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Stadiona tribīnēm spāru svētki
Cēsu
pilsētas
stadiona
otrās
kārtas
būvniecība
sākās pagājušajā vasarā. Top
tribīnes ar 526 sēdvietām, 192
stāvvietām un 65 pielāgotām
vietām cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām un apmeklētājiem
ar bērnu ratiņiem. Tāpat
būvē būs sportistu ģērbtuves,
treneru un tiesnešu kabineti,
kā arī saimnieciskās telpas un
noliktava. Kopējā būvdarbu
līguma summa – 2 014 136,14
EUR. Tribīņu būvniecību veic
PS “RERE BŪVE 1”.
Būvdarbi turpinājās arī
ziemā, un ir izbūvētas visas
tribīņu ēkas nesošās un
jumta konstrukcijas. Veikta
arī inženiertīklu izbūve un
izveidots
savienojums
ar
kopējo pilsētas tīklu. Turpinās
būves iekšējās un ārējās
apdares darbi. Tāpat būvnieki
veiks ceļa un laukumu
segumu ieklāšanu, teritorijas
labiekārtošanu, kā arī soliņu,
atkritumu urnu un velo statīvu
uzstādīšanu.
Februāra vidū stadiona
tribīņu jaunbūvē notika spāru
svētki. Cēsu novada domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
pateicās
būvniekiem
par
paveikto un pauda pārliecību,
ka stadions sevi kā cēsniekiem
vajadzīgu un svarīgu būvi jau
ir apliecinājis, taču jaunās
tribīnes kopā ar sportistu

Attēlā: Ja viss ritēs, kā plānots, tribīņu būvniecība noslēgsies šovasar ap Jāņiem. Foto: Aivars Akmentiņš
ģērbtuvēm dos iespēju Cēsīs
uzņemt lielāka mēroga sporta
sacensības un pulcēt vēl vairāk
līdzjutēju.
“Mums ir patiess prieks dot
savu ieguldījumu Cēsu pilsētas
stadiona tapšanā. Ar lepnumu
atskatāmies uz mūsu komandas

Pagarināts auto
novietošanas laiks
No 1. marta mainīsies
automašīnu stāvēšanas laika
ierobežojums stāvvietās uz
ielām ārpus vecpilsētas.
Turpmāk stāvvietās Vaļņu,
Raunas, Izstādes ielās un
Uzvaras bulvārī auto varēs
novietot divas stundas. Šis
ierobežojums būs spēkā darba
dienās no plkst. 8.00 līdz
plkst.15.00.
Tajā pašā laikā vecpilsētas
stāvvietās
Rīgas,
Kases,
Lielās Skolas un Pils ielās tiks
saglabāts esošais automašīnu
stāvēšanas laika ierobežojums –
viena stunda. Šis ierobežojums
ir spēkā darba dienās no plkst.
8.00 līdz plkst. 18.00.
Autovadītājiem
redzamā

vietā aiz automašīnas priekšējā
stikla jāizliek norāde ar laiku,
kad auto novietots stāvēšanai.
Lūdzam ievērot uzstādītās
ceļa zīmes un neaizmirst
atstāt norādes par automašīnas
novietošanas laiku! Ja auto
nepieciešams novietot uz ilgāku
laiku, lūdzam izmantot pilsētas
stāvlaukumus Bērzaines ielā,
pie pilsētas stadiona, Smilšu
laukumā un aiz ēkas Raunas
ielā 8, kā arī citas stāvvietas
bez laika ierobežojuma.
Ar karti, kurā norādītas
visas pilsētas centrā pieejamās
stāvvietas un auto stāvēšanas
laika ierobežojumi tajās, var
iepazīties cesis.lv.

izbūvēto stadionu, kas tika
atklāts pērn un būvniecības
nozares
konkursā
“Gada
labākā būve Latvijā” ieguva
1. vietu nominācijā “Ainava”.
Šogad pēc stadiona tribīņu
izbūves cēsniekiem būs iespēja
pilnvērtīgi
baudīt
sporta

aktivitātes.
Vēlos teikt lielu paldies
visiem projektā iesaistītajiem.
Spāru vainags ir apliecinājums
labām savstarpējām attiecībām
un simbols kopīgam mērķim –
kvalitatīvi pabeigt projektu
līdz noteiktajam termiņam,”

teica AS “RERE Grupa” valdes
loceklis Aldis Gulbis.
Plānots, ka stadiona tribīņu
būvniecība noslēgsies šovasar,
jūnija beigās.

Izsūtīti NĪN maksājumu paziņojumi
Cēsu novada pašvaldība
sākusi
izsūtīt
nekustamā
īpašuma nodokļa maksājumu
paziņojumus.
Saskaņā ar likumu “Par
nekustamā īpašuma nodokli”,
nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumi veicami vienu reizi
ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā,
15. maijā, 15. augustā un 15.
novembrī – vienas ceturtdaļas
apmērā no nodokļa gada
summas vai arī reizi gadā –
avansa veidā (ja termiņš ir
brīvdiena, tas tiek pārcelts uz
tuvāko darba dienu).
Nomaksāt NĪN iespējams
Cēsu novada valsts un
pašvaldības
vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
(VPVKAC) Raunas ielā 4,
bankā, internetbankā, portālos
www.epakalpojumi.lv
un

www.latvija.lv.
Cēsu novada pašvaldība no
šī gada 15.februāra piedāvā
iespēju NĪN maksāt arī veikalu
tīkla “Maxima” veikalos. Ja
uz maksāšanas paziņojuma
ir svītrkods, tad nodokļa
apmaksu var veikt lielveikala
kasē, par to samaksājot 0,50
EUR komisijas naudu. Pāreja
uz jauno sistēmu notiek
pakāpeniski, tādēļ svītrkods
ir tikai uz daļas no janvārī
izsūtītajiem
maksāšanas
paziņojumiem. Pirms doties
maksāt
rēķinu
veikalu
“Maxima”
kasēs,
lūdzam
pārliecināties, ka uz rēķina ir
svītrkods.
Atgādinām, ka Cēsu novada
VPVKAC Raunas ielā 4 nav
iespējams norēķināties ar
skaidru naudu. Tas iespējams

VAS “Latvijas Pasts” nodaļās,
kā arī maksājot nodokli
lielveikala “Maxima” kasēs.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt
portālā www.epakalpojumi.lv
vai
www.latvija.lv.
Abos
portālos pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam
automātiski
uzrādās
visa
nepieciešamā
informācija
maksājuma veikšanai. Portālā
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par
citas fiziskas vai juridiskas
personas īpašumiem.
Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu
par laikā neveiktu maksājumu
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda 0,05% apmērā no
nesamaksātās summas.
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PAŠVALDĪBĀ
Prioritātes noteiktas,
darāmā daudz
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Februārī apstiprināts pašvaldības budžets šim gadam. Tas
skaidri iezīmē trīs prioritātes –
izglītība,
uzņēmējdarbība
un līdzfinansējums Eiropas
Savienības un valsts projektiem.
Kā jau daudzkārt esmu
minējis, šogad akcentējam
pirmsskolas
izglītības
pieejamību
un
kvalitāti.
Līvu
sākumskolā
šovasar
norisināsies apjomīgi būvdarbi,
lai rudenī atvērtu trīs jaunas
pirmsskolas izglītības grupiņas.
Paredzēts finansējums pilnas
slodzes
nodrošināšanai
pirmsskolas pedagogiem, kas
nozīmē, ka daļu nodarbību vadīs
divas audzinātājas, nodrošinot
kvalitatīvākas un aizrautīgākas
mācības mazajiem.
Intensīvi darbi šovasar
norisināsies
Rūpniecības
ielas rajonā, kur notiks ielu
būvniecība un atjaunošana, kā

arī industriālā parka izveide.
Domāju, gan jau esošie Cēsu
uzņēmumi, gan jauni investori
novērtēs šāda parka iespējas, un
tur veidosies ekonomiski aktīvs
centrs.
Sperti svarīgi soļi, lai
ekonomiski un intelektuāli
aktīvs
centrs
veidotos
arī
Cīrulīšos.
Piesaistīts
finansējums Zinātnes centra
ēkas būvniecībai, kā arī
ekspozīciju un satura izveidei.
Projektēšanas un būvniecības
darbiem izsludināts iepirkums.
Zinātnes centrs būs labs
palīgs Cēsu, kā arī citu
novadu un pilsētu skolēniem
mācību vielas apguvē, jo tas
piedāvās atraktīvas izglītojošās
programmas. Tas būs arī
magnēts, kas piesaistīs mūsu
pilsētai
viesus
mēnešos,
kad aktīvā tūrisma sezona
noslēgusies. Pie tam tāds
magnēts, kas spēj noturēt
tūristus Cēsīs divas, trīs dienas.
Domāju, ka Zinātnes centra
darbība būs pamudinājums

aktīvās atpūtas, rehabilitācijas
jomas investoriem īstenot savus
projektus Cīrulīšos. Lai Cēsis
kļūtu vēl pievilcīgāka vieta
dzīvošanai un arī investīcijām,
turpinu aktīvas sarunas ar
“Latvijas dzelzceļa” vadību par
pasažieru vilciena ekspresi, kas
cēsniekus līdz Rīgas centram
nogādātu vienā stundā.
Savukārt
aviokompānijas
airBaltic prezidents Martins
Gauss februāra nogalē ieradās
novada domē, lai pasniegtu goda
rakstu un apsveiktu cēsniekus,
jo vienai no kompānijas
jaunajām lidmašīnām dots
Cēsu vārds. Šāds gods ticis
tikai populārākajām Latvijas
pilsētām, un gribu pateikties
visiem, kuri balsoja un kārtējo
reizi
apliecināja
cēsnieku
lokālpatriotismu.
Balsojumā
esam
apsteiguši
Liepāju,
Daugavpili un arī Rīgu. Prieks
par šo notikumu, un domāju,
ka lidmašīna Cēsis veicinās
arī mūsu pilsētas starptautisko
atpazīstamību.

