ielas un Kases 
ielas krustojumā, lai varētu 
veikt ielas brauktuves seguma 
ieklāšanas darbus. Vecpilsētā 
varēs iebraukt no Vienības 

laukuma pa Lielo Skolas ielu. 
Autovadītāji aicināti sekot 
ceļazīmēm.

Posmā līdz Rožu laukumam 
jau izbūvētas ietves un 
ieklāts bruģis, kas ievērojami 
atvieglo piekļūšanu Rīgas ielas 
veikaliem un uzņēmumiem.

Slēgts krustojums

Aktīvi ziedotāji palīdz  
iedegties “Sirdsapziņas 
ugunskuram”
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Bērzaines iela 5, Cēsis.
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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 septembrī
Cēsu novada domes sēdē 

14. septembrī izskatīti 19 
jautājumi. Deputāti apstiprināja 
noteikumus autogreidera un 
nekustamā īpašuma Skudru 
ielā 4 izsolei. Veica grozījumos 
saistošajos noteikumus 
par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā un bērnu reģistrāciju 
un uzņemšanu Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
kurās tiek īstenotas pirmsskolas 

izglītības programmas.
Deputāti atbalstīja 

priekšfinansējuma piešķiršanu 
pašvaldības aģentūrai “Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” 
projektam “HANSA”. Vienojās 
par projekta pieteikuma “Cēsu 
novada vispārējās izglītības 
iestāžu modernizācija” 
iesniegšanu un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu, kā arī par 
Cēsu novada pašvaldības 
dienesta viesnīcas sniegto 

maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu pakalpojuma 
nodrošināšanai.

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

Rudens norises  
jaudīgā pilsētā
Jānis Rozenbergs 
Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs

Septembrī aktīvi notika 
apkaimju tikšanās, kurās 
iedzīvotāji varēja uzklausīt 
pašvaldības speciālistus, 
uzzināt par aktuālākajiem 
darbiem, iecerēm, paust savu 
vērtējumu par norisēm novadā. 
Tikšanās bija labi apmeklētas, 
jautājumu loks pamatā skāra 
komunālo saimniecību, arī 
izglītību un veselības aprūpi. 
Tikšanās bija vērtīgas un 
deva jaunas ierosmes, paldies 
iedzīvotājiem par aktīvu 
līdzdalību.

Pēc ilgāka pārtraukuma 
bija iespēja apmeklēt Cēsu 
sadraudzības pilsētu Zviedrijā, 
Tireso. Vizīte ilga nepilnas 
divas dienas un bija ļoti 
piesātināta. Bija vērtīgi 
iepazīties ar zviedru pieredzi 
izglītības un sociālajā jomā. 
Viņiem veiksmīgi darbojas tā 
sauktā otrās iespējas izglītības 
programma. Jauniešiem, kuri 
kādu iemeslu dēļ pārtraukuši 
mācības vidusskolā vai 
pamatskolā un ilgāku laiku 
nemācās un nestrādā, tiek dota 
iespēja atgriezties mācību 
apritē. Taču mācības saistītas 
ar darba iemaņu apgūšanu 
konkrētā uzņēmumā. Otrās 
iespējas programma dod labus 
rezultātus. Vēl vienojāmies par 
aktīvāku sadarbību sportā.

Turpinot par starptautiskām 
aktivitātēm, noteikti jāmin 
lielas ārvalstu vēstnieku 
grupas vizīti Cēsīs un tuvējā 
apkārtnē. To organizēja 
Ārlietu ministrija, piedaloties 
Cēsu novada pašvaldībai, un 
tikšanās laikā akcentējām 
biznesa attīstības iespējas 
novadā. Vēstnieki par redzēto 
un dzirdēto bija gandarīti un 
atzina, ka Cēsīm piemīt mazai 
pilsētai pārsteidzoši jaudīga 
dinamika.

Rīgas ielas rekonstrukcija 
radījusi ne mazums raižu, 
strīdu un pārmetumu. Šis 
nav vienkāršs objekts, un 
rekonstrukcijas gaitai sekoju 
diendienā. Nu jau var redzēt, 
kāds būs atjaunotais ielas 
posms pēc darbu pabeigšanas, 
un ceru, ka rezultāts būs 
piedzīvoto neērtību vērts.

Iepriecinoši, ka vecpilsētā 
sāk darbu entuziastu grupa, 
kas namu īpašniekus un 
iedzīvotājus izglīto vēsturisko 
ēku saglabāšanas jautājumos. 
Protams, restaurācija prasa 
laiku un līdzekļus, bet 
iepazīšanās ar būvdetaļu 
kultūrvēsturisko vērtību, 
estētiskajām kvalitātēm vairo 
motivāciju atjaunot vecās 
durvis vai logus nevis ielikt 
plastmasas izstrādājumus.

Oktobrī darbu sāks 
atskurbtuve – nakts patversme. 
Valsts līmenī diskusijas par to, 
vai šāda iestāde nepieciešama 

un kura ministrija būs atbildīga 
par atskurbtuvju būvniecību 
un uzturēšanu, ilgušas 
vairākus gadu desmitus. 
Nu esam to paveikuši ar 
pašvaldības finansējumu, 
un, domāju, sabiedriskās 
kārtības uzturēšanai šī ir ļoti 
nepieciešama investīcija.

Tuvojas stadiona 
rekonstrukcijas pirmās 
kārtas noslēgums. Drīz 
mums būs skaists stadions ar 
daudzveidīgām sportošanas 
iespējām. Līdz ar to aktuāls 
kļūst jautājums par novada 
sporta bāzēm, to uzturēšanu 
un apsaimniekošanu. Svarīgi, 
lai tās būtu pieejamas un labi 
kalpotu gan skolu vajadzībām, 
gan sporta skolas audzēkņiem, 
klubu komandām, novada 
iedzīvotājiem. Taču svarīgi arī, 
lai mūsu sporta bāzēs notiktu 
augsta līmeņa sacensības, 
trenētos vadoši valsts un arī 
ārvalstu sportisti, tas dotu 
arī ekonomisko pienesumu 
novadam. 

