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Svētā Jāņa baznīca izgaismota

Attēlā: Cēsu Sv. Jāņa baznīcas izgaismošana ir īpašs noskaņu stāsts, ko tagad piektdienu un sestdienu vakaros var izbaudīts katrs. Foto: Normunds Kažoks.
Cēsu pilsētas svētkiem
šogad bija īpaša kulminācija.
Pirmo reizi tika izgaismota
Cēsu Svētā Jāņa baznīca. Arī
šajā un turpmākajās nedēļas
nogalēs baznīca iemirdzēsies

krāšņās gaismās.
Izgaismošana notiks piektdienu un sestdienu vakaros,
iestājoties vakara tumsai,
katru stundu līdz plkst. 23.00.
Tas būs īpašs noskaņas stāsts,

ko vērts izbaudīt katram
cēsniekam un pilsētas viesim.
Ar gaismu spēlēm plānots
radīt īpašas noskaņas atbilstoši
sezonalitātei un dažādiem
valsts un gadskārtu svētkiem.

Jūnijā apritēja divi gadi
kopš
Cēsu
Svētā
Jāņa
baznīcas restaurācijas darbu
sākšanas. Līdz ar fasādes
rekonstrukciju
pārvērtības
piedzīvojuši arī baznīcas logi.

Veikta to rekonstrukcija un
izvietotas jaunas vitrāžas, kas
papildina logus altāra daļā un
baznīcas jomā. Kā arī uzstādīti
prožektori,
kas
izgaismo
baznīcas torni.

90% apjomā;
• no maznodrošinātām ģimenēm: 50% apjomā;
• bērniem ar invaliditāti:
100% apjomā;
• bāreņiem un bez vecāku
gādības aplikušiem bērniem:
25% apjomā;
• daudzbērnu ģimeņu bērniem: 100% apjomā.
Atbalstu piešķir bērniem,
kuri mācās kādā no Cēsu
novada pirmsskolas izglītības
iestādēm. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai.
Atbalsta saņemšanai ģimenēm jāvēršas Cēsu novada pašvaldības aģentūrā
“Sociālais dienests” Bērzaines
ielā 16/18, Cēsīs, 2. stāva, 6.
vai 7. kabinetā apmeklētāju
pieņemšanas
laikos
vai iesniegums jāiesniedz

elektroniski valsts portālā
latvija.lv/Epakalpojumi/EP155/.
Sociālā dienesta pārstāvji
ceturtdienās no plkst. 8.30
līdz plkst.10.00 apmeklētājus
pieņem arī Vaives pagasta
Rīdzenes bibliotēkā. Vairāk
informācijas mājas lapācesis.
lv, sadaļā “Sociālais dienests”.
*Tiesības saņemt bārenim,
par kura ārpusģimenes aprūpi
lēmumu pieņēmusi Cēsu novad
bāriņtiesa un kura deklarētā
dzīvesvieta pirms bāriņtiesas
lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Cēsu novada administratīvajā
teritorijā. Pabalstu turpina
izmaksāt pēc pilngadības
sasniegšanas, ja bārenis bez
pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē,
profesionālajā
skolā
vai
vidusskolā, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecumam (08.10.2015.
Saistošie noteikumu Nr. 17).

Atbalsts mācību gada sākumam
Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
no 3. augusta pieņems
novada ģimeņu iesniegumus
brīvpusdienu un vecāku maksas
atlaides piešķiršanai, kā arī
pabalsta saņemšanai mācību
piederumu iegādei skolēniem.
Pabalsts mācību piederumu iegādei skolēniem:
• Trūcīgo ģimeņu bērniem:
25 eiro vienam skolēnam;
• Bērniem ar invaliditāti: 25
eiro vienam skolēnam;
• Maznodrošināto ģimeņu
bērniem: 20 eiro vienam
skolēnam;
• Bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem
bērniem līdz 24 gadu vecumam,
kuri ar Cēsu novada bāriņtiesas
lēmumu nodoti audžuģimenē
vai aizbildniecībā: 15 eiro
vienam skolēnam;
•
Daudzbērnu
ģimeņu
bērniem, kuri sāk mācības 1.