Līdzfinansē māju siltināšanu un pagalmu labiekārtošanu
Cēsu novada pašvaldība
aicina
iedzīvotājus,
māju
apsaimniekotājus
iesniegt
savus pieteikumus līdzfinansējuma
piešķiršanai
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
un
mikrorajonu
pagalmu
labiekārtošanai.
Projekta
iesniegumus var iesniegt:
• personīgi Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (Raunas
iela 4, Cēsis);
• nosūtot pa pastu uz Cēsu
novada pašvaldības adresi
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101.
•
elektroniskā
veidā,
parakstītu
ar
drošu
elektronisko parakstu uz adresi
dome@cesis.lv .
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
uzlabošanas
projektos, pašvaldības līdzfinansējumu piešķir šādām
aktivitātēm:
1) ēku ārējo norobežojošo
konstrukciju
būvelementu
siltināšanai un nomaiņai;
2)
pagraba
pārseguma
siltināšanai;
3) kāpņu telpas remontam, ja
tiek veikti energoefektivitātes
darbi
kāpņu
telpā,
nepārsniedzot piecus procentus
no projekta attiecināmajām
tiešajām izmaksām;
4) siltumapgādes sistēmas
renovācijai;
5) ventilācijas sistēmas
renovācijai vai rekonstrukcijai;
6)
citiem
renovācijas
darbiem, kas paaugstina ēkas

energoefektivitāti un iekļauti
energoauditā kā veicamie
pasākumi;
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir
vienāda vai lielāka par 600 m2;
2) daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 25%
no kopējās mājas platības;
3) daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja ir pārņemta dzīvokļu
īpašnieku
valdījumā
vai
par mājas apsaimniekošanu
vai pārvaldīšanu ir noslēgts
pilnvarojuma līgums;
4) vismaz 51% dzīvokļu
īpašniekiem balsojot “par”,
ir pieņemts lēmums veikt
energoefektivitātes pasākumus;
5) vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
esošajiem dzīvokļa īpašumiem;
Pagalmu
labiekārtošanas
projektos
līdzfinansējumu
piešķir šādām aktivitātēm:
1)
brauktuves,
ietves
vai stāvlaukuma jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
piesaistītajā
zemes
gabalā, ne vairāk kā EUR 8500
eiro;
2)
iekškvartālu apgaismojuma jaunbūvei, pārbūvei
vai atjaunošanai, ne vairāk kā
4000 eiro;
3)
citam daudzdzīvokļu
dzīvojamajai mājai piesaistītā
zemesgabala
labiekārtojumam – bērnu rotaļu laukuma,

soliņu un atkritumu urnu,
atkritumu konteineru laukumu,
zālienu un apstādījumu, sporta
laukumu, veļas žāvētavu,
velosipēdu novietņu jaunbūvei,
pārbūvei vai atjaunošanai;
4)
brauktuves, ietves vai
stāvlaukuma esošā seguma
izlases remontam;
5)
būvprojekta vai tam
pielīdzināma
dokumenta
izstrādei un autoruzraudzībai;
6)
būvuzraudzības veikšanai.
Uz līdzfinansējumu var
pretendēt, ja:
1)
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir
vienāda vai lielāka par 450 m2;
2)
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo neapdzīvojamo
telpu platība nepārsniedz 35%;
3)
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai
pieder ne vairāk kā 25% no tajā
esošajiem dzīvokļu īpašumiem.
Māju
siltināšanas
programmas īstenošanai 2019.
gada
budžetā
paredzēti
50 000 eiro, bet pagalmu
labiekārtošanas programmai
30 000 eiro. Šī būs ilgtermiņa
programma, un turpmākā
budžeta
plānošana
būs
atkarīga no māju īpašnieku un
apsaimniekotāju aktivitātes.
Ar saistošajiem noteikumiem, iesniegumu veidlapām,
informāciju par līdzfinansējuma
iespējām var iepazīties Cēsu
novada mājas lapā cesis.lv
sadaļā Publiskie dokumenti un
Saistošie noteikumi.

Vērienīgas ieceres
Ieva Goba
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītāja
Mēneša sākumā apstiprināts
pašvaldības šī gada budžets,
tagad mērķtiecīgi strādājam,
lai apjomīgās ieceres varētu
īstenot. Nozīmīga veicamo
darbu sadaļa ir Eiropas
Savienības fondu finansētie
skolu modernizācijas projekti.
Ir
saņemti
piedāvājumi
būvniecības
iepirkumam
Pilsētas vidusskolas piebūvei,
kuras būvniecība plānota šogad.
Finišam tuvojas remonta darbi
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas reģionālajā
metodiskajā centrā, kur notiek
arī jaunu mēbeļu un aprīkojuma
iegāde. Noslēgts arī līgums
par sporta laukuma izbūvi
pie skolas. Šogad plānots
veikt projektēšanas darbus
arī Cēsu Valsts ģimnāzijas
metodiskajam centram.
Ir apstiprināts finansējums
daudzfunkcionāla
sociālo
pakalpojumu centra būvniecībai Rīgas ielā 90. Šobrīd
notiek aktīvs jaunās ēkas
projektēšanas process, un
vasaras sākumā gatavojamies
izsludināt iepirkumu būvniecībai.
Arī šogad Cēsu pilsētas
ielu un Vaives pagasta ceļu
uzturēšanai, remontam un
arī rekonstrukcijai budžetā
paredzēti
prāvi
līdzekļi.
Aktīvāki būvdarbi šosezon
notiks Rūpniecības un Robežu
ielu rajonā, kur vairākiem
ielu
posmiem
veiksim
rekonstrukciju un izbūvēsim
arī vienu jaunu – Balto ielu.
Tas radīs labvēlīgu vidi biznesa
projektu
īstenošanai
šajā
pilsētas daļā.
Turpināsim arī pilsētas

grants ielu apstrādi ar divkārtu
cieto segumu, un šovasar darbi
notiks
Lauku ielas apkārtnē –
Jāzepa,
Zemeņu,
Marijas
ielā (posms no Lauku ielas
līdz Līgatnes ielai), Upeņu
un Mazajā Līgatnes ielā – un
Festivāla ielas rajonā – Ceriņu,
Aldara, Kļavu, Kraukļu ielā.
Vēl jāatzīmē, ka saistībā ar
paredzēto daudzdzīvokļu mājas
būvniecību Saules ielas rajonā,
uzsāksim projekta izstrādi
stāvlaukuma izbūvei.
Februārī sākām novada
attīstības programmas izstrādi.
Tas būs nozīmīgs darbs ilgākam
laika posmam, jo veidosim
vienotu attīstības dokumentu,
kas ietvers konkrētus rīcības
plānus dažādām novada dzīves
nozarēm.
Kā jau esmu minējusi
iepriekš, viens no pašvaldības
darba akcentiem šogad ir klientu
servisa pilnveidošana. Uzsākta
jaunas mājas lapas izstrāde, un
tuvākajā laikā tiks izsludināts
iepirkums
e-pakalpojumu
sadaļas izveidei. Tas nozīmē,
ka vajadzēs vien dažus
klikšķus, lai pieteiktos uz
vietu bērnudārzā vai pieteiktu
atvasi kādā no novada interešu
izglītības iestādēm. Turpinām
pilnveidot arī jaunā Klientu
apkalpošanas centra darbību, un
strādājām pie norāžu izveides,
lai atvieglotu apmeklētājiem
orientēšanos pašvaldības ēkā
un iespēju ātri un ērti saņemt
nepieciešamos pakalpojumus.
Šogad esam plānojuši arī
vairākas aktivitātes klientu
apkalpošanas
līmeņa
novērtēšanai – gan iedzīvotāju
anketēšanu
pakalpojumu
saņemšanas
vietā,
gan
iespēju novērtēt saņemtos
pakalpojumus.

Domes sēdē februārī
Cēsu
novada
domes
sēdē 7. februārī izskatīti 58
jautājumi. Deputāti apstiprināja
izsoles
rezultātus
nekustamam
īpašumam
Lenču ielā 40. Vienojās
par Cēsu novada attīstības
programmas 2020. – 2026.
gadam izstrādes uzsākšanu un
Vidzemes koncertzāles “Cēsis”
telpu uzturēšanas izmaksu
kompensācijas
maksas
apstiprināšanu.
Domes sēdē veica grozījumus lēmumā Nr. 216 “Par

vecāku maksas noteikšanu
Cēsu novada pirmsskolas
izglītības
iestādēs
un
pirmsskolas grupās” un lēma
par papildus amata vienībām
Cēsu pilsētas Sporta skolā.
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.

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
Tālrunis: 64121677

E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Latgales druka”

Baznīcas iela 28, Rēzekne.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Cēsis ceļas spārnos
Aviopārvadājumu kompānijas airBaltic prezidents
un izpilddirektors Martins
Gauss
februāra
nogalē
apmeklēja Cēsis, lai apsveiktu
iedzīvotājus
un
novada
domes priekšsēdētāju Jāni
Rozenbergu
ar
iekļūšanu
Latvijas
mīlētāko
pilsētu
topā. Jau kopš 2018. gada
novembra viena no airBaltic
Airbus A220-300 lidmašīnām
nosaukta Cēsu vārdā.
Par godu Latvijas simtgadei
airBaltic
vēlas
veicināt
Latvijas
atpazīstamību
starptautiskā līmenī, tādēļ pēc
balsojuma nosaukusi 14 savas
Airbus A220-300 lidmašīnas
mīlētāko
Latvijas
pilsētu
vārdos. Kopumā tika saņemtas
98 000 balsis. Ar 9 183 balsīm
Cēsis ierindojās balsojuma
pirmajā vietā.
“No sirds lepojos, ka
viena no jaunajām airBaltic
lidmašīnām nes Cēsu vārdu.
Cēsis ir burtiski pacēlušās
spārnos! Esam ļoti pateicīgi
ikvienam, kas balsoja un

Bibliotēkai - 100
Šogad aprit 100 gadi kopš
Cēsu bibliotēkas dibināšanas.
Šim zīmīgajam notikumam
veltīts izstāžu cikls, kas
atspoguļo bibliotēkas vēsturi
Cēsu pilsētas un Latvijas
vēstures kontekstā.
Līdz 16. martam bibliotēkas
pirmajā stāvā skatāma izstāžu
cikla
pirmā
informatīvā
ekspozīcija.
Apkopotie
informācijas
materiāli ataino bibliotēkas

Barikāžu dalībnieku
apliecību saņemšana
Attēlā: Balsojumā par mīlētāko Latvijas pilsētu Cēsis
saņēma teju 10 000 balsis, un tagad viena no airBaltic
lidmašīnām nes Cēsu vārdu. Foto: Aleksandrs Abramovs.
ļāva mūsu pilsētai ierindoties
mīlētāko pilsētu topa virsotnē.
Gan iedzīvotāju, gan pilsētas
draugu izrādītā mīlestība ir

augstākais novērtējums, kādu
varam vēlēties,” atzīst Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs.