Pavisam drīz, 7. oktobrī, 
Cēsu novada Jauniešu dome 
svinēs 15 gadu jubileju. 
Gribu teikt paldies visiem 
iepriekšējiem domes sa-
stāviem. Jūsu darbošanās 
vienmēr bijusi pamanām un 
iesaistoša! Domāju, ka lielai 
daļai aktīvo jauniešu šī pieredze 
ir labs palīgs turpmākajā 
profesionālajā izaugsmē.

Pašvaldībai jauna  
administrācijas 
vadītāja

Septembrī Cēsu novada 
pašvaldības Administrācijas 
vadītājas pienākumus sāka 
pildīt Ieva Goba. 

Ieva beigusi Latvijas 
Universitāti, iegūstot bakalaura 
grādu vēsturē ar specializāciju 
kultūrvēsturiskās vides un 
pieminekļu aizsardzībā, 
studējusi starptautiskās 
attiecības Nīderlandē, 
Amsterdamas Starptautisko 
attiecību skolā. Beigusi Bledas 
menedžmenta skolu Slovēnijā, 
iegūstot maģistra grādu biznesa 
vadībā.

Ievai ir vairāk nekā 20 
gadu pieredze strādājot 
publiskajā sektorā, 
nevalstiskajās organizācijās 
un uzņēmējdarbībā. Viņa 
ir līdzdarbojusies Rīgas 
Juridiskās augstskolas izveidē 
un strādājusi Rīgas Ekonomikas 
augstskolā (Stockholm School 
of Economics in Riga), vadot 
starptautiskus izglītības 
un pētniecības projektus. 
Strādājusi kā konsultante gan 
uzņēmējdarbības attīstībā 
lauksaimniecības, lauku 
tūrisma un pārtikas ražošanas 
jomā, gan pašvaldībās, 
attīstot pārrobežu sadarbības 
projektus Vidzemes reģionā. 
Audiovizuālajā jomā, 
producējot dokumentālās 
filmas un foto projektus, 
Ieva sāka strādāt 2006. 
gadā. Pirms četriem gadiem 
Ieva kopā ar dzīvesbiedru 
Kasparu izveidoja Ruckas 
mākslas rezidenču centru 
Cēsīs un paralēli tam attīstīja 
bioloģiskās lauksaimniecības 
uzņēmumu Kaspara dzimtajās 
mājās Vaives pagastā.

Ieva atzīst – jaunais 
amats viņai ir profesionāls 
uzaicinājums, tāpēc iepriekš 
gūtā pieredze privātajā, 
nevalstiskajā un publiskajā 
sektorā lieti noderēs. Darba 
mērķis, šķietami vienkāršs – 
veidot atvērtu, iedzīvotājiem 
draudzīgu pašvaldību. Kā to 
sasniegt? Stāsta Ieva Goba.

“Septembrī un oktobra 
sākumā norisinājās Cēsu 
novada apkaimju tikšanās, un 
katrā iedzīvotāji minēja virkni 
problēmu, aicinot tās steidzami 

risināt. Pārsvarā tās skar 
komunālo saimniecību – ielas, 
ietves, apgaismojums, namu 
apsaimniekošana. Es klausījos 
un domāju, vēl pirms pāris 
mēnešiem mana nostāja bija 
līdzīga - kāpēc viss nenotiek 
ātri? Tagad esmu kļuvusi 
iecietīgāka, jo jārēķinās ar to, 
ka pašvaldībā tāpat kā ģimenē 
vēlmes un ieceres jāsaskaņo 
ar budžeta iespējām. Runājot 
par budžeta iespējām, esmu 
sākusi iedziļināties tajā, 
cik lietderīgi izmantojam 
dažādus pašvaldības resursus. 
Gan finanšu līdzekļus, gan 
cilvēkresursus. Privātajā 
sektorā strādājošajiem tas, ka 
laiks ir nauda, ir pašsaprotami, 
taču valsts un pašvaldības 
darbiniekiem, šo atziņu 
regulāri jāatgādina.

Esmu pārliecinājusies, 
ka novada pašvaldībā strādā 
zinoši speciālisti, kuri pārzina 
savu jomu no A līdz Z. Taču 
ikdienas darbu steigā brīžiem 
piemirstas, ka ne jau projekti 
un atskaites par to īstenošanu 
vai normatīvu prasību precīza 
ievērošana ir galvenais. 
Galvenais ir darbs sabiedrības 
labā. Iedzīvotāji ir mūsu 
klienti, un mums, pašvaldībai, 
jādomā par to, kā vislabāk 
palīdzēt iedzīvotājiem un viņus 
atbalstīt. Te es redzu iespējas 
uzlabojumiem. 

Jau pieminētās apkaimju 
tikšanās ir lielisks veids, kā 
pašvaldības darbiniekiem 
iznākt no telpām, uzklausīt to, 
kas rūp iedzīvotājiem un sniegt 
tūlītēju atbildi. Tā ir viena 
no atvērtas un iedzīvotājiem 
draudzīgas pašvaldības 
izpausmēm. Vēl viena ir tā, 
ka iedzīvotājiem atbilde uz 
elektroniski vai ar roku rakstītu 
vēstuli ar jautājumu vai 
ieteikumu atbilde nav jāgaida 
likumā paredzētās desmit 
vai vairāk dienas. Ja varam, 
atrisinām problēmu ātri, ja ne, 
iedzīvotājiem jāpaskaidro, kurš 
speciālists nodarbosies ar viņa 
jautājumu un kāda paredzama 
notikumu tālākā virzība.”

Latvijas proklamēšanas 
gadadienas priekšvakarā 
Vaives Tautas namā jau 
tradicionāli tiks sveikti un 
godināti kustības “Labo darbu 
krātuvīte” nominanti.

Ja Tev ir zināmi līdzcilvēki, 
kuri ārpus saviem ikdienas 
pienākumiem darījuši 
nozīmīgus darbus Vaives 

pagasta iedzīvotājiem, pastāsti 
par to mums visiem!