klasē: 20 eiro, ja ģimenei šim
nolūkam nav piešķirts cits
pašvaldības pabalsts.
Pabalsts ir netiešs, un tas
tiek izsniegts dāvanu kartes
veidā. Atbalstam var pieteikties
līdz š.g. 30. septembrim.
Brīvpusdienas
skolās
pieejamas:
• izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm, ja tie mācās kādā no
vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā vai
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā pusgada
pēdējai mācību dienai;
• bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem
bērniem*, ja tie mācās kādā no
vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā un
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no

nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai;
• bērniem ar invaliditāti,
ja tie mācās kādā no vispārējās izglītības iestādēm
vai profesionālā skolā un
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai;
•
daudzbērnu
ģimeņu
bērniem, ja tie mācās kādā
no Cēsu novada vispārējās
izglītības
iestādēm
vai
profesionālā
skolā
un
vidusskolā. Pēc iesnieguma
saņemšanas atbalstu piešķir no
nākamā mēneša pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai dienai.
Vecāku maksas atlaides
pirmskolas izglītības iestādēs
bērniem:
• no trūcīgām ģimenēm:
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PAŠVALDĪBĀ

Jēdzīgi izmantot jaunās iespējas Bērni.

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Saskaņā ar administratīvās
reformas
nosacījumiem
jūlijā notika topošo Cēsu
novadu veidojošo pašvaldību
apvienotā finanšu komitejas
sēde. Saskaņojām finansiāli
apjomīgākās
ieceres
–
aizņēmumus, nekustamā īpašuma atsavināšanu, projektu
pieteikumus, līgumus. Notika
arī tikšanās ar Centrālās
vēlēšanu komisijas vadību,
uzklausījām rekomendācijas,
kā labāk organizēt pašvaldību
vēlēšanas nākamajā gadā, kā
veidot vēlēšanu komisijas.
Pēc 2021. gada pašvaldību
vēlēšanām
tiks
apvienoti
Cēsu, Līgatnes, Vecpiebalgas,
Jaunpiebalgas,
Priekuļu,
Amatas un Pārgaujas novadi,
veidojot vienotu Cēsu novadu.
Esmu ticies ar visu novadu
vadītājiem,
iepazinies
ar
situāciju, attīstības iespējām.
Sarunās dominē pragmatiska
pieeja un jau izvērtējam, kurās

jomās iespējams apvienot
spēkus, lai risinājumi būtu
veiksmīgāki. Pirmie ciešākas
sadarbības soļi ir sperti, un
septembrī
jau
spriedīsim
par konkrētām pašvaldību
funkcijām un sadarbību to
īstenošanā.
Ir apstiprināts Nacionālais
Attīstības plāns 2021. –
2027.
gadam,
savukārt
Eiropas
Komisija
garās
un
saspringtās
debatēs
vienojusies par daudzgadu
budžeta sadales principiem
nākamajā plānošanas posmā.
Šie dokumenti lielā mērā
noteiks arī pašvaldību darbības
finansiālo ietvaru, tāpēc jau
tagad nepieciešams noteikt
prioritāros attīstības virzienus
un mērķus, ko īstenosim
jaunajā novadā. Esam izsūtījuši
aicinājumu
topošā
Cēsu
novada pašvaldībām iesūtīt
savas projektu idejas, lai, tās
apkopojot un izvērtējot, varētu
veidot kopīgu, ambiciozu
attīstības
programmu.
Nākamajā plānošanas posmā
Latvijai no Eiropas Savienības
struktūrfondiem būs pieejami
lielāki finanšu resursi. Tas
nozīmē, ka pašvaldībām ļoti
atbildīgi un saskaņoti jāvērtē
vajadzības un iespējas, lai
naudu ieguldītu jēdzīgi un tā
sekmētu novada un iedzīvotāju
labklājību ilgtermiņā.
Veiksmīgi aizvadītie Cēsu
pilsētas svētki ir labs piemērs
tam, ka daudzveidīgu, aizraujošu un labi apmeklētu svētku
programmu var īstenot, arī
ievērojot visus nepieciešamos