Būs Vaska mūzikas aprīlis
Koncertzālē “Cēsis” notiks
jau otrais festivāls “Pētera
Vaska
mūzikas
aprīlis”.
Komponista dzimšanas dienas
mēnesī izskanēs festivāla
koncerti, kas veltīti Vaska un
viņa domubiedru mūzikai - 13.
aprīlī dzirdēsim instrumentālo
kamermūziku un piedzīvosim
baleta izrādi, 14. aprīlī
skanēs
koncertprogramma
kamerorķestrim
ar
igauņu
komponista
Erki
Svena
Tīra
vijoļkoncerta
pirmatskaņojumu, bet 20. aprīlī
festivālu noslēgs multimediāls

darbības pirmos 25 gadus:
iestādes mājvietas, darbiniekus
un zīmīgus sākuma posma
notikumus.
Laipni aicinām ikvienu
interesentu apmeklēt izstādi
un uzzināt vairāk par Cēsu
bibliotēku
kā
sabiedrisku
iestādi
pirmās
Latvijas
brīvvalsts laikā. Ir iespēja arī
pieteikties novadpētniecības
speciālistu stāstījumam par
informatīvo ekspozīciju.

projekts ar Vaska klavierciklu
“Gadalaiki”
un
Vilhelma
Purvīša ainavu reprodukcijām.
“Šogad
esam
gatavi
festivāla mūzikas durvis pavērt
vēl plašāk. Programmā būs
ietverti ne tikai Pētera Vaska
skaņdarbi, bet arī komponista
radošo domubiedru partitūras,
spilgti iekrāsojot baltiešu un
skandināvu mūzikas paleti.
Gaidāms komponista mūzikas
lasījums dažādos mākslas
žanros, instrumentālajā mūzikā,
dejas valodā, vizuāli poētiskā
multimediālā
projektā,”

atklāj Koncertzāles “Cēsis”
mākslinieciskā vadītāja Inese
Zagorska.
Festivāls “Pētera Vaska
mūzikas aprīlis” top ciešā
sadarbībā ar pašu komponistu.
Viņš ir mākslinieciskā satura
veidotājs un ideju ģenerators,
klātesošs
visos
festivāla
koncertos.
Festivālu atbalsta Valsts
Kultūrkapitāla fonds un Cēsu
novada pašvaldība.

Pirmdien, 18. martā, no
plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00
Cēsu
novada
pašvaldības
telpās, Raunas ielā 4 barikāžu
dalībnieki
varēs
saņemt
barikāžu dalībnieka statusa
apliecības. Pieteikties apliecības saņemšanai var pa tālruni
64121677.
1991. gada barikāžu dalībnieka
apliecība
ir
dokuments, kas apliecina
barikāžu dalībnieka statusu.

To var iegūt personas, kas
ir reģistrējušās kā barikāžu
dalībnieki un saņēmušas kādu
no apbalvojuma veidiem –
Piemiņas zīmi vai Pateicības
rakstu.
Lai saņemtu dalībnieka
apliecību,
līdzi
jābūt
Piemiņas zīmes apliecībai vai
Pateicības rakstam (oriģinālam
vai kopijai) un personu
apliecinošam
dokumentam
(pase vai ID karte).

Ir biznesa ideja – piesakies!
Latvijas
Investīciju
un
attīstības aģentūras (LIAA)
biznesa inkubatori izziņo 2019.
gada uzņemšanu un aicina
jaunos uzņēmējus un biznesa
ideju
autorus
pieteikties
inkubācijas programmai.
No 2019. gada 1. marta
līdz 20. martam tiks atvērta
pieteikumu pieņemšana dalībai
inkubācijas programmā LIAA
Valmieras biznesa inkubatorā.
Inkubācijas
programmā
aicināti pieteikties uzņēmumi,
kuri nav reģistrēti ilgāk par
trim gadiem. Pieteikumus,
kas parakstīti ar elektronisko
parakstu un nosūtīti uz

liaa@liaa.gov.lv, pieņems līdz
2019. gada 20. marta plkst.
23.59.
LIAA Valmieras biznesa
inkubatorā šobrīd ir 54
dalībnieki, no tiem 32 uzņemti
inkubācijas programmā un 22
testē savas idejas dzīvotspēju
pirmsinkubācijas programmā.
Dalībnieku vidū pārstāvētākās
nozares
ir
informācijas
tehnoloģijas, kokapstrāde un
pārtikas ražošana. Inkubatorā
šobrīd darbojas 11 Cēsu
uzņēmumi.
Vairāk par LIAA biznesa
inkubatoriem:
inkubatori.magneticlatvia.lv

06.12.2018. Saistošie noteikumi Nr. 27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā esošajos ciemos”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav
pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un
uzraudzības kārtību;
1.2.
minimālo
biežumu
notekūdeņu
un
nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām;
1.3.
prasību
minimumu
asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas
kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtību, tai skaitā

pašvaldības kompetenci minētajā
jomā;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumus;
1.8. atbildību par saistošo
noteikumu pārkāpumiem.
2.
Saistošo
noteikumu
mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas
(attīrīšanas,
savākšanas, transportēšanas) uzraudzības un kontroles prasības,
lai aizsargātu cilvēku dzīvību
un veselību, nodrošinātu vides
aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu;
2.3. noteikt decentralizēto

kanalizācijas
pakalpojumu
sniegšanas kārtību;
2.4. nodrošināt normatīvajos
aktos
noteikto
notekūdeņu
attīrīšanas un savākšanas prasību
ievērošanu Cēsu pilsētā un Cēsu
novadā esošajos ciemos;
3. Saistošie noteikumi ir
saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Cēsu
pilsētā un Cēsu novadā esošajās
ciemu teritorijās.
II. Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzēja
kompetence
decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu
uzskaites jomā
4. Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, atbilstoši
līgumam, kas noslēgts ar Cēsu
novada pašvaldību, Cēsu pilsētā

un Cēsu novadā esošajos ciemos
nodrošina:
4.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi,
kontroli un uzturēšanu;
4.2. decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās
uzkrāto
notekūdeņu
un
nosēdumu
izvešanas biežuma kontroli;
4.3. notekūdeņu un nosēdumu
savākšanas no decentralizētajām
kanalizācijas
sistēmām,
to
transportēšanas un novadīšanas
centralizētajā
kanalizācijas
sistēmā
noteikto
prasību
ievērošanas kontroli;
4.4. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas atbilstību šo noteikumu prasībām,
šo
noteikumu
ievērošanas
kontroli;
4.5. izbūvēto decentralizētās
kanalizācijas
krājrezervuāru

vienreizēju (sākotnējo) apsekošanu.
III. Minimālais biežums
notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām
5. Cēsu pilsētā un Cēsu
novadā
esošajos
ciemos
decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrātie notekūdeņi
un nosēdumi ir jāizved uz Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja speciāli izveidoto
notekūdeņu pieņemšanas punktu
Krasta ielā 15, Cēsīs, Cēsu
novadā.
6. Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, ņemot
vērā
īpašnieka
iesniegto

Turpinājumns 4. lpp.
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apliecinājumu (šo noteikumu
3.pielikums) un šo noteikumu
7. punktu, nosaka nepieciešamo
krājrezervuāra
izvešanas
biežumu.
7. Minimālais notekūdeņu
izvešanas
biežums
no
krājtvertnēm
ir
nosakāms
saskaņā ar šādu formulu:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes
izvešanas
biežums mēnesī (reizes). Ja
rezultāts ir mazāks par 1, to
noapaļo ar veseliem skaitļiem
uz augšu. Ja rezultāts lielāks
par 1, to noapaļo līdz veseliem
skaitļiem uz leju;
B – nekustamajā īpašumā vai
nekustamo īpašumu grupā esošo
personu kopējais ūdens patēriņš*
mēnesī kubikmetros (m3);
A – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes
tilpums
kubikmetros (m3).
* ja uzstādīts komercuzskaites
mēraparāts – pēc tā rādījumiem,
bet
ja
komercuzskaites
mēraparāts nav uzstādīts –
atsaucoties uz Cēsu novada
pašvaldības
saistošajiem
noteikumiem,
kas
nosaka
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
Ja aprēķinātais I ir mazāks
par 1, tad krājtvertnē uzkrātie
notekūdeņi
un
nosēdumi
jāizved retāk nekā reizi mēnesī
un ir nepieciešams aprēķināt
minimālo
izvešanas
reižu
skaitu gadā (Ig) saskaņā ar šādu
formulu:
Ig = MxI kur –
M – objekta izmantošanas
mēnešu skaits gadā (max 12).
Rezultātu noapaļo līdz veseliem
skaitļiem uz leju.
Zinot Ig un I, jānosaka Ib vienas izvešanas reize mēnešos.
Ib= M/Ig, rezultātu noapaļo,
ja nepieciešams, līdz vienai
zīmei aiz komata.
8. Faktiskā ūdens patēriņa
noteikšana:
8.1.
ja
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai
valdītāja
nekustamajā
īpašumā
tiek
izmantoti
centralizētie
ūdensapgādes
pakalpojumi,
tad
novadīto
notekūdeņu daudzumu pieņem
vienādu ar patērētā ūdens
daudzumu
un
notekūdeņu
izvešanas biežums ir nosakāms
saskaņā ar 7. punktā norādīto
formulu. Aprēķinā ietver vai nu
faktiskos datus par kopējo ūdens
patēriņu mēnesī, ko ir fiksējis
komercuzskaites mēraparāts, vai
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu piegādes līgumā
noteikto ūdens patēriņa normu
komercuzskaitei. Notekūdeņu
daudzuma uzskaitē neieskaita
dārza vai piemājas teritorijas
laistīšanai
izlietoto
ūdens
daudzumu, ja tas ir noteikts ar
šim nolūkam speciāli ierīkotu
ūdens mēriekārtu;
8.2. ja
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vai
valdītāja
nekustamajā
īpašumā tiek izmantota lokālā