Priekšlikumus gaidīsim 
elektroniski uz e-pastu  
vaive@novads.cesis.lv vai 
iesniedzot personīgi Vaives 
pagasta pārvaldē “Kaķukrogā” 
līdz š.g. 23. oktobrim.

Pieteikumā jānorāda:
- Labā darba darītāja vārds 

un uzvārds;
- Neliels apraksts par viņa 

paveikto;
- Pieteikuma iesniedzēja 

vārds, uzvārds un 
kontakttālrunis.

Pamanīt labos darbus
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AKTUĀLI

Izdarīt Cēsu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „ 
Par Cēsu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu” šādus 
grozījumus:

Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5. 
punktu šādā redakcijā:

“1. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2017. gadam ieņēmumos 25 
662 749 euro apmērā.

2. Apstiprināt Cēsu novada 
pašvaldības pamatbudžetu 
2017. gadam izdevumos 32 086 

108 euro  apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada 

pašvaldības speciālo budžetu 
2017. gadam  ieņēmumos 600 
471 euro un izdevumos 965 786 
euro  apmērā.

4. Apstiprināt atmaksājamo 
aizņēmumu, galvojumu un citu 
saistību pārskatu.

5. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu par Cēsu novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 
grozījumiem.”

Izdarīt Cēsu novada domes 
2010. gada 18. februāra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 9 “Par līdzfinansējumu  
daudzdzīvokļu  dzīvojamo  
māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai” šādus 
grozījumus:

Izteikt saistošo noteikumu 
2.1.6. punktu šādā redakcijā: 

2.1.6. Noslēgts 
līgums par finansējuma 
piešķiršanu daudzdzīvokļu 
māju energoefektivitātes 
pasākumiem Eiropas 

Struktūrfondu darbības 
programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās” īstenošanas 
noteikumi” ietvaros.

Izteikt saistošo noteikumu 
5.2.5. punktu šādā redakcijā:

5.2.5. Līguma par 

finansējuma piešķiršanu 
daudzdzīvokļu māju energo-
efektivitātes pasākumiem  
Eiropas Struktūrfondu  darbī-
bas programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 4.2.1. 
specifiskā atbalsta mērķa 
“Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu valsts un 
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa 
pasākuma “Veicināt energo-
efektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās” īstenošanas 
noteikumi” ietvaros.

14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr. 21 “Grozījumi 
Cēsu novada 2017. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1 “Par Cēsu novada pašvaldības 
2017.gada budžetu””

24.08.2017. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Grozījums Cēsu novada domes 
2010. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par līdzfinansējumu  
daudzdzīvokļu  dzīvojamo  māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai””

Gaujas piekrastes dabas taku 
labiekārtošanas un izbūves 
darbu dēļ uz laiku slēgta 
pieeja cēsnieku iecienītajai 
dzeramā ūdens ņemšanas vietai 
Rūcamavots.

Būvniecības darbi notiek 
projekta "Dabas infrastruktūras 
atjaunošana Gaujas nacionālajā 
parkā, Cēsu un Pārgaujas 
novados" gaitā. Projekta laikā 
tiks atjaunots stāvlaukums 

piekļuvei pie Rūcamavota un 
gājēju taka gar Sarkanajām 
klintīm. 

Tāpat tiks atjaunota Cīrulīšu 
dabas taku infrastruktūra, 
tās papildinās ar jauniem 
maršrutiem Zvanu klinšu 
apskatei. Savukārt virs 
Spoguļklints izvietos 
informācijas stendus, 
atpūtas soliņus, uzstādīs arī 
apmeklētāju plūsmas skaitītāju.

Uz laiku slēgta pieeja  
Rūcamavotam

Cēsu novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
sniedz iespēju Cēsu privātmāju 
iedzīvotājiem un dzīvojamo 
māju apsaimniekotājiem, kam 
noslēgts līgums par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
bez maksas atbrīvoties no 
piemājas dārzos sagrābtām 
lapām, pašiem nogādājot tās uz 
EKO laukumiem. 

Šogad akcijas laikā zaļos 
atkritumus bez maksas EKO 
laukumos Lapsu ielā 19 un 
Bērzaines ielā 31, Cēsīs var 
nodot:

1. Privātmāju īpašnieki, 
kam noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, EKO 
laukuma darba laikā un jebkurā 
daudzumā.

2. Dzīvojamo māju 
apsaimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar ZAAO par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 
EKO laukuma darba laikā un 
jebkurā daudzumā.

3. Pašvaldības iestādes.
4. Komercuzņēmumi 3 m3 

apkomā.
Šajā rudens sezonā 

02.11.2017. - 03.11.2017., 
BIG BAG maisus zaļajiem 
atkritumiem bez maksas 
EKO laukumā Lapsu ielā 19, 
Cēsīs, var saņemt un pasūtīt to 
izvešanu pa tālruni 64281250, 

29225862, sūtot īsziņu vai 
e-pastu uz zaao@zaao.lv 
(īsziņā un e-pastā jānorāda 
maisa numurs, adrese un 
līgumslēdzēja vārds, uzvārds):

1. Privātmāju īpašnieki, 
kam noslēgts līgums ar 
ZAAO par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, saskaņā ar 
pašvaldības apstiprināto adrešu 
sarakstu. Katrai no šīm adresēm 
bez maksas tiks nodrošināta 
viena maisa viena iztukšošanas 
reize, maiss pēc iztukšošanas 
jānodod atpakaļ ZAAO.

2. Dzīvojamo māju 
apsaimniekotāji, kam noslēgts 
līgums ar ZAAO par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, 

saskaņā ar pašvaldības 
apstiprināto adrešu sarakstu. 
Sarakstā iekļautas adreses, 
kam jāvāc lapas no ielu malās 
augošiem kokiem. Maiss pēc 
iztukšošanas jānodod atpakaļ 
ZAAO.