drošības nosacījumus. Paldies
visiem
svētku
rīkotājiem
par labi paveiktu darbu un
apmeklētājiem par atsaucību
un atbildību! Sācies vēl viens
nozīmīgs notikums: Cēsu
mākslas festivāls! Cēsnieki un
mūsu viesi var baudīt lielisku
mākslu, mūziku, kino, teātra
izrādes, un delikāti piesardzības
pasākumi tam netraucē.
Jūlijā
Cēsis
apmeklēja
Izraēlas vēstniece Latvijā
Orli Gila un Vācijas vēstnieks
Nikolajs fon Šepfs. Vairāk
runājām
par
ekonomisko
sadarbību, investīciju vidi
Cēsīs. Interesanti, ka Vācijas
vēstnieka dzimta nāk no Cēsīm,
un viņa motivācija sekmēt
Cēsu sadarbību ar Vāciju ir ļoti
personīga.
Tuvojas jaunais mācību
gads, bet skolēnu vecākiem
joprojām ir daudz jautājumu
par tā norisi, kas, saprotams,
rada bažas. Izglītības un
zinātnes ministrijai sadarbībā
ar pašvaldībām jāizstrādā
precīzi
rīcības
scenāriji
dažādām epidemioloģiskajām
situācijām, lai bērni un vecāki
skaidri zinātu, kas sagaidāms.
Pavasarī bija ātri jāreaģē un
jāievieš strikti ierobežojumi,
lai
mazinātu
saslimšanas
riskus. Tagad mums ir laiks
sagatavoties, izstrādāt plānus
A, B vai F, lai pilnvērtīgi
strādātu un mācītos arī tad, ja
valsti skars bieži piesauktais
Covid-19 otrais vilnis. Katrā
ziņā pašvaldībā darīsim visu,
lai jauno mācību gadu sāktu bez
liekiem kreņķiem!

Izveidota e-pakalpojumu vietne
Jūlija nogalē Cēsu novada
pašvaldības klientiem atklāta
jauna tiešsaistes platforma
epakalpojumi.cesis.lv,
kurā
iespējams elektroniski pieteikties dažādiem pašvaldības
pakalpojumiem kā arī nosūtīt
iesniegumus pašvaldībai un tās
iestādēm.
Platformu var izmantot,
autorizējoties ar Latvija.lv
autentifikāciju (internetbanku,
e-parakstu vai eID). Iedzīvotāji var pieteikties bērna
piedzimšanas pabalstam, nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidei,
reģistrēt
bērnu
pašvaldības
bērnudārzā,
pieprasīt atļauju koku ciršanai
vai
saskaņot
reklāmas

izvietošanu u.c.
Patlaban platformā pieejami
13 pakalpojumi, taču to
klāstu plānots pakāpeniski
palielināt. Lai iedzīvotāji būtu
informēti par savu iesniegumu
izskatīšanas gaitu, pašvaldība
par dokumenta statusu ziņos,
nosūtot e-pastu un īsziņu.
Svarīgākais šādas platformas
ieguvums
ir
pašvaldības
pakalpojumu
pieejamības
uzlabošana. “Ja saziņā ar
valsti nereti tiek pieprasīts
izmantot
e-parakstu,
tad
epakalpojumi.cesis.lv ir elastīgāki, jo klientam pietiek
ar standarta internetbankas
autorizāciju, lai varētu izmantot
vienkāršotās veidlapas savu

jautājumu risināšanai ar iespēju
pievienot arī pielikumus –
kopijas, fotogrāfijas u.tml. –
ja tādi nepieciešami. Turklāt
to var darīt no jebkuras vietas
pasaulē jebkurā diennakts
laikā,” norāda Cēsu novada
pašvaldības
Komunikācijas
un klientu servisa pārvaldes
vadītājs Kārlis Pots.
Pašvaldības pakalpojumus
joprojām var saņemt arī
klātienē Klientu apkalpošanas
centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, un
elektroniski valsts pārvaldes
pakalpojumu portālā latvija.lv
vai sūtot ar drošu elektronisko
parakstu parakstītu iesniegumu
uz dome@cesis.lv.

Domes sēdē jūlijā
Cēsu novada domes sēdē
16. jūlijā izskatīti 27 jautājumi.
Deputāti noklausījās ziņojumu
par Cēsu tirgus attīstību un
apstiprināja pašvaldības 2019.
gada publisko pārskatu. Vienojās par aizņēmumu projekta
“Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura

ielā” realizācijai.
Domes sēdē apstiprināja
vairāku
pašvaldības
nekustamo īpašumu nodošanu
atsavināšanai un to izsoles,
kā arī lēma par nekustamā
īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs,
pārņemšanu
pašvaldības
īpašumā. Vēl deputāti vienojās

par sadarbības līguma slēgšanu
ar Vidzemes Tehnoloģiju un
Dizaina tehnikumu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi”.

Kliedziet!