Cēsu Vēstis, 2019. gada 1. marts
ūdens iegūšanas iekārta, tā var
tikt aprīkota ar ūdens patēriņa
mēraparātu novadīto notekūdeņu
daudzuma noteikšanai. Šādā
gadījumā
decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu izvešanas biežums
ir nosakāms, aprēķinā ietverot
faktiskos datus par nekustamajā
īpašumā
izlietoto
ūdens
daudzumu, ko ir fiksējis ūdens
patēriņa mērītājs. Ja to nav
iespējams ierīkot, tad notekūdeņu
daudzuma noteikšanai pielieto
pašvaldības noteikto ūdens
patēriņa normu komercuzskaitei;
8.3. ja pakalpojumu lietotāja
īpašumā mainās iedzīvotāju
skaits vai krājrezervuāra tilpums,
ko Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējs
ir
noteicis
apsekošanas
aktā,
tad pakalpojumu lietotājam
ir
pienākums
to
paziņot
Cēsu
novada
pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam 10
(desmit) dienu laikā. Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs, pamatojoties uz to,
veic izmaiņas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrā
attiecīgi aprēķinot nepieciešamo
krājrezervuāra
izvešanas
biežumu.
9. Minimālais notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums no
septiķa ir 1 ( viena) reize gadā.
10. Rūpnieciski izgatavotām
attīrīšanas
iekārtām,
kuras
attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir
mazāka par 5 m3/diennaktī reizi
gadā tiek veikta tehniskā apkope.
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un
uzraudzības kārtība
11. Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs:
11.1. pārbaudīt decentralizēto
kanalizācijas
pakalpojumu
saņemšanu
apliecinošu
attaisnojuma dokumentu;
11.2. saskaņojot apsekošanas
laiku ar īpašnieku vai valdītāju,
piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas
kontrolei;
11.3. pārbaudīt decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā
ietvertās informācijas atbilstību,
nepieciešamības
gadījumā,
nodrošinot tās precizēšanu,
balstoties
uz
veiktajiem
pārbaudes rezultātiem;
11.4. pieprasīt atskaites par
izvesto notekūdeņu apjomu no
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu reģistrā iekļautajiem
asenizatoriem.
12.
Ja
Cēsu
novada
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam radušās šaubas par
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās atbilstību
normatīvo aktu regulējumam, tad
tas ir tiesīgs rakstiski pieprasīt
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas īpašniekam:
12.1. nodrošināt piekļuvi

decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tās darbības pārbaudei;
12.2. veikt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie
atbilstoša
komersanta,
kas
specializējies šādu darbu izpildē,
un iesniegt apliecinājumu par
iekārtas tehnisko stāvokli un
norādījumus
tās
turpmākai
ekspluatācijai;
12.3. veikt decentralizētajā
kanalizācijas
decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzi.
Izdevumus, kas saistīti ar
decentralizētajā
kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzi, sedz:
12.3.1.
Cēsu
novada
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs,
ja
decentralizētās
kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē
netiek konstatētas vielas, kuras
aizliegts novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību
un noteiktās piesārņojošo vielu
koncentrācijas
nepārsniedz
minētajos saistošajos noteikumos
norādītās;
12.3.2. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja
decentralizētajā
kanalizācijas
sistēmā uzkrāto notekūdeņu
paraugu analīzē tiek konstatētas
vielas, kuras aizliegts novadīt
centralizētajā
kanalizācijas
sistēmā saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtību, vai noteiktās
piesārņojošo vielu koncentrācijas
pārsniedz minētajos saistošajos
noteikumos norādītās.
12.4. punkts svītrots ar Cēsu
novada domes 07.02.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.1
V.
Prasību
minimums
asenizatoriem
13. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs
sniegt asenizators, kurš atbilst
šajos noteikumos noteiktajām
prasībām un ir reģistrējies Cēsu
novada pašvaldībā.
14. Prasību minimums asenizatoriem:
14.1. nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas darījuma apliecinošo
dokumentu
sagatavošanu
atbilstoši Ministru kabineta
2017.
gada
27.
jūnija
noteikumos Nr. 384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu
apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” (turpmāk MK noteikumi Nr. 384) un
šajos saistošajos noteikumos
noteiktajām prasībām un to
izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai
valdītājiem;
14.2. savāktos notekūdeņus
pārvadāt ar šim nolūkam
paredzētu
specializēto
transportlīdzekli;
14.3. veikt Cēsu pilsētā un
Cēsu novadā esošajos ciemos
decentralizētajās kanalizācijas

sistēmās savākto notekūdeņu un
nosēdumu uzskaiti. Asenizators
iesniedz Cēsu novada pašvaldībā
vienu reizi gadā līdz 30. janvārim
Deklarāciju (1. pielikumus)
par iepriekšējā gadā izvesto
notekūdeņu
un
nosēdumu
apjomu;
14.4. noslēgt
rakstveida
līgumu
ar
Cēsu
novada
pašvaldības
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēju par decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu un/vai nosēdumu
novadīšanu un attīrīšanu;
14.5.
nodrošināt
visu
nepieciešamo pasākumu un
darbību veikšanu, lai nepieļautu
centralizētās
kanalizācijas
sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
savākto notekūdeņu novadīšanas
rezultātā;
14.6. nodrošināt
visu
nepieciešamo pasākumu
un
darbību veikšanu, lai nepieļautu
bīstamo
atkritumu,
kuru
savākšanai normatīvajos aktos ir
noteikta īpaša kārtība un prasības,
nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu
novadīšanas rezultātā;
14.7. notekūdeņu savākšanas
un transportēšanas speciālajiem
transportlīdzekļiem
jābūt
aprīkotiem
ar
transporta
kontroles
sistēmu
(globālā
pozicionēšanas
sistēma).
Asenizators nodrošina Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēju ar paroli piekļuvei
kontroles
sistēmas
datiem.
Transporta kontroles sistēmas
uzstādīšanas, uzturēšanas un
citus izdevumus sedz asenizators.
VI. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
15. Papildus MK noteikumos
Nr. 384 noteiktajām reģistrācijas
prasībām asenizators iesniedz
Cēsu
novada
pašvaldībā
rakstveida
iesniegumu
(2.
pielikums), kuram pievieno
20. punktā norādīto rakstveida
informāciju.
16. Reģistrācijas veikšanai
asenizators iesniedz attiecīgus
dokumentus, apliecinot, ka:
16.1.
ir
tiesīgs
veikt
kravas autopārvadājumus vai
pašpārvadājumus
Latvijas
Republikas teritorijā, izņemot,
ja pakalpojums tiks sniegts
ar traktortehniku, izmantojot
asenizācijas mucu;
16.2. iesnieguma iesniegšanas
dienā asenizatoram Latvijā nav
nodokļu parādu, tai skaitā, valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro;
16.3. ir noslēgts līgums
ar Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzēju par
notekūdeņu
un
nosēdumu
pieņemšanu.
17. Šo noteikumu 15. punktā
minēto reģistrācijas iesniegumu
asenizators var iesniegt:
17.1. personīgi Cēsu novada
pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas nodaļā;
17.2. pa pastu;