Īpašniekus, kuriem 
bezmaksas maisi nav 
izsniegti, aicinām sadarboties 
ar kaimiņiem, kā arī zaļos 
atkritumus nogādāt EKO 
laukumos vai kompostēt.

Nogādājot zaļos atkritumus 
EKO laukumā, klienti tos 
ievieto konteinerā bez maisiem 
vai kastēm.

Ja EKO laukumā nogā-
dājamo atkritumu daudzums 

pārsniedz 10 m3, tas pirms 
došanās uz EKO laukumu 
jāsaskaņo ar ZAAO pa telefonu 
29225862, un jāņem vērā, ka tie 
būs jāievieto 22 m3 konteinerā, 
kura bortu augstums ir 1,75 m.

Zaļie atkritumi ir tādi 
kompostējami bioloģiskie 
atkritumi kā koku lapas, 
skujas, smalki zari, zāle, dārza 
atkritumi, kuros nav sadzīves 
atkritumu piemaisījumi.

Ja BIG BAG maisos, ko 
apmaksā pašvaldība, būs citi 
sadzīves atkritumi, rēķins tiks 
piestādīts konkrētajam maisa 
“piepildītājam”.

Zaļos atkritumus pieņem bez maksas

Sākot ar šo mācību gadu, 
Līvu skola kļuvusi par 
sākumskolu. Kā atzīst mācību 
iestādes direktore Antra 
Gabranova, pārmaiņas nav 
nākušas viegli. Taču ir labas 
ieceres, kuras īstenojot, skola 
jau drīz kļūs par mūsdienīgu un 
atraktīvu mācību vietu.

“Nedrīkstam ignorēt iespē-
jas, ko sniedz plašā un zaļā 
skolas apkārtnes teritorija. 
Tāpēc esam jau sākuši izstrādāt 
mācību programmu ar dabas 
zinību novirzienu. Tāpat 
veidosim arī vecāku skolu ar 
aktīvu pedagogu, darbinieku, 
audzēkņu un viņu vecāku 

līdzdalību mācību procesā. 
Iestrādes mums jau ir, atliek 
tās pilnveidot”, stāsta A. 
Gabranova.

Mācību pārzine Inga 
Andersone piebilst, ka jau 
šajā mācību gadā viena 
stunda mēnesī katrā mācību 
priekšmetā notiks ārā, zaļajā 
klasē. Viņa arī uzskata, ka mazo 
skolu priekšrocība ir tā, ka 
pedagogiem un darbiniekiem 
jābūt universāliem un tiek 
nodrošināta individuāla pieeja 
katram bērnam. Īpaši pēdējos 
gados vecāki to ļoti novērtējot. 

Septembrī skolas ēkās vēl 
turpinājās jaunās apkures 

sistēmas izbūve, ko veic SIA 
“Sanarts”. Klašu telpās un 
gaiteņos uzstādīti radiatori, 
izbūvēti apkures mezgli, vēl 
jāuzstāda granulu apkures 
katls. Direktores vietniece 
saimniecības jautājumos Guna 
Muceniece stāsta, ka iepriekš 
siltuma nodrošināšanai skolas 
trīs ēkās nācās kurināt 30 
krāsnis.

Turpinās arī telpu izbūve, lai 
varētu atvērt trešo pirmskolas 
izglītības grupiņu. Tās topošie 
audzēkņi jau ir pieteikušies, 
vairums vecāku vedīs savus 
mazuļus uz Līvu skolas 
bērnudārzu no Cēsīm. 

Pastāvēs, kas pārvērtīsies

Attēlā: Jaunās apkures sistēmas izbūve skolā tuvojas noslēgumam.  
Foto: Aivars Akmentiņš.

Bez rindām
Oktobra pirmajā nedēļā 

Cēsu novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā 
Bērzaines ielā 5 norisināsies 
akcija “Dienas bez rindām”. 
Tās laikā iedzīvotāji varēs 
vairāk uzzināt  par valsts un 
pašvaldību e-pakalpojumiem, 
kā arī saņemt praktisku 
palīdzību e-pakalpojumu 
saņemšanā. Akciju rīko Vides 
aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija.

Jau patlaban visus ar bērnu 

piedzimšanu saistītos pabalstus 
var pieprasīt tiešsaistē. Tāpat 
arī nekustamā īpašuma 
īpašnieks var pārliecinieties 
par tajā deklarētajām personām

Attālināta pieteikšanās 
iespējama arī personu 
apliecinošu dokumentu 
saņemšanai.

Par šiem un citiem valsts, 
pašvaldības e-pakalpojumiem, 
būs iespējams uzzināt vairāk 
“Dienas bez rindām” laikā. 
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14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”

Pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojums Cena (EUR)
periodā no 
01.10. līdz 

30.04.

Cena (EUR)
periodā no 
1.05. 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. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 

stundas) 6,00 5,00

2.6. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 
stundas) skolēniem, studentiem 5,00 4,50

2.7. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 
stundas) viduslaiku pilī pieaugušajiem 15,00 11,00

2.8. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 
stundas) viduslaiku pilī pieaugušajiem skolēniem, studentiem 13,50 9,50

2.9. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas)  pieaugušajiem 10,00 7,50
2.10. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas) skolēniem, studentiem 8,50 6,00
2.11. Augstmaņu dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī 

(2 stundas, grupā 10-15 personas), cena vienai personai 30,00

2.12. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20 personas), cena vienam 
pieaugušajam 8,00

2.13. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20 personas), cena vienam 
skolēnam, studentam, pensionāram 7,00

2.14. 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 mērķi 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 latgaļu rotām un rotkaļa amatu, iepazīšanās ar darba izmantotajiem instrumentiem 
un eksperimentālās arheoloģijas pamatiem. Rotkaļa izgatavoto rotu komplektu apskate, to un 
senā latgaļu 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
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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. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 

stundas) 6,00 5,00

2.6. Zemnieku dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī (2 
stundas) skolēniem, studentiem 5,00 4,50

2.7. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 
stundas) viduslaiku pilī pieaugušajiem 15,00 11,00