Atis Egliņš - Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs
Ik dienu pašvaldību sasniedz
daudz iedzīvotāju iesniegumi.
Kādā iesniegumā iedzīvotājs
ir puktīgs par nebūšanu
Cēsu novada saimniecībā.
Citā – izteikts priekšlikums
pašvaldībai kaut ko uzlabot.
Vēl kādā iesniegumā uzdoti
praktiski jautājumi pašvaldības
darbiniekiem. Bet pavisam
citā iedzīvotāja vēstulē –
paldies par palīdzēšanu. Taču
reti kuri iesniegumi ir tik
sirsnīgi un aizkustinoši kā
bērnu iesniegumi pašvaldībai.
Tie nav bieži, bet ir. Mēneša
sākumā saņēmu vairāku puiku
parakstītu
iesniegumu
ar
lūgumu sakārtot skeitparku, jo
tur atkal kaut kas saplīsis. Viss
kārtots ar lielo “lielo cilvēku”
pieeju – nopietni. Kad šo
iesniegumu saņēmu savās rokās,
tas deva milzīgu sirdsprieku un
cerību, ka ar nākamo paaudzi
viss kārtībā. Vecāki, kuru
puikas apakšā parakstījušies
šim iesniegumam, var būt ļoti
lepni par saviem jauniešiem. Tā
vietā, lai pukstētu, ka šis un tas
nav kārtībā, jaunieši ņem rīcību
savās rokās un ziņo pašvaldībai
ar skaidru vēstījumu: MUMS
VAJAG JŪSU PA-LĪ-DZĪBU! Šis ir tas, ko varam saukt
par pilsonisku sabiedrību, jeb
citiem vārdiem – atbildīgu
sabiedrību. Tās ir rūpes ne tikai
par sevi, bet arī par citiem. Lai
vēl kāds nesasistos un nebūtu
jāliek šuves (kā tas aprakstīts
iesniegumā).
Bērni šajā pusgadā ir
vieni no tiem, kuri visvairāk
pārcietuši. Mēs bieži esam
runājuši par to, ka vecākiem
grūts bija mājmācību laiks,
bet arī bērniem tas bija smags
un izolēts. Iespējams, ka stress
mājās, lai apgūtu vielu, bijis
vēl augstāks nekā skolā. Un

tāpēc, ka bērniem bija grūti, arī
vecākiem bija grūti.
Pandēmijas laikā dažādās
krīzes darba grupās ierasti no
sava kabineta aizskatījos uz
Cēsu un Latvijas karogiem,
kas plīvo man tieši pie loga, un
Pastariņa sākumskolas sporta
laukumu. Brīžos, kad tika
pieņemti visskarbākie izolācijas
lēmumi
un
ierobežojumi,
Pastariņu
sporta
laukums
bija īsta dzīvības artērija.
Jaunieši meklēja vismazāko
iespēju izkustēties. Es nereti
attālinātajās sanāksmēs ziņoju,
ka Pastariņos atkal basītis – no
agra rīta līdz vēlam vakaram.
Atzīšos, ka citreiz krīzes norietā
pat gribējās noklusēt to, ko
redzēju aiz loga. Kāpēc? Tāpēc,
ka biju priecīgs, ka jaunieši
grib iziet no “planšetēm”,
“datoriem” un “dīvāna”, ko
nereti un bieži mēs viņiem
pārmetam. Es caur logu pelēkās
pavasara dienās redzēju īstu
dzīves sparu un prieku. Un tas
mani iedvesmoja!
Mani iedvesmoja arī kāds
nejaušs pārsteidzoši pozitīvs
dialogs uz ielas 22. aprīļa
pavasara darba dienas beigās.
Uz skrejriteņa pieripoja puika
(9-10 gadi).
Puika: Jūs no domes?
Es: Jā!
Puika (žēlīgi): Kad atvērs
skeitparku?
Es: Ne ātrāk par 12. maiju.
Puika domā kaut ko....
Es: Nu, ātrāk diemžēl,
nevaram…
Puika: Bet tas tak ir drīz?!
Es domāju...
Es: Laikam tas ir drīz, jā!
Puika: Paldies!
Un visbeidzot – manas mājas
pagalmā ir vesela jauniešu
komūna. Viņi ceļ teltis, kaut
ko meklē zālājā. Spēlē ķerenes.
Spēlē basīti. Bet vēl viņi
vēlu vakaros, ārā spēlējoties,
bļaustās. Es nezinu, cik tur to
jauniešu īsti ir. Bet kliedz, tā,
ka ausīs džinkst. Un tas mani
iedvesmo. Lai – lai izdauzās!
Lai ir priecīga bērnība un
priecīga vasara! Kliedziet,
kliedziet, cik uziet – man no tā
liels prieks un iedvesma!