17.3. elektroniski, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
18. Lai veiktu reģistrāciju,
Cēsu
novada
pašvaldības
komisija, kura ir atbildīga
par asenizatora reģistrāciju,
pārbauda iesniegto informāciju
un pārliecinās par atbilstību
saistošo
noteikumu
V
nodaļā noteiktajam prasību
minimumam, kā arī:
18.1. Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra piešķirtajiem
asenizatora reģistrācijas datiem,
ja asenizators ir juridiska
persona;
18.2.
Valsts
ieņēmuma
dienesta publiskajā datu bāzē
reģistrētajiem
datiem
par
ienākuma nodokļa maksātājiem,
ja asenizators ir fiziska persona.
19. Asenizatoram ir tiesības
pašam iegūt un iesniegt Cēsu
novada pašvaldībai šo noteikumu
18. punktā minēto informāciju
apliecinošus dokumentus.
20. Asenizatora reģistrācija
tiek veikta, ja tas ir izpildījis
šo
noteikumu
prasības,
iesniedzot visus nepieciešamos
dokumentus,
un
pēc
to
izvērtēšanas
Cēsu
novada
pašvaldība ir atzinusi, ka
asenizators atbilst saistošajos
noteikumos
izvirzītajām
prasībām.
21. Asenizatora iesniegums
tiek izskatīts 30 (trīsdesmit)
dienu laikā no tā saņemšanas
dienas. Iesniegums tiek uzskatīts
par saņemtu ar brīdi, kad ir
iesniegti visi šajos noteikumos
norādītie
nepieciešamie
dokumenti.
22. Cēsu novada pašvaldība
septiņu darba dienu laikā pēc
lēmuma pieņemšanas publicē
pašvaldības
tīmekļa
vietnē
informāciju par asenizatora
reģistrāciju normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā. Reģistrācijas
neveikšanas gadījumā Cēsu
novada
pašvaldība
nosūta
rakstveida
informāciju
asenizatoram par trūkumiem,
kas
konstatēti
reģistrācijas
iesnieguma izskatīšanas gaitā,
un norāda to novēršanas
termiņu. Gadījumā, ja trūkumi
netiek
novērsti
norādītajā
termiņā, asenizatora reģistrācijas
iesniegums
tiek
uzskatīts
par neiesniegtu un saņemtie
dokumenti
tiek
atgriezti
asenizatoram.
23. Ja asenizatora darbībā
tiek
konstatēti
normatīvo
aktu pārkāpumi, kas skar
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas jomu, komerctiesību
jomu, profesionālās darbības
sfēru, finanšu saistību izpildi,
kravu
autopārvadājumu
jomu vai vides aizsardzības
jomu, tiek anulēts attiecīgā
asenizatora reģistrācijas fakts,
nosūtot rakstveida paziņojumu
asenizatoram, un tiek dzēstas
par to ziņas pašvaldības tīmekļa
vietnē. Attiecīgajā gadījumā
asenizatora pienākums ir 3 (trīs)
darba dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas dienas iesniegt Cēsu
novada pašvaldībai Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija
noteikumu Nr. 384 “Noteikumi
par decentralizēto kanalizācijas
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sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” 10.3
punktā
noteikto informāciju par periodu
līdz reģistrācijas anulēšanas
dienai.
24. Asenizators ir tiesīgs
apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas
faktu, 15 (piecpadsmit) darba
dienu laikā no paziņojuma
saņemšanas
iesniedzot
rakstveida iesniegumu Cēsu
novada pašvaldībai, kurā tiek
norādīts lūguma pamatojums
un ziņas par iesniegumā
ietvertajiem
apgalvojumiem.
Reģistrācijas anulēšanas fakta
apstrīdēšana neaptur noteikumu
23. punktā norādītā paziņojuma
darbību un neatbrīvo asenizatoru
no Ministru kabineta 2017.
gada 27. jūnija noteikumu
Nr.
384
“Noteikumi
par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu” 10.3
punktā
paredzētās
informācijas
iesniegšanas.
25. Ziņas par asenizatoru
pašvaldības tīmekļa vietnē tiek
atjaunotas, pamatojoties uz Cēsu
novada pašvaldības komisijas
lēmumu,
ar
kuru
atcelts
reģistrēšanas anulēšanas fakts.
26. Gadījumā, ja asenizatora
reģistrācija ir anulēta, balstoties
uz apstiprinošu informāciju,
ka asenizatoram ir apturēta vai
anulēta kravas autopārvadājumu
veikšanas
licence
Latvijas
Republikas
administratīvajā
teritorijā, ziņas par asenizatora
reģistrāciju tiek atjaunotas,
pamatojoties uz kompetentās
valsts iestādes lēmumu, kas
izskata jautājumus par kravas
autopārvadājumu
licences
un licences kartītes darbības
apturēšanu
uz
laiku
vai
anulēšanu.

27. Ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina
Cēsu
novada
pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējs, par
šo faktu reģistrā tiek veikts
atbilstošs ieraksts.
VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas
kārtība
28. Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā esošā
nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs, kura īpašumā esošā
decentralizētā
kanalizācijas
sistēma nav reģistrēta, iesniedz
Cēsu
novada
pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājumu saskaņā ar šiem
noteikumiem pievienoto paraugu
(3. pielikums).
29. Ja nekustamais īpašums
tiek atsavināts vai ir notikušas
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas izmaiņas (tās pārbūve
vai veida maiņa, īpašuma
pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies
notekūdeņu
novadīšanas
plānotais apjoms, deklarēto vai
faktiski dzīvojošo personu skaits),
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
īpašniekam
vai
valdītājam nekavējoties, bet
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša
laikā pēc nekustamā īpašuma
iegādes vai izmaiņām šo
noteikumu 28. punktā norādītais
apliecinājums jāiesniedz Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam personiski, jānosūta
pa pastu vai elektroniski,
ja tas sagatavots saskaņā ar
normatīvajiem
aktiem
par
elektronisko dokumentu no-

formēšanu.
VIII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un
valdītāju pienākumi
30. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai
valdītāja pienākumi, papildus
Ministru kabineta noteikumos
noteiktajiem pienākumiem, ir
šādi:
30.1.
nodrošināt
radīto
notekūdeņu
uzkrāšanu
un
regulāru izvešanu atbilstoši šo
noteikumu III. nodaļai;
30.2. segt izmaksas pakalpojumu sniedzējam, kas saistītas
ar
notekūdeņu
paraugu
analīzes veikšanu, ja uzkrāto
notekūdeņu paraugu analīzē
tiek konstatētas vielas, kuras
neatbilst pašvaldības saistošajos
noteikumos par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību
noteiktajām
piesārņojošo
vielu koncentrācijām, pēc to
faktiskajām izmaksām, saskaņā
ar izrakstīto rēķinu;
30.3. ievērojot šo noteikumu
11.2. punktu, nodrošināt Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja pārstāvim piekļuvi
decentralizētajai kanalizācijas
sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas
prasību ievērošanas kontrolei un
tās darbības pārbaudei;
30.4. līdz kārtējā gada 1.
martam iesniegt Cēsu novada
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam atbilstoša komersanta
rakstveida apliecinājuma kopiju
par
veikto
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas tehnisko
apkopi, par tās tehnisko stāvokli
un turpmākajiem norādījumiem
tās ekspluatācijā, ja nekustamajā

īpašumā
tiek
ekspluatētas
rūpnieciski
izgatavotas
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5m3 /diennaktī;
30.5. uzrādīt Cēsu novada
pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu
sniedzējam decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu pierādošos
dokumentus;
30.6. Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošām decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai
atļauts izmantot rūpnieciski
izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus
krājrezervuārus un septiķus
atbilstoši 2017. gada 27. jūnija
Ministru kabineta noteikumu
Nr.
384
“Noteikumi
par
decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu”
noteiktajām
prasībām.
30.7. Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas
īpašnieks,
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem,
nodrošina
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas atbilstību šo noteikumu
30.6. punktam.
30.8. Neattīrītus
sadzīves
notekūdeņus aizliegts infiltrēt
gruntī.
IX. Atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu
31.
Saistošo
noteikumu
izpildi kontrolēt un sastādīt
administratīvos
protokolus
savas kompetences robežās ir
tiesīgas pašvaldības policijas
amatpersonas, balstoties uz Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu

sniedzēja rakstveida atzinumu;
32. Par šo saistošo noteikumu
prasību neievērošanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu: fiziskām personām – līdz
350 EUR, juridiskām personām –
līdz 1400 EUR.
33. Administratīvos protokolus izskata Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija.
34. Administratīvais sods šo
saistošo noteikumu pārkāpēju
neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma
rezultātā nodarīto zaudējumu
atlīdzināšanas.
X.
Noslēguma jautājumi
35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma
neatbilst
šajos
saistošajos
noteikumos un normatīvajos
aktos izvirzītajām prasībām,
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas īpašnieks vai valdītājs
nodrošina tās
atbilstību šo
saistošo noteikumu un normatīvo
aktu prasībām ne vēlāk kā līdz
2021. gada 31. decembrim.
36. Cēsu pilsētā un Cēsu
novadā esošajos ciemos esošā
nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs līdz 2020. gada
1. janvārim iesniedz Cēsu
novada pašvaldības sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējam
pirmreizējo
decentralizētās
kanalizācijas
sistēmas
reģistrācijas
apliecinājumu
saskaņā
ar
noteikumiem pievienoto paraugu
(3. pielikums).
37. Šo noteikumu 3. punkts
attiecībā uz Cēsu novadā
esošajām ciemu teritorijām stājas
spēkā 2025. gada 1. janvārī.

07.02.2019. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”
1. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumus 2019. gadam 25 972
375 euro apmērā.
2. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2019. gadam 30 992 526
euro
apmērā.
3. Apstiprināt Cēsu novada
pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumus 586 571 euro apmērā
un izdevumus 356 910 euro
apmērā.
4. Apstiprināt atmaksājamo
aizņēmumu, galvojumu un citu
saistību pārskatu.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada
pašvaldības 2019. gada budžetu.
6. Cēsu novada dome
lemj par grozījumiem Cēsu
pilsētas pašvaldības 2019.gada
budžeta ieņēmumu, izdevumu
un finansēšanas apmērā un
finansējamo mērķu maiņu.
7. Cēsu novada pašvaldības
Finanšu pārvaldes vadītājs ir
tiesīgs lemt par grozījumiem
Cēsu
novada
pašvaldības
2019. gada budžetā ieņēmumu
un
izdevumu
ekonomiskās
klasifikācijas kodu griezumā,
ja nemainās ieņēmumu vai

izdevumu mērķis.
8. Noteikt, ka laikposmā
starp Cēsu novada pašvaldības
budžeta
grozījumiem
Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
uz rīkojuma pamata var veikt
vispārējas nozīmes izdevumu
pārdali par pieprasījumiem līdz
1500 euro, visus piešķīrumus
iekļaujot kārtējos attiecīgā gada
pašvaldības budžeta grozījumos,
kurus pieņem Cēsu novada
dome.
9. Noteikt, ka tikai Cēsu
novada dome tiesīga lemt par
līdzekļu piešķiršanu no 2019.
gada
budžetā
plānotajiem
vispārējas nozīmes izdevumi
līdzekļiem par summu, kas
pārsniedz 1500 euro.
10. Noteikt, ka pašvaldības
atbalsta
apmērs,
atbilstoši
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu faktiskajām 2019.
gada
vidējām izmaksām,
par
pirmsskolas
izglītības
programmas apguvi privātajā
pirmsskolas izglītības iestādei
stājas spēkā ar nākamo mēnesī
pēc budžeta apstiprināšanas.
11. Noteikt, ka nav pieļaujama
apropriācijas
pārdale
no izdevumiem sociālajiem
pabalstiem uz citiem izde-