2.8. Pieņemšana pie Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga (3 
stundas) viduslaiku pilī pieaugušajiem skolēniem, studentiem 13,50 9,50

2.9. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas)  pieaugušajiem 10,00 7,50
2.10. Viesos pie grāfa Zīversa Jaunajā pilī  (1,5 stundas) skolēniem, studentiem 8,50 6,00
2.11. Augstmaņu dzīres (tikai programma bez ēdināšanas) Cēsu Viduslaiku pilī 

(2 stundas, grupā 10-15 personas), cena vienai personai 30,00

2.12. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20 personas), cena vienam 
pieaugušajam 8,00

2.13. Kafija 19.gadsimta muižā  (2 stundas, grupā 10-20 personas), cena vienam 
skolēnam, studentam, pensionāram 7,00

2.14. 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 mērķi 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 latgaļu rotām un rotkaļa amatu, iepazīšanās ar darba izmantotajiem instrumentiem 
un eksperimentālās arheoloģijas pamatiem. Rotkaļa izgatavoto rotu komplektu apskate, to un 
senā latgaļu 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. Ekskursija “Hanzas pilsēta – Cēsis” latviešu valodā 31,00
4.22. Ekskursija “Hanzas pilsēta – Cēsis” angļu valodā 38,00
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 
iepirkšanas cenas

8. Nomas maksa Pils dārzam:
8.1. Pasākums (1 h) bez telts īres 100,00
8.2. Katra nākamā h 50,00
8.3. Pasākums (1 h) ar telts īri 120,00
8.4. Katra nākamā h 60,00
8.5. Ugunskura vieta 3,50
8.6. Kāzu foto pils dārzā 1 h (ar viesiem) 35,00
8.7. Stacionārā pils dārza telts īre 56.3m2 (1 h) 50,00
8.8. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h) 7,00
8.9. Mobilā saliekamā telts (3 x 3 m) īre (1 diennakts) 50,00
8.10. Galda īre (1 diennakts) 3,00
8.11. Fotosesija pils kompleksa teritorijā (1 h) 35,00
8.12. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika 20% uzcenojums
9. Cēsu Pils parka nomas maksa
9.1. - 500 sēdvietas (bez numerācijas);

- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

670,00 *

9.2 - 500 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

720,00 *

9.3. - 1000 sēdvietas (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

870,00 *

9.4. - 1000 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē

970,00 *

9.5. - 1780 sēdvietas (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē;

1190,00 *

9.6. - līdz 1780 sēdvietas (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- 1 telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- 1 WC aizskatuvē;

1400,00 *

9.7. Pasākuma papildus stunda 100,00
9.8. Papildus nenumurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres līgums (1 krēsls) 0,35
9.9. Papildus numurētu krēslu noma, ja noslēgts Pils parka īres līgums (1 krēsls) 0,45
*cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (kopā maksimāli 8 stundas) un pasākums 3 stundu garumā

Turpinājums 6.lpp.



6 Cēsu Vēstis, 2017. gada 4. oktobris

10. Nomas maksa Izstāžu namam:
10.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h) 7,00
10.2. Izrādēm, koncertiem (1 h) 71,00
10.3. Semināriem, konferencēm (1 h) 60,00
11. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
11.1. Telpām (ar platību līdz 40 m2) (1 h) 17,00
11.2. Telpām (lielākām par 40 m2) (1 h) 35,00
11.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1 h) 7,10
12.Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
12.1. Konferenču zāle ar datoru, projektoru un ekrānu (83,4 

m2) diena (pl.900 – 1700) 
1 h

172,00
30,00

12.2. 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

12.3. Telpa nodarbībām (35,8m2)  diena (pl.900 – 1700) 
1 h

85,00
17,00

12.4. Telpa nodarbībām (29,7m2) diena (pl.900 – 1700) 
1 h

71,00
14,00

13. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra 
pagalmam:
13.1. Pasākums 1h 50,00
13.2. Katra nākamā h 21,00
14. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:
14.1. Pasākums 1h (min 2h) 142,50
14.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 14,00
14.3. Kāzu ceremonija 285,00
15. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
15.1. Pasākuma laiks 1h 60,00
15.2. Katra nākamā h 34,00
15.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
16. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
16.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
17. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
18.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
18. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
18.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 242,00
18.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 28,50
19. Nomas maksa Lademahera tornim:
19.1. Pasākums (1h) 45,00
19.2. Katra nākamā h 23,00
19.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
20. Telpu noma valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām:
20.1. Bēniņu zāle (1 diena) 50,00
20.2. Semināru zāle (1 diena) 27,00
20.3. Salons (1 diena) 29,00
20.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00
20.5. Veranda (1 diena) 17,00
20.6. Klase (1 diena) 17,00
20.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00
20.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00
20.9. Pils dārzs (1 diena)

21. 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):
21.1. pirmreizēja iegāde 5,70
21.2. atkārtota iegāde 4,30
22. Ieejas maksa sabiedriskajās WC

22.1.
Ieejas maksa sabiedriskajās WC (Palasta ielā 24 un 
Baznīcas laukumā 1, Cēsīs) 0,30

22.2. Sabiedriskās tualetes izmantošana pasākuma laikā Palasta ielā 24, Cēsīs, 
ja pakalpojums netiek apmaksāts atbilstoši 9.1.-9.6.punktiem

22.2.1. Pasākumam ar norises laiku mazāk par 3 stundām 75,00
22.2.2. Pasākumam ar norises laiku vairāk par 3 stundām 150,00

23. Inventāra noma:
23.1. Krēsla pārvalka noma (1 gab., dienā) 2,00
23.2. Krēsla noma (1 gab., dienā) 1,00
24. Reklāmas laukumi:
24.1. Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos 1cm2 lielam 

laukumam cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas 
izmaksas ar izdevuma laukumu cm2

25. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:
25.1. Kopēšana melnbalta