Metiens 9 000 eksemplāri

Izdod: Cēsu novada pašvaldība
Raunas iela 4, Cēsis.
E-pasts: cesuvestis@cesis.lv

Iespiests: SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”

Mūkusalas iela 15a, Rīga.

Viss par Cēsu novadu: www.cesis.lv

Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
“Cēsu Vēstīm” obligāta.
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AKTUĀLI
Sākti sociālo pakalpojumu
centra būvdarbi

Attēlā: Soicālo pakalpojumu centra būvdarbi sākās jūlijā, bet nākamā gada pavasarī jau
plānoti jaunās ēkas labiekārtošanas darbi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Esam informējuši, ka jaunā
centra būvniecība un jaunu
sociālo pakalpojumu izveide ir
daļa no deinstitucionalizācijas
no-rises Cēsu novadā. Deinstitucionalizācijas mērķis ir
palīdzēt cilvēkiem ar garīga
rakstura un funkcionāliem
traucējumiem
iekļauties
sabiedrībā, saņemot sabiedrībā
balstītus pakalpojumus, nevis
viņus nošķirt no sabiedrības,
ievietojot speciālās aprūpes
iestādēs jeb institūcijās.
Projekts tiek īstenots ar
2014.- 2020. gada Eiropas
Savienības fondu plānošanas
perioda darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība”
9.3.1.
specifiskā
atbalsta

mērķa “Attīstīt pakalpojumu
infrastruktūru bērnu aprūpei
ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai
dzīvei
un
integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma
“Pakalpojumu infrastruktūras
attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai” gaitā.
Kopējais projekta finansējums ir 1 593 152,02 eiro,
t.sk.,
Eiropas
Reģionālās
attīstības fonda finansējums
901 606,05 eiro, valsts budžeta
finansējums 42 614,48 eiro,
pašvaldības finansējums 569
527,44 eiro.

Ceram, ka, neskatoties
uz
pastiprinātiem
drošības
noteikumiem
un
ierobežojumiem, mums kopā
izdosies radīt skaistus svētkus!
Savu dalību jau apstiprinājuši vairāki jauniešu
iemīļoti mūziķi, piemēram,
grupa
“Carnival
Youth”.
Uzstāsies arī mūsu pašu
jaunieši, un uz skatuves kāps
vairāki iedvesmotāji.
Projekta galvenais mērķis –
piesaistot brīvprātīgos jauniešus un kopā pulcējot dažādas
organizācijas,
uzņēmumus,
sekmēt ģimenēm draudzīgas
vides veidošanu Cēsu novadā.
Jau
iepriekš
aicinām
cēsniekus būt iecietīgiem un
atbildīgiem pasākuma laikā!
Projekts
“JAUNIEŠU
DIENA
2020”
finansēts
no Latvijas valsts budžeta
līdzekļiem.

Turpinām apkarot latvāņus
Pateicoties
iedzīvotāju
atsaucībai un aktīvai rīcībai,
ierobežojot latvāņu izplatību,
invazīvās sugas skartās platības
Cēsu novadā pakāpeniski tiek
samazinātas. Taču, lai cīņa ar
latvāņiem būtu rezultatīva,
darbs jāturpina līdz pat
rudenim.
Atgādinām, ka invadētās
platības ir jāapseko regulāri
līdz latvāņu veģetācijas perioda
beigām un nepieciešamības
gadījumā
jāveic
atkārtoti

ierobežošanas
pasākumi.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem īpašumā nav
pieļaujama latvāņa ziedkopu
izveidošanās neatkarīgi no
ierobežošanas reižu skaita
sezonā.
Tāpat aicinām iedzīvotājus
informēt
par
platībām,
kurās nav veikta latvāņu
ierobežošana.
Jo
mūsu
kopīgais mērķis ir ierobežot
latvāņu invāziju, dzīvot drošā
un ainaviskā vidē!