vumiem.
12. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem jānodrošina likuma
“Par valsts un pašvaldību
institūciju
amatpersonu
un
darbinieku atlīdzības likums”,
“Izglītības likums”, Ministru
kabineta noteikumu Nr. 445
“Pedagogu darba samaksas
noteikumi” nosacījumi.
13. Noteikt, ka tāmi par
saņemtajiem
ziedojumiem
un dāvinājumiem 2019. gadā
sagatavo par faktiski saņemto
un gada sākumā atlikumos esošo
līdzekļu apjomu.
14. Noteikt, ka iestādes
vadītāji ir atbildīgi par to, lai
piešķirto
līdzekļu
ietvaros
nodrošinātu
normatīvajiem
aktiem atbilstošu, efektīvu un
lietderīgu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu un izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam tāmē
apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus
atbilstoši
ekonomiskām
un
funkcionālām kategorijām.
15. Noteikt, ka budžeta
izpildītājiem ir tiesības, nemainot saistošajos noteikumos
apstiprinātās
apropriācijas

sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un
izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt
tāmē
apstiprināto
līdzekļu
izlietojumu – novirzīt līdzekļus
no viena izdevumu posteņa uz
citu), ja šīs izmaiņas:
1) nodrošina pašvaldības
budžeta līdzekļu efektīvu un
racionālu izlietojumu;
2) nerada valsts sociālās
apdrošināšanas
obligāto
iemaksu, komunālo maksājumu
un citus iestādes saistību
parādus;
3)
apropriācijas
pārdale
atlīdzības palielināšanai, nerada
iestādei atlīdzības un kopējo
izdevumu apjoma palielināšanos
nākamajos periodos.
16. Noteikt, ka budžeta
izpildītāji
pamatbudžeta
ieņēmumus par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem, kā arī
speciālā budžeta ieņēmumus
(bez
ziedojumiem
un
dāvinājumiem), kas pārsniedz
pašvaldības noteikto apjomu,
ar Finanšu komitejas atzinumu
var novirzīt budžetā paredzētās
programmas izdevumu papildu
finansēšanai
pēc
budžeta
grozījumu apstiprināšanas Cēsu
novada domē.
17. Noteikt, ka iestāžu

vadītāji, organizējot iestādes
uzdevumu izpildi ir atbildīgi par
iepirkuma procedūras ievērošanu
atbilstoši Publisko iepirkumu
likumam.
18. Cēsu novada pašvaldības
Finanšu
pārvalde
2019.
gadā nodrošina pašvaldības
aizņēmumu
pamatsummas
atmaksu un kredītu procentu
samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem
aizņēmumu
līgumiem
un
budžetā šim mērķim plānotajiem
līdzekļiem.
19. Noteikt, ka Cēsu novada
pašvaldības Finanšu pārvalde
var atvērt pašvaldības budžeta
asignējumu,
nepārsniedzot
saimnieciskā
gada
budžetā
paredzētās
summas,
proporcionāli Cēsu novada
pašvaldības budžeta ieņēmumu
izpildei.
20. Noteikt, ka Cēsu novada
pašvaldības Finanšu pārvalde,
budžeta
ieņēmumu
daļas
neizpildes gadījumā, var finansēt
pašvaldības budžeta iestādes
proporcionāli
pamatbudžeta
ieņēmumu izpildei.
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SPORTS, SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Sporta pasākumi martā
02.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJČ volejbolā U15 zēniem
02.03. plkst.10.00
Lapsu ielā 17
Badmintona turnīrs
pavasaris”

“Cēsu

02.03. plkst.19.30
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līgas play-off
Lekrings – Kurši/Ekovalis
03.03. plkst.11.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
03.03. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
ELVI florbola līgas play-off
Lekrings – Kurši/Ekovalis
05.03. plkst.20.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
Ģimnāzija – Ex-ģimnāzija
06.03. plkst.17.30
Slēpošanas un biatlona centrā
“Cēsis”
Slēpošanas seriāls “Cēsu apļi
2019”

06.03. plkst.17.30
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts U14 zēniem
Cēsis – A.Kraukļa VEF
06.03. plkst.19.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
CPSS – Priekuļi
08.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Dartija
09.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
09.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 un U17 meitenēm
Cēsis – 3.BJSSS
09.03. plkst.18.00
Gaujas ielā 45
LČ florbolā sievietēm virslīgā
Lekrings – FK Ķekava
10.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā

10.03. plkst.13.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U15 un U17 meitenēm
Cēsis – 3.BJSS
11.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14, U15, U16 un U19 zēniem
Cēsis – Ogre
12.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U15 un U17 meitenēm
Cēsis – Saldus
13.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
Ģimnāzija – Smiltene
15.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U14 un U15 zēniem
Cēsis – IMSS
15.03. plkst.20.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cēsis – Talsi

16.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā

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

16.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LČ florbolā vīriešiem - playoff
5.spēle, ja nepieciešams

28.03. plkst.14.15
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U14 meitenēm

17.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Cēsu novada čempionāts
florbolā
20.03. plkst.19.30
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
Cēsu PSS – Mazsalaca
23.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
Fināli
Cēsu
čempionātā florbolā

novada

24.03. plkst.11.00
Piebalgas ielā 18
Cēsu novada čempionāts
volejbolā
CPSS, Ex-ģimnāzija, LVM
24.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
LBL-3 čempionāts basketbolā
Cesis – Jaunpils

29.03. plkst.17.00
Piebalgas ielā 18
EST – LAT jauniešu līga
basketbolā
30.03. plkst.10.00
Gaujas ielā 45
LJČ florbolā U10 zēniem
30.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
EST – LAT jauniešu līga
basketbolā
30.03. plkst.16.00
Piebalgas ielā 18
LJBL čempionāts basketbolā
U17 meitenēm
Cēsis – Liepāja
31.03. plkst.10.00
Piebalgas ielā 18
EST – LAT jauniešu līga
basketbolā

06.12.2018. Saistošie noteikumi Nr. 28 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības
dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
nosaka sabiedriskās kārtības
un drošības noteikumus, kas
jāievēro visām personām,
kas apmeklē šo noteikumu
pielikumā
minētās
Cēsu
novada pašvaldības dabas
takas, aktīvās atpūtas un sporta
laukumus.
II. Sabiedriskās kārtības
un drošības noteikumi
2. Dabas takās, aktīvās
atpūtas un sporta laukumos
aizliegts:
2.1. izmantot jebkura veida
pirotehnikas priekšmetus, lāpas
un dūmu sveces, izņemot Cēsu
novada pašvaldības rīkotajos
vai saskaņotajos pasākumos;
2.2. izmantot dabas takas,
atpūtas un sporta laukumus tam
neparedzētajam mērķim;
2.3.
patvarīgi
izvietot
informācijas nesējus;
2.4. lietot dabas takās,
aktīvās atpūtas un sporta
laukumos esošās būves, to
elementus, aprīkojumu, iekārtas
un to elementus neatbilstoši
to paredzētajam lietošanas
veidam un nestspējai;
2.5.
izmantot
saistošo
noteikumu pielikuma 7., 8. un
10. punktā minētajos laukumos
esošo aprīkojumu un elementus
bez ķiveres un cita veida
aizsarginventāra
atbilstoši
sporta veidam;

2.6.
izmantot
atpūtas
un sporta laukumos esošo
aprīkojumu un elementus lietus
laikā, uzreiz pēc lietus un
laika periodā, kad klimatiskie
apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj;
2.7. braukt ar motorizētiem
transporta līdzekļiem (izņemot
teritoriju
apkalpojošos
transporta līdzekļus, transporta
līdzekļus, kas nodrošina cilvēku
ar
kustību
traucējumiem
patstāvīgu
pārvietošanos,
transporta
līdzekļus,
kas
aprīkoti ar elektromotoru ar
jaudu līdz 0,25 Kw, kā arī
izņemot pašvaldības rīkotajos
vai ar pašvaldību saskaņotajos
publiskos pasākumos);
2.8. piegružot teritoriju ar
sīkiem sadzīves atkritumiem;
2.9. patvaļīgi pārvietot
atpūtas un sporta laukumu
aprīkojumu vai tajos izvietot
jebkādas konstrukcijas;
3. Aktīvās atpūtas un sporta
laukumos aizliegts:
3.1. atrasties ārpus to darba
laika, ja darba laiks noteikts;
3.2. ienest un lietot stikla
taru;
3.3.
ievest
dzīvniekus,
izņemot pašvaldības rīkotajos
vai ar pašvaldību saskaņotajos
publiskos pasākumos;
3.4. braukt ar velosipēdiem,
skrituļdēļiem un skrituļslidām
tieši šīm aktivitātēm speciāli

neparedzētā vietā;
3.5. sporta laukumos ar
speciālo sporta infrastruktūras
segumu ienākt un uzturēties
ar apaviem, kas bojā segumu
(futbola apavi āra laukumiem,
vieglatlētikas naglu apavi
u.tml.), ienākt un uzturēties
dubļainos apavos.
4. Aktīvās atpūtas un sporta
laukumu apmeklētājiem ir
saistoši atpūtas un sporta
laukumu iekšējās kārtības
noteikumi.
III. Saistošo noteikumu
izpildes kontrole un atbildība
par to neievērošanu
5.
Saistošo
noteikumu
izpildi
kontrolē
Cēsu
novada Pašvaldības policijas
amatpersonas,
kurām
ir
tiesības sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu.
6. Administratīvo pārkāpumu saskaņā ar sastādīto
administratīvo
pārkāpumu
protokolu izskata un lēmumu
pieņem
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija, bet lietās, kur
pārkāpumu
izdarījusi
nepilngadīgā
persona,
–
Administratīvās
komisijas
Bērnu lietu apakškomisija.
7. Par saistošo noteikumu
neievērošanu
fiziskajām
personām izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu
līdz simt četrdesmit euro,

juridiskajām personām – uzliek
naudas sodu no trīsdesmit
euro līdz divsimt piecdesmit
euro.
Ja
administratīvais
pārkāpums izdarīts atkārtoti
gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, fiziskajām
personām uzliek naudas sodu
no divdesmit pieciem euro
līdz divsimt astoņdesmit euro,
juridiskajām
personām
–
no divsimt piecdesmit euro
līdz septiņsimt euro. Ja
administratīvo
pārkāpumu
izdarījusi
nepilngadīga
persona, administratīvo sodu
var uzlikt nepilngadīgo personu
likumiskajam pārstāvim.
Cēsu novada pašvaldības
dabas takas, aktīvās atpūtas un
sporta laukumi:
1. Cēsu Pilsētas stadions,
Valmieras iela 6, Cēsis (sporta
laukums);
2. Cēsu Valsts ģimnāzijas
stadions, Leona Paegles iela 1,
Cēsis (sporta laukums);
3. Cēsu 2. pamatskolas
sporta laukums, Gaujas iela 45,
Cēsis; (sporta laukums)
4. “Cīrulīšu dabas takas”
Mūrlejas iela 1, Cēsis (dabas
taka);
5. “Venden veselības taka”
Cīrulīšu iela 68 a, Cēsis (dabas
taka);
6. “Veselības maršruts”,
Pirtsupītes grava, no Satekles
ielas līdz Mazajai Lenču ielai,