A4
A3

0,10
0,15

25.2. Izdrukas melnbalta                                                                           
A4 0,10

26. Par Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – Cēsu vēstures un mākslas 
muzeja krājuma, bibliotēkas un zinātniskā arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu
26.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:
Dokumentu un 
iespieddarbu 

datējums

EUR par viena dokumenta 
vienas lapas kopiju

EUR par viena dokumenta 
vienas lapas skenēšanu

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
26.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:
Foto materiālu, 

foto negatīvu 
un pastkaršu 

datējums

EUR par vienas fotogrāfijas/
pastkartes kopiju

EUR par vienas fotogrāfijas/ 
pastkartes/foto negatīvu 

skanēšanu

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 (tikai fotogrāfijas/
pastkartes)

26.3.  Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu:
Tekstiliju un 
citu lietisko 
priekšmetu 
datējums

EUR par viena priekšmeta 
kopijas 1 lapu

EUR par viena priekšmeta 
skenēšanu 1 lapu

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
26.4.  Par ieskenētām izdrukām:
26.4.1.Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par 
pakalpojumu)

2,85

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

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

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

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

26.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas

melnbalta – uz A4 lapas
2,85
0,70

26.5. Fondu izziņas izsniegšana 14,20
26.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju 0,10

27. Ieeja bez maksas:
27.1.  Pils kompleksā (punkti 1.1.-1.12.)
27.1.1. Pirmsskolas vecuma bērniem;
27.1.2. Bāreņiem un internātskolu 

audzēkņiem;
27.1.3. Personām ar 1. un 2. grupas 

invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību;
27.1.4. Vienam personas 1. grupas 

invaliditāti pavadonim un personas līdz 18 
gadu vecumam ar invaliditāti pavadonim, 
uzrādot invaliditātes apliecību;

27.1.5. Valsts un pašvaldību muzeju 
darbiniekiem, uzrādot muzeja darbinieka 
apliecību;

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

27.1.7. Starptautisko muzeja karšu 
īpašniekiem;

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

27.1.9. Žurnālistiem, uzrādot preses karti 
un aizpildot anketu;

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

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

27.2. Izstāžu namā un Cēsu Jaunajā pilī 
Mākslas savienības biedriem uz izstādēm, 
uzrādot Mākslas savienības kartes;

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

27.4. Citos gadījumos (svētku dienās, 
dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos 
pasākumos) ieeju bez maksas nosaka 
Aģentūras direktors ar rīkojumu.

Turpinājums 8.lpp.
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PASĀKUMI
Pasākumi Cēsīs oktobrī



Pasākumi
04.10. plkst.16.00
Cēsu 2.pamatskolā
Seminārs par bērnu veselību 
pirmsskolas vecumā

04.10. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās Lasītāju klubiņā 
“E. Veidenbaumam – 150”

04.10. plkst.20.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Davi Sings Sinatra – Born 
Free Tour

05.10. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

05.10. plkst.18.00
Koprades mājā “Skola 6”
Apkaimes tikšanās centra 
iedzīvotājiem  

06.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Raimonds Ozols koncert-
programmā “Nākamais 
solis” ar grupu “Zodiac”

06.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs

07.10. plkst.17.00
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē
Tautas mūzikas cikls “Jauna 
tautas dziesma?”

07.10. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” 
Deju zālē
Danči ar folkloras kopu 
“Ore”

07.10. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Vintāžas koncerts “Smaidiet 
un labi būs”

07.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Uldis Rudaks

08.10. plkst.18.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Ambiente skatuve/Igauņu 
elektro-akustiskās mūzikas 
sensācija Mārja Nut

11.10. plkst.13.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Informatīvais seminārs par 
dabasgāzes tirgus atvēršanu

11.10. plkst.14.00
Pils ielā 7
Izstādes “Deficīts un blats” 
atklāšana

11.10. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Tikšanās ar Valdi Atālu

12.10. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

12.10. plkst.13.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Dželsomīno Melu zemē / 
Liepājas teātra izrāde

12.10. plkst.18.00
Koprades mājā “SKOLA6”
Sarunu vakars

13.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Mika Dukura koncerttūre 
HOME

13.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 9 gadu jubileja. 
1.daļa

14.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Lauris Reiniks. Koncerts “Es 
domāšu par Tevi”

14.10. plkst.22.00
Fonoklubā
Fonokluba 9 gadu jubileja. 
2.daļa

15.10. plkst.17.00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
Alfrēda Kalniņa Cēsu 
Mūzikas vidusskolas 
ērģeļklasei  30. Absolventu 
koncerts

18.10. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsis 20. gadsimta 
dokumentālā kino kadros – 
3.daļa

19.10. plkst.10.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Minamās ceturtdienas! 
“Domā! Prāto! Risini!”

19.10. plkst.11.00
Bērzaines ielā 4
Radošā diena vizuālajā un 
vizuāli plastiskajā mākslā 
2.-4.klasei “Rudens Domino”

20.10. plkst.18.00
Izstāžu namā
Klaviermūzikas koncerts. 
Filips Glāss. “Astoņdesmit”

20.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Jazz Lounge ar Melvin/
Pashkevich quartet

20.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Didzis Ko

21.10. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ģimeņu rīts bibliotēkā 
“Mazā raganiņa”

21.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Krievu romantisma pērle. 
Rahmaņinova otrais 
klavierkoncerts. Plkst.18.00 
pirmskoncerta saruna

21.10. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienības “Panna” 
stand-up komēdija “Mačo”

21.10. plkst.22.00
Fonoklubā
“Soundarcade” (LV, prog-
rock), “Oceanwake” (FIN, 
post-metal)

22.10. plkst.16.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
AKCMV un Rakveres 
Mākslas skolas “KAUR” 
sadraudzības koncerts

23.10. plkst.18.00
Izstāžu namā
Izrāde “No Rozentāla”

25.10. plkst.14.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Radošā darbnīca jaunākā 
skolas vecuma bērniem 
“Halloween tuvojas!”