Iespēja rezervēt sporta
laukumus

Vaives pagasta svētki
Jau drīz, 8. augustā, Vaives
“Kaķukrogā”
norisināsies
Vaives pagasta svētki, kuros
šogad akcentēsim vaivēniešu
prasmes un zināšanas.
Svētki sāksies ar autoorientēšanos Vaives pagasta
teritorijā. Dalībniekiem iespējams pieteikties arī iepriekš,
zvanot uz 27851194 vai rakstot
lelde.grinberga@cesis.lv.
Starts paredzēts plkst. 14.
Ar noteikumiem var iepazīties
Vaives Tautas nama Facebook
lapā un cesis.lv. No plkst. 14
līdz plkst. 17 notiks radošās
darbnīcas, ko organizē Vaives
amatu māja un biedrība
“Kiwanis
Cēsis”.
Vaives
amatu mājā varēs iemēģināt
roku noderīgās prasmēs, bet
ar biedrību “Kiwanis Cēsis” –
izpausties ne tikai radoši, bet

Biedrība “Youth for City –
City for Youth” sadarbībā ar
Cēsu novada pašvaldību un
Jauniešu māju ir sākusi aktīvu
gatavošanos Jauniešu dienai,
kura šogad notiks 29. augustā.
Bērnu rīta daļa ar tēmu
MASKAS notiks plkst.13-16,
bet vakara daļa plkst.18.30-23.
Gatavošanās šogad ir citāda,
jo pastiprināti jāpiedomā par
drošību, taču esam optimisma
pilni un radoši! Atsevišķas
cēsnieku iemīļotas nodarbes
un teltis šogad diemžēl nebūs
pieejamas, un aktivitāšu zona
būs
maksimāli
izkliedēta
visā Pils parka teritorijā.
Šogad arī rūpīgi veiksim
apmeklētāju
uzskaiti,
lai
kontrolētu dalībnieku skaitu
un nodrošinātu distancēšanos.
Pils parka teritorija un
laukuma daļa būs sadalīta
un norobežota zonās, lai
novērstu drūzmēšanās iespēju.
Aicināsim arī apmeklētājus
lejuplādēt lietotni “Apturi
COVID”.

arī aktīvi. Plkst. 17 humora
devu sniegs Cēsu Neredzīgo
bibliotēkas
amatierteātris
“Aina” (režisore Aina Karele)
ar anekdošu ciklu “Mednieku
anekdotes” un viencēliena
izrādi “Trīs dāmas un pudele
vīna”, kam plkst. 18.30 sekos
autoorientēšanās
rezultātu
paziņošana un apbalvošana.
Plkst. 19 sāksies koncerts, kurā
savus talantus rādīs tautas deju
kolektīvs “Vaive” Solvitas
Krastiņas vadībā un sieviešu
vokālais ansamblis “Tieši
tāpēc” Ilzes Grinfeldes vadībā,
bet koncerta otrajā daļā spēlēs
pūtēju orķestris “Cēsis” ar
diriģentu Jāni Puriņu. Svētku
noslēgumā plkst. 21 brīvdabas
kino seansā būs iespēja skatīties
Latvijas simtgadei veltīto
filmu “Bille”, kas apbalvota ar

Nacionālā kino balvu Lielais
Kristaps.
Visi pasākumi notiks Vaives
Tautas nama pagalmā.
Jāpiebilst, ka šogad svētki
būs atšķirīgi. Apmeklētājus
aicinām ierasties ar saviem
groziņiem
–
uzkodām,
dzērieniem – labākai pašsajūtai
un kino baudīšanai vakarā. Arī
koncerta un kino baudīšana
notiks brīvdabā.
Organizatori aicina būt
sociāli atbildīgiem, ievērot
2 metru distanci un regulāri
mazgāt vai dezinficēt rokas.
Organizē p/a “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs”, Vaives
Tautas nams, Vaives pagasta
pārvalde.

Cēsu
pilsētas
stadiona
apmeklētāji
ierosinājuši
ieviest
iespēju
rezervēt
sporta laukumus. Jūlijā šāds
pakalpojums ieviests, dodot
iespēju par maksu rezervēt
divus sporta sektorus – tenisa
kortu un pludmales volejbola
laukumu – konkrētiem spēļu vai
treniņu laikiem. Visu stadiona

sporta sektoru izmantošana bez
rezervācijas – joprojām bez
maksas.
Maksa
par
pludmales
volejbola laukuma rezervāciju
ir 5 eiro/stundā, tenisa
kortam – 10 eiro/stundā.
Maksa noteikta, izvērtējot
reģiona profesionālās sporta
infrastruktūras izmaksas.