Cēsis (dabas taka);
7. Skeitparks, Lenču iela 4
(aktīvās atpūtas laukums);
8. Cēsu Velotrase, Lenču
4, Cēsis (aktīvās atpūtas
laukums);
9. Bērnu aktīvās atpūtas –
rotaļu
laukums,
Maija
parks, Cēsis (aktīvās atpūtas
laukums);
10. Slēpošanas – biatlona
bāze, Vaives pagasts, Cēsu
novads
(sporta
laukums,
aktīvās atpūtas laukums).

07.02.2019. Saistošie
noteikumi Nr. 2 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2013. gada 18.
jūlija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības
nolikums””
Izdarīt Cēsu novada domes
2013. gada 18. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 18 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums”
(prot. Nr. 11, 20.punkts) šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu
10.6.
apakšpunktu
šādā
redakcijā:
“10.6. Izglītības pārvalde;”
2. Svītrot 29.1 punktu.

7

Cēsu Vēstis, 2019. gada 1. marts

PASĀKUMI



Pasākumi Cēsīs martā
Pasākumi
01.03. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Alfrēda Kalniņa jauno
vokālistu konkurss
01.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Jazz Lounge” | “Imperial
Orpheon”
01.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Mārcis Šteinbergs
02.03. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Cēsu apriņķa deju kolektīvu
koncerts “Dejas dzirksts
paaudzēs”
02.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ DidzisKo
03.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Gidons Krēmers un
“Kremerata Baltica” |
“Tango”
05.03. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
“Dirty Deal Teatro” izrāde
skolēniem “Baltā grāmata”
06.03. plkst.10.00
Vaives Tautas namā
Seminārs “Retāk kultivētie
augļaugi Latvijā”
06.03. plkst.11.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Nacionālās skaļās lasīšanas
sacensības reģionālais fināls
5.klašu un 6.klašu skolēniem
07.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Dubultais
adījums”
08.03. plkst.10.00
Koncertzālē “Cēsis”
Konference “Cilvēkfaktors”
08.03. plkst.16.00
Izstāžu namā
Jelgavas mākslinieku
grupas izstādes “Ciemos no
Zemgales” un Jura Butkina
gleznu izstādes atklāšana
08.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Izrāžu apvienības “Panna”
Stand-up komēdija ar Zani
Daudziņu “Tāda es esmu”

09.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“Age of Stones” (rock), “Dead
City Holidays” (rock). DJ
130db
10.03. plkst.11.00
Cēsu 2.pamatskolā
Sarīkojumu deju festivāls
“Reveranss 2019”
10.03. plkst.18.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mūzikls “Kā es braucu
ziemeļmeitas lūkoties”
11.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Dubultais
adījums”
12.03. plkst.18.30
Koncertzālē “Cēsis”
ASV vīru kora koncerts
“Faithful Men”
14.03. plkst.10.00
Jaunajā pilī
Skolotāju sadarbības
seminārs Cēsīs
14.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mūzika mākslas galerijā |
“Trio Angelicus”
15.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Operete “Silva. Čardaša
karaliene”
15.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Brīvrunu Projekts (freestyle
hip-hop). DJ Mārtiņš
Pavasaris
16.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ambiente skatuve Tīrkultūra
| “Kelsija Lu”
16.03. plkst.22.00
Fonoklubā
DJ Artis Volfs (pieci.lv)
17.03. plkst.12.00
CATA Kultūras namā
Transformeru cirka izrāde
bērniem
17.03. plkst.17.00
Koncertzālē “Cēsis”
Deju grupas “VIVA” 20 gadu
jubilejas koncerts
17.03. plkst.19.00
CATA Kultūras namā
Teātris “Kardan”. Rīga.
Vodeviļa “Bēdas no maigās
sirds” (krievu valodā)

19.03. plkst.15.00
Jaunajā pilī
Latvijas Nacionālā arhīva
grāmatas “Cīņa par brīvību:
Latvijas Neatkarības karš
(1918–1920) Latvijas Valsts
vēstures arhīva dokumentos”
prezentācijas pasākums
21.03. plkst.6.15
Riekstu kalnā
Lielās dienas svētīšana, saules
sagaidīšana un uguns rituāls
22.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Melo-M maģiskā Radio tūre
23.03. plkst.17.00
CATA Kultūras namā
Dzintars Čīča koncertā
“Draugi uz mūžu”
23.03. plkst.22.00
Fonoklubā
“Transleiteris”. DJ Artūrs
Pudāns
24.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mārcis Auziņš koncertsērijā
“Aizrautība”
25.03.-29.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Digitālās nedēļas informatīvi
izglītojošā stunda “Drošība
un riski interneta vidē”
sākumskolas audzēkņiem pēc
pedagogu pieprasījuma (tālr.
64122605; mob. tālr. 25668580)
25.03. plkst.13.00
Pie piemiņas akmens Cēsu
Jaunās pils pagalmā un
Jaunajā pilī
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena
Svētbrīdis pie piemiņas akmens
Cēsu Jaunās pils pagalmā
Izstādes “Sibīrijā rakstītās
vēstules uz bērza tāss” atklāšana
A.Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas audzēkņi Veltījuma
koncerts Jaunās pils Lielajā
salonā
25.03. plkst.19.00
Sv.Jāņa baznīcā
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas 75. gadadienai
veltīts koncerts “Dievs, Tava
zeme deg”
27.03. plkst.16.00
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Digitālās nedēļas pēcpusdiena
bibliotēkas speciālistu vadībā
par mobilo aplikāciju SmartID, VID attaisnotie izdevumi
un Mobile-pocket lietošanu

27.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Starptautiskajai teātra dienai
veltīts Cēsu teātra muzikāls
uzvedums “Čivināsim vai
lidosim?!”
28.03. plkst.17.30
Koncertzālē “Cēsis”
Koncertlekcija “Sergejs
Rahmaņinovs”
28.03. plkst.17.30
Vaives Amatu mājā
Radošais vakars “Dubultais
adījums”
29.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Ainars Mielavs
30.03. plkst.11.00
Raunas ielā 12
Atvērto durvju diena Alfrēda
Kalniņa Mūzikas vidusskolā
30.03. plkst.12.00
Koncertzālē “Cēsis”
Mazo vokālistu konkurss
“Cēsu cālis 2019”
30.03. plkst.19.00
Koncertzālē “Cēsis”
Guna Zariņa. “Latvijas Radio
koris” | “NAKTSSARDZE”
30.03. plkst.22.00
Fonoklubā
Miks Dukurs. Dj Winamp

Izstādes
Līdz 16.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu bibliotēkai 100 “Pirmie
25 (1919-1944)”
Līdz 30.11.
Jaunajā pilī
Izstāde “Pirmais gads”
05.03. -25.04.
Vaives Tautas namā
Fotogrāfa Andra Vētras
darbu izstāde “Dzīves
kaleidoskops 2”
06.03 – 24.03.
Jaunajā pilī
“Dzīves kaleidoskops”. Andra
Vētras fotogrāfijas
08.03. – 07.04.
Izstāžu namā
“Ciemos pie Zemgales”
08.03. – 07.04.
Izstāžu namā
Juris Butkins “Gleznas”

19.03. – 27.04.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Cēsu pilsētas Mākslas skolas
Priekuļu filiāles audzēkņu
grafikas darbi
21.03. -23.03.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā
Jauno grāmatu izstāde

Kino
No 01.03.
Blakus (2019) Žanrs:
Komēdija, drāma
06.03. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase. “Kur satiekas
pasaules”
No 08.03.
Kā pieradināt pūķi 3 / How
to Train Your Dragon 3 (2019)
Žanrs: Piedzīvojumu filma,
animācija, ģimenes filma
Kapteine Mārvela / Captain
Marvel (2019) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, zinātniskā
fantastika
Kurska / Kursk (2018) Žanrs:
Drāma, asa sižeta filma,
vēsturiska
No 15.03.
1906 (2019) Žanrs:
Piedzīvojumu filma, drāma,
detektīvfilma, asa sižeta filma,
vēsturiska
20.03. plkst.19.00
Ditas Rietumas Eiropas kino
festivālu izlase. “Neuztraucies,
viņš tālu netiks”
No 22.03.
Mēs / Us (2019) Žanrs:
Trilleris, drāma, šausmu filma
Karalienes korgijs (2019)
Žanrs: Animācija, ģimenes
filma
24.03. plkst.18.00
Latvijas Simtgades filmu
programmas noslēdzošās
filmas “1906” seanss lielajā
zālē
No 29.03.
Pelni sniegā / Ashes in the
snow (2019) Žanrs: Drāma,
vēsturiska
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BUDŽETS, KULTŪRA
Budžeta prioritātes – izglītība un attīstība