25.10. plkst.18.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsis 20. gadsimta 
dokumentālā kino kadros – 
4.daļa

26.10. plkst.17.30
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
Kamerzālē
Koncertlekcija “K. A. 
Debisī”

27.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Tobāgo! Jubilejas izrāde. 
M.Zālītei 65,  
U. Marhilevičam 60

27.10. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Winamp

28.10. plkst.20.00
Cēsu Vēstures un Mākslas 
muzejā
Leģendu nakts “Brīdis pirms 
balles...”

28.10. plkst.19.00
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”
Grupas “Otra Puse” 25 gadu 
jubilejas koncerts 

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

29.10. plkst.20.00
Cēsu Sv.Jāņa baznīcā
Reformācijai 500. Koncerts 
“Luters un laikabiedri”

Izstādes
Līdz 30.10.
Jaunajā pilī
Aleksandra Vasiļjeva tērpu 

kolekcijas izstāde “19. 
gadsimta mode”

10.09.-15.10.
CATA Kultūras namā
Jura Butkina gleznu izstāde

16.09.-12.11.
Vidzemes koncertzāles “Cēsis” 
INSIGNIA mākslas galerijā
Andris Vītoliņš “Urbānā 
poēzija”

17.09. – 17.10.
Jaunajā pilī
Ēvī Upeniece. Tēlniecība.

23.09-05.11.
Izstāžu namā
Kristīnes Luīzes Avotiņas 
personālizstāde “Ģimene”

02.10.-06.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejniekam Eduardam 
Veidenbaumam – 150

02.10.-31.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Dzejas dienas Cēsīs

11.10.-31.10.
Pils ielā 7
Izstāde “Deficīts un blats”

16.10.-31.10.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Ceļojošā izstāde “Arvien 
ciešāka savienība. Romas 
līgumu mantojums mūsdienu 
Eiropai”

Līdz 31.12.
Pasaules latviešu mākslas 
centrā
Izstāde “Ar Latvijas vārdu 
pasaules telpā”

Literatūras 
izstādes Cēsu 
Centrālajā 
bibliotēkā
 
02.10.-31.10. Rudens 
vakariem – latviešu detektīvs

02.10.-31.10. Visuma 
noslēpumi

02.10.-31.10. Jauniešu un 
vecāku žūrija 2017

02.10.-31.10. Uzturs veselīgai 
dzīvei

02.10.-31.10. Līgatnes novads 
kādreiz un tagad

06.10.-31.10. Folklora 
novados

23.10.-25.10. Jauno grāmatu 
izstāde

Kino
No 05.10.
Pa asmeni skrejošais 2049 
/ Blade Runner 2049 (2017). 
Žanrs: Asa sižeta filma, 
zinātniskā fantastika. Līdz 16 
g.v. – neiesakām.
Mans Mazais ponijs / My 
Little Pony: The Movie (2017). 
Žanrs: Animācija. Bez vecuma 
ieroežojuma.
Parīze pagaidīs/ Paris Can 
Wait (2017). Žanrs: Komēdija, 
drāma. Līdz 12 g.v. – 
neiesakām.

No 13.10. 
Sniegavīrs/ The Snowman 
(2017) Žanrs: Drāma, 
detektīvfilma. Līdz 16 g.v. – 
neiesakām.
Aiz kraujas rudzu laukā/ 
Rebel in the Rye (2017). Žanrs: 
biogrāfiska, drāma. Līdz 12 
g.v. – neiesakām.

No 20.10.
Lielās pēdas dēls/ Son 
of Bigfoot (2017). Žanrs: 
Animācija. Bez vecuma 
ieroežojuma.
Džungļi/ Jungle (2017). Žanrs: 
Drāma, piedzīvojumu filma. 
Līdz 12 g.v. – neiesakām.

No 27.10.
Ievainotais jātnieks (2017). 
Žanrs: Dokumentālā filma. Bez 
vecuma ieroežojuma.
Tors: Ragnarjoks / Thor: 
Ragnarok (2017). Žanrs: 
Piedzīvojumu filma. Līdz 12 
g.v. – neiesakām.

Latvijas Politiski represēto 
apvienības Cēsu biedrības 
valde izsludinājusi ārkārtas 
pilnsapulci.

Sapulce notiks šī gada 7. 
oktobrī plkst. 11.00 Cēsīs, 
Dzintara ielā 9.

Represēto 
biedrības 
ārkārtas  
pilnsapulce

Svecīšu 
vakars
14. oktobrī Cēsu novadā 
notiks Svecīšu vakars.
Bērzaines kapos plkst. 16.00 
Meža kapos plkst. 17.30 
Veismaņu kapos plkst. 16.00 
Rāmuļu kapos plkst. 17.00
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28. Ja pasākumu organizē 
Cēsu novada pašvaldība vai 
tās padotībā esoša iestāde, 
tad Aģentūra ar pasākuma 
organizētāju slēdz sadarbības 
līgumu, neiekasējot maksu par 
teritorijas/telpu izmantošanu, bet 
iekasējot izdevumu kompensāciju 
par teritorijas/telpu uzkopšanu, 
WC izmantošanu un atkritumu 
izvešanu pēc pasākuma Aģentūras 
teritorijā.

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

30. 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.

31. 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.

32. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 16. oktobrī.

33. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos atzīt par spēku 
zaudējušiem Cēsu novada domes 
24.11.2016. saistošos noteikumus 
Nr. 23 “Pašvaldības aģentūras 
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”.

14.09.2017. Saistošie noteikumi Nr. 22 “Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
maksas pakalpojumi”

Sporta pasākumi oktobrī

Attēlā: Kristīnes Luīzes Avotiņas izstādes atklāšanā krāšņs bija viss - gan mākslinieces 
darbi, gan viņai dāvātie ziedi. Foto: Aivars Akmentiņš.

Turpinājums no 6.lpp.