Rīgas ielā 90, Cēsīs, sākta
ēkas
“Daudzfunkcionālais
sociālo pakalpojumu centrs
“Cēsis”” būvniecība, kas ilgs
10 mēnešus. Pēc būvdarbu
pabeigšanas,
kas
plānota
2021. gada aprīlī, sekos ēkas
labiekārtošanas darbi.
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt sociālos
pakalpojumus Cēsu novadā,
izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas sniedz personai, kurai
ir ierobežotas spējas sevi
aprūpēt, nepieciešamo atbalstu.
Šīs pakalpojumu sistēmas
mērķis ir nodrošināt, lai cilvēki
ar invaliditāti spētu dzīvot
mājās vai ģimeniskā vidē, tā
ir vērsta uz neatkarīgas dzīves
veicināšanu un sabiedrības
radīto šķēršļu mazināšanu
cilvēku
ar
invaliditāti
pašnoteikšanās, līdzdalības un
iekļaušanās iespējām.

Jauniešu diena –
daudzveidīga un droša
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 15 “Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos noteikumos Nr.
28 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2018. gada 6. decembra
saistošajos noteikumos Nr.
28 “Par sabiedrisko kārtību
un drošību Cēsu novada
pašvaldības dabas takās, aktīvās
atpūtas un sporta laukumos”
(apstiprināti ar Cēsu novada
domes 2018. gada 6. decembra
lēmumu Nr. 410, prot. Nr. 19,
11.punkts) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 5. punktu šādā
redakcijā:
“5. Saistošo noteikumu
izpildi kontrolē Cēsu novada
Pašvaldības policijas amatpersonas.”
1.2. Izteikt 6. punktu šādā
redakcijā:
“6. Administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās
lietas izskatīšanai veic Cēsu

novada Pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma
lietu
izskata
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvā komisija, bet
lietās, kur pārkāpumu izdarījusi
nepilngadīgā
persona,
–
Administratīvās
komisijas
Bērnu lietu apakškomisija.”
1.3. Izteikt 7. punkta pirmo
un otro teikumu šādā redakcijā:
“Par saistošo noteikumu
neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz divdesmit
astoņām naudas soda vienībām,
juridiskajām
personām
–
piemēro naudas sodu no
sešām naudas soda vienībām
līdz piecdesmit naudas soda
vienībām. Ja administratīvais
pārkāpums izdarīts atkārtoti

gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, fiziskajām
personām piemēro naudas sodu
no piecām naudas soda vienībām
līdz piecdesmit sešām naudas
soda vienībām, juridiskajām
personām – no piecdesmit
naudas soda vienībām līdz
viens simts četrdesmit naudas
soda vienībām.”
1.4. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā:
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. DACVĢ stadions, Pūces

iela 2, Cēsis (sporta laukums);
4. Cēsu 2. pamatskolas
sporta laukums, Gaujas iela 45,
Cēsis; (sporta laukums)
5. “Cīrulīšu dabas takas”,
Cīrulīšu iela 68a, Cēsis (dabas
taka);
6. “Venden veselības taka”
Cīrulīšu iela 68 a, Cēsis (dabas
taka);
7. “Veselības maršruts”,
Pirtsupītes grava, no Satekles
ielas līdz Mazajai Lenču ielai,
Cēsis (dabas taka);
8. Zvanu klinšu taka,
Mūrlejas iela 1, Cēsis (dabas
taka);
9. Skeitparks, Lenču iela 4
(aktīvās atpūtas laukums);
10. Vingrošanas laukums
pie Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas,
Raunas
iela

7, Cēsis, Cēsu nov. (aktīvas
atpūtas laukums);
11. Vingrošanas laukums
Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Cēsu
nov.(aktīvas atpūtas laukums);
12.
Cēsu
Velotrase,
Valmieras iela 1, Cēsis (aktīvās
atpūtas laukums);
13. Bērnu aktīvās atpūtas –
rotaļu laukums, Maija parks,
Cēsis (aktīvās atpūtas laukums);
14. Slēpošanas – biatlona
bāze, “Lejas Luksti”, Vaives
pagasts, Cēsu novads (sporta
laukums,
aktīvās
atpūtas
laukums).”
2.
Saistošie
noteikumi
stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās
atbildības
likumu.