Cēsu
novada
domes
deputāti februāra sākumā
pieņēma 2019. gada budžetu,
apstiprinot 26,559 miljonu eiro
kopbudžeta ieņēmumus, kas ir
par 3% vairāk nekā plānotais
budžets pērn. Kopbudžeta
2019. gada izdevumi plānoti
31,349 miljonu eiro apmērā
un, salīdzinot ar 2018. gada
budžetu, tos izdevies samazināt
par 2,8%.
Ir pieņemts bezdeficīta
budžets - izdevumu daļa ir
lielāka par ieņēmumiem, jo
2019. gadā tiks piesaistīti
līdzekļi deviņiem projektiem,
kā arī tiek atmaksātas iepriekš
uzņemtās saistības.
Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi no
nodokļiem 2019. gadā plānoti
12,067 miljoni eiro. Lielākais
īpatsvars nodokļu ieņēmumos
ir
iedzīvotāju
ienākuma
nodoklim
(89,6
%)
un
nekustamā īpašuma nodoklim

(9,5 %).
“Galvenie akcenti šī gada
budžetā ir izglītības pieejamība
un pilnveidošana novadā,
kā arī rindas samazināšana
uz vietām bērnudārzos un
kvalitatīva
pedagoģiskā
procesa nodrošināšana. Mērķis
ir nodrošināt pirmsskolas
izglītības pieejamību katram
mazajam cēsniekam, tai skaitā
tiem, kuri atgriežas Cēsīs pēc
dzīves ārzemēs. Rūpēsimies
arī, lai Cēsu skolotāji būtu
gatavi kompetenču izglītības
ieviešanai un Cēsis saglabātu
savu lomu kā reģiona izglītības
centrs,” stāsta Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs.
Vēl
svarīgi
uzdevumi
šogad būs uzņēmējdarbības
vides uzlabošana, atjaunojot
brauktuves Rūpniecības ielas
rajonā un veidojot industriālo
parku Robežu ielā. Budžeta
investīcijas paredzētas arī

jaunu dzīvokļu celtniecībai.
No budžeta izdevumiem
14,297
miljoni
eiro
paredzēti izglītības funkcijas
finansēšanai. Vairāk nekā
pusmiljons eiro tiks ieguldīti,
lai Līvu sākumskolu šī mācību
gada noslēgumā pārveidotu par
pirmsskolas izglītības iestādi.
Tajā pēc telpu labiekārtošanas
un pielāgošanas pirmsskolas
izglītības vajadzībām izveidos
trīs jaunas bērnudārza grupas
ar vietām 57 audzēkņiem.
Tāpat 2,104 miljoni eiro
atvēlēti Eiropas Savienības
projekta “Vispārējo izglītības
iestāžu
modernizācija”
īstenošanai, kura rezultātā
tiks uzlabota mācību vide,
izveidoti metodiskie centri
un
labiekārtota
sporta
infrastruktūra četrās skolās:
Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts
ģimnāzijā,
Cēsu
Pilsētas vidusskolā, Cēsu 2.

Bibliotēkas piedāvā e-grāmatas
Visās Latvijas pašvaldību
publiskajās bibliotēkās lasītājiem piedāvā jaunu pakalpojumu – “3td* e-GRĀMATU bibliotēka” vietnē
www.3td.lv.
Ikvienam
interesantam
ir iespēja bez maksas lasīt
latviešu
autoru
darbus
e-grāmatas formātā tiešsaistē
mobilajā ierīcē vai datorā. Tā
ir kopīgi īstenota iniciatīva,
lai veicinātu grāmatu lasīšanu
mūsdienīgā un ērtāk pieejamā
veidā.
“3td e-GRĀMATU bibliotēka” ir pieejama tikai bibliotēkā reģistrētiem lietotājiem
tīmekļa vietnē www.3td.lv.
E-grāmatas šajā platformā
ir iespēja lasīt, ja lietotājs
sistēmā ir reģistrējies ar
tiem
autorizācijas
datiem
(lietotājvārds
un
parole),
kas
derīgi
izmantošanai
bibliotēkas
publiskajam
katalogam. Piekļuves datus
individuāli katram lietotājam

Cēsu novada bibliotēkās (Cēsu
Centrālajā, Vaives pagasta
Rāmuļu un Vaives pagasta
Rīdzenes bibliotēkā) izsniedz
bibliotekārs.
Šobrīd
lasītājiem
tiek
piedāvāti vairāk nekā simts
“Zvaigznes ABC” izdevumi.
Lielākā daļa no tiem ir
daiļliteratūra.
Reģistrēšanās notiek vietnē
www.3td.lv, kur sākumlapas
augšējā joslā jāizvēlas iespēja
Reģistrēties.
Reģistrēšanās
sastāv no diviem soļiem:
1. Lietotāja datu pārbaude
bibliotēkā. Šajā solī no
saraksta jāizvēlas reģionālais
bibliotēku kopkatalogs, kurā
lietotājs ir reģistrēts, un
jāievada bibliotēkas piešķirtais
publiskā kataloga lietotājvārds
un parole, lai sistēma varētu
pārbaudīt, vai lietotājs ir
reģistrēts kādā no kopkataloga
bibliotēkām. Ja lietotājam nav
piešķirts lietotājvārds vai tas
ir aizmirsts, jāsazinās ar savu

bibliotēku.
2. Jauna lietotāja reģistrācija.
Pēc veiksmīgas lietotājvārda
un paroles pārbaudes sistēma
parāda personas datus, kādi
reģistrēti
bibliotēkā.
Šajā
solī jāievada derīga e-pasta
adrese, kas turpmāk tiks
izmantota kā lietotājvārds “3td
e-GRĀMATU bibliotēkā”, un
jauna parole, ar kuru pieslēgties
savam “3td e-GRĀMATU
bibliotēkas”
kontam.
Uz
ievadīto
e-pasta
adresi
sistēma sūtīs paziņojumus
un
atgādinājumus,
kas
saistīti ar “3td e-GRĀMATU
bibliotēkas” lietošanu.
Pēc veiksmīgas reģistrēšanās informācijas ievadīšanas
sistēma nosūta uz ievadīto
e-pasta adresi aktivizācijas
saiti. Ja nosūtīto saiti atver
pārlūkā,
sistēma
aktivizē
izveidoto lietotāju, un tas
var sākt izmantot autorizētā
lietotāja
funkcijas
“3td
e-GRĀMATU bibliotēkā”.

pamatskolā.
Ekonomiskajai
darbībai
no pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānots tērēt
5,855 miljonus eiro jeb 18,89
% no kopējiem izdevumiem,
kas ir par 40% vairāk nekā
2018. gadā. Lielākie izdevumi,
590,5 tūkstoši eiro, plānoti
ielu kopšanai un grants ielu
uzturēšanai Cēsu pilsētā un 124
tūkstoši eiro Vaives pagasta
ceļu un ietvju uzturēšanai.
Tāpat šogad 418 tūkstoši eiro
(t.sk. 342 tūkstoši eiro Lauku
atbalsta dienesta finansējums)
tiks novirzīti grants ceļu
seguma atjaunošanai uz Vaives
pagasta autoceļiem.
Šogad veiks deviņu ielu
virsmu
divkārtu
apstrādi
126,7 tūkstošu eiro apjomā,
un ieviesīs satiksmes drošības
uzlabošanas risinājumus.
Šogad 1,4 miljoni atvēlēti
pilsētas
stadiona
tribīņu
būvniecības
pabeigšanai.

Tāpat turpināsies Cēsu Sv.Jāņa
baznīcas restaurācija un Cēsu
viduslaiku pils konservācija,
kur tiks ieguldīti kopā 951,2
tūkstoši eiro.
Amatiermākslas
uzturētājiem un kultūras pasākumu
veidotājiem,
pašvaldības
aģentūrai “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs”, darbībai 2019.
gadā plānoti 1,23 miljoni eiro.
Sporta pasākumu finansēšanai
šogad plānots izlietot 129
tūkstošus eiro.
Pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanas
pasākumiem budžetā paredzēti
1,96 miljoni eiro. Lielākās
izmaksas,
730,5
tūkstoši
eiro, plānotas daudzstāvu
daudzdzīvokļu
ēkas
A.
Kronvalda ielā 56 būvniecības
pabeigšanai.

Vērtīgs seminārs dārzkopjiem
Trešdien 6. martā plkst.
10.00
Vaives
pagasta
“Kaķukrogā” notiks seminārs
“Retāk kultivētie augļaugi
Latvijā”. Lektore Jana Vāle
Lauksaimniecības
maģistre,
Latvijas
Lauksaimniecības
universitātes pētniece.
Semināra
apmeklētāji
varēs iepazīties ar mazāk
zināmu augļaugu – sausseržu,
krūmmelleņu, lielogu dzērveņu
un kultivēto brūkleņu –
audzēšanu. Klausītāji saņems

detalizētu informāciju par
šiem augiem – šķirnēm, vietas
izvēli, augsnes sagatavošanu,
stādīšanu, stādījumu kopšanu,
aizsardzību pret putniem, ražas
vākšanu.
Semināra ilgums 4 stundas.
Semināra norisi finansē Cēsu
novada pašvaldība.
Lūgums dalībai seminārā
pieteikties līdz 4. martam pa
tālr. 26687719 Evijai Atvarai
vai elektroniski:
evija.atvara@cesis.lv

Saules godināšana
Latviskajā tautas tradīciju
mantojumā ir daudz liecību par
gadskārtu rituālu svinēšanu.
Pavasara rituāli saistās ar
saules godināšanu.
Jau drīz, 21. martā, pašā
rīta agrumā pirms saullēkta,
aicinām visus uz tikšanos
Riekstu kalnā, lai degtu Lielās
dienas uguni, kopā sagaidītu

Sauli, iepērtu viens otru ar
pūpoliem, dziedātu Lielās
dienas Saules dziesmas.
Savukārt, 21. aprīlī ir
svinamas kalendārā iezīmētās
Lieldienas, kuru pamatā ir
kristīgā tradīcija. Tad tiksimies
Maija parkā un kopā ar
ģimenēm pavadīsim svētkus
priecīgās noskaņās.