Koši atklāts Izstāžu 
nams

Septembra nogalē pēc 
apjomīgiem renovācijas 
darbiem durvis apmeklētājiem 
atkal vēra Cēsu Izstāžu nams. 
Vēra ar košu un rotaļīgu 
Kristīnes Luīzes Avotiņas 
personālizstādi “Ģimene”. 
Atklāšanā Izstāžu nama vadītāja 
Nata Livonska priecājās par 
atjaunoto namu un svētkiem, 
ko ar saviem darbiem rada 
spilgtā māksliniece Kristīne 
Luīze Avotiņa. Cēsu novada 
domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs bija gandarīts, 
ka nama atklāšana pulcējusi 
tik daudz cēsnieku un viesu, 
un pateicās māksliniecei par 
lielisko izstādi. Savukārt 
Kultūras un tūrisma centra 
direktors Juris Markovs 
pieminēja būvniecības 
uzņēmuma SIA “Wolf System” 
kvalitatīvo veikumu, renovējot 

Izstāžu namu.
Kristīne Luīze Avotiņa 

pastāstīja, ka speciāli šai 
izstādei tapis jauns gleznu 
cikls. Darbi gleznoti šovasar 
mākslinieces vasaras mājā 
Liezerē. “Gleznas ir veltījums 
manai meitai Lizelotei Annai, 
jo, pateicoties viņai, es atkal 
apgūstu bērnišķīgo prasmi 
brīnīties un priecāties par katru 
putniņu un puķīti.” 

Kristīne Luīze Avotiņa ir 
jauna un spilgta personība 
latviešu mākslā, viņas talants 
novērtēts ne tikai Latvijā, bet 
arī citur pasaulē. Mākslinieces 
rokraksts ir tēlains un spilgts, 
viņas glezniecība zied tīrās 
un spožās krāsās. Skatītāju 
vērtējumam piedāvājusi vairāk 
nekā desmit personālizstādes 
un piedalījusies vairākās grupu 
izstādēs Eiropā.

Izstāde “Ģimene” skatāma 
līdz 5. novembrim.

Kā ziņots iepriekš, 
šogad īstenots projekts 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana Cēsu Izstāžu 
namā”. Tā kopējās izmaksas 
ir 173 496 eiro, tai skaitā 
85% apmērā Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta 
finansējums – 111 327 eiro.

Projekta gaitā veikta ēkas 
ārējo fasāžu siltināšanu, 
apkures, ventilācijas, elektro-
instalācijas un apgaismes 
sistēmu modernizācija. 
Atjaunota izstāžu nama 
piebūve, kurā izvietota gleznu 
glabātuve. Iecerēts, ka tas būs 
novada mākslinieku darbu 
atvērtais fonds, nodrošinot 
atbilstošus apstākļus muzeja 
krājumā esošo mākslas darbu 
saglabāšanai.

Biedrība “Cēsu mantojums” 
ar Cēsu novada pašvaldības 
atbalstu 14. - 15. oktobrī 
organizēs bezmaksas atvērto 
restaurācijas darbnīcu, kas 
veltīta koka ēkas fasādes 
atjaunošanai un ilgtspējīgai 
uzturēšanai.

Divu dienu restaurācijas 
darbnīcas laikā interesentiem 
būs iespēja iepazīties ar 
atjaunošanas praktisko pusi, 

attīrot 19. gs koka ēkas 
Lielajā Līvu ielā 4 fasādes 
apšuvumu, dekoratīvās detaļas, 
logu apdari no gadu gaitā 
uzkrātajiem netīrumiem un 
krāsu uzslāņojumiem.

Tās vadītāji demonstrēs 
iespējas instrumentu izvēlē un 
pielietojumā, biežāk pieļautās 
kļūdas, kā arī darbu secības 
nozīmīgumu.

Darbnīcā iekļautās 

praktiskās darbības ir aktuālas 
ne tikai vēsturisko ēku 
restaurācijā, bet arī jaunbūvētu 
koka ēku ikdienas uzturēšanā. 
To mērķauditorija ir Cēsu 
vēsturisko un jaunbūvēto koka 
ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, 
iedzīvotāji.

Pieteikšanās nosūtot vārdu, 
uzvārdu, telefona numuru uz 
e-pastu info@kokadienas.lv

Bezmaksas darbnīca koka ēku atjaunošanai

07.10. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Badmintona sacensības 
“Cēsis – Hanzas pilsēta”

07.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts mini zēni
Cēsu PSS, Limbaži/Salacgīva 
1,2

07.10. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – VK Ozolnieki

14.10. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
LVF Kausa izcīņa volejbolā 
U19 zēniem
Cēsu PSS, Liepājas SSS, Rīgas 
VS 2

14.10. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U15, U17, U19 zēniem 
Cēsu PSS – Balvi, Rugāji

14.10. plkst.17.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U16 meitenēm
Cēsu PSS –Rīga /TTP1

14.10. plkst.12.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1- LU

14.10. plkst.15.00
Piebalgas ielā 18
Elvi līga florbolā sievietēm
Lekrings – NND Rīga
14.10. plkst.18.30
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
FK Lekrings – SK Pārgauja

15.10. plkst.12.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts basketbolā 
U16 meitenēm
Cēsu PSS - Tukums

15.10. plkst.12.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem 1.līga
Lekrings 1 – Impar Limbaži

15.10. plkst.18.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem virslīga
FK Lekrings – FK Bauska

21.10. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LVF Kausa izcīņa volejbolā 
U16 zēniem

21.10. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ volejbolā vīriešiem 
Nacionālā Līga 1.divīzija
Cēsis – SK RTU

22.10. plkst.10.00
Pūces ielā 2a
LVF Kausa izcīņa volejbolā 
U16 zēniem

27.10.-29.10. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
Baltijas kauss volejbolā
Latvija, Lietuva, Igaunija, 
Baltkrievija

28.10. plkst.11.00
Pūces ielā 2a
LJBL čempionāts mini 
meitenes
Cēsu PSS, Rēzekne, Valmiera, 
Rēzeknes novads

31.10. plkst.17.45
Gaujas ielā 45
LČ florbolā jauniešiem U13, 
U16
CPSS/Lekrings – Lielvārde