18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos
Nr. 20 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas
noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes 2016. gada 3. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 20
“Par atbildību par pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu Cēsu novadā”
(apstiprināti ar Cēsu novada

domes 2016. gada 3. novembra
lēmumu Nr. 283, prot. Nr. 15,
10.punkts) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 3. punktu šādā
redakcijā:
“3. Par pašvaldības nozīmes
koplietošanas
meliorācijas
sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpša-

nu administratīvā pārkāpumu
procesu līdz administratīvās
lietas izskatīšanai veic Cēsu
novada Pašvaldības policijas
amatpersonas.”
1.2. Izteikt 4. punktu šādā
redakcijā:
“4. Par pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistē-

mas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu
administratīvā
pārkāpuma
lietu izskata Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija.”
1.3. Izteikt 5. punktu šādā
redakcijā:“5. Par pašvaldības
nozīmes koplietošanas melio-

rācijas sistēmu ekspluatācijas
un uzturēšanas noteikumu
pārkāpšanu piemēro naudas
sodu no desmit līdz četrdesmit
naudas soda vienībām.”
2.
Saistošie
noteikumi
stājas spēkā vienlaikus ar
Administratīvās
atbildības
likumu.

18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 18 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 2. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā””
1. Izdarīt Cēsu novada
domes
2015.gada
2.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.4
„Par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību
Cēsu novadā” (apstiprināti
ar Cēsu novada domes 2015.
gada 2. aprīļa lēmumu Nr. 85.,
prot. Nr. 4., 10.punkts) šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt 68. punktu šādā
redakcijā:
“68.1. par 47., 48. vai 51.
punkta prasību neievērošanu
piemēro
brīdinājumu
vai
naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 15 naudas soda
vienībām, bet juridiskajām
personām – no 29 līdz 72
naudas soda vienībām;
68.2. par 47., 48. vai 51.
punkta prasību neievērošanu,
ja tas ir izdarīts atkārtoti gada
laikā, piemēro naudas sodu
fiziskajām personām no 15 līdz
29 naudas soda vienībām, bet

juridiskajām personām – no 72
līdz 143 naudas soda vienībām;
68.3. par 50., 52. vai 60.
punkta prasību neievērošanu
piemēro naudas sodu fiziskajām
personām līdz 15 naudas soda
vienībām, bet juridiskajām
personām – līdz 143 naudas
soda vienībām;
68.4. par 49. punkta prasību
neievērošanu piemēro naudas
sodu fiziskajām personām līdz
14 naudas soda vienībām, bet
juridiskajām personām – līdz
280 naudas soda vienībām;
68.5. par 53. un 54. punkta
prasību neievērošanu piemēro
naudas
sodu
fiziskajām
personām no 15 līdz 29 naudas
soda vienībām, bet juridiskajām
personām – no 72 līdz 143
naudas soda vienībām;
68.6. par 53. punkta prasību
neievērošanu, ja tas ir izdarīts
atkārtoti gada laikā, piemēro
naudas
sodu
fiziskajām

personām no 29 līdz 70 naudas
soda vienībām, bet juridiskajām
personām – no 143 līdz 280
naudas soda vienībām.”
1.2. Izteikt 69. punktu
šādā redakcijā: “69. Šo
noteikumu izpildi kontrolē
Cēsu
novada
Pašvaldības
policijas amatpersonas, kuras
veic administratīvo pārkāpumu
procesu līdz administratīvās
lietas
izskatīšanai.
Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Cēsu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”
1.3. Izteikt 12. pielikumu
šādā
redakcijā:
Ielu tirdzniecības vietu skaits
Cēsu pilsētā
Tirdzniecības vieta (adrese)Par tirdzniecības vietu atbildīgā
iestāde:
• Pils parkā esošajā kioskā un
tam pieguļošajā teritorijā aģentūra
• Maija parkā - aģentūra

• Rožu laukumā - pašvaldība/
aģentūra
• *Raunas ielā 12 (skvērā
pie Vidzemes koncertzāles
”Cēsis”) - pašvaldība
• *Zemes gab. Jāņa Poruka ielā
23 - pašvaldība
• *Zemes gab. Lapsu ielā 23 pašvaldība
• Cīrulīšu iela 70 - pašvaldība
• *Rīgas iela 2 (Vienības laukums pie Zvaigznes ABC) pašvaldība
• Aldaru laukums 1 - pašvaldība
• *Uzvaras bulvāris 4 un
Izstādes iela 3 - pašvaldība
• Piebalgas iela 18 (bruģētais
stāvlaukums) - pašvaldība
• Lielā Skolas iela 6 (pagalms) - pašvaldība
• Cēsu Meža kapu teritorijā pašvaldība
• *Jāņa Poruka iela 19,
(SOLO) - pašvaldība
• *T/C GLOBUSS galvenās

ieejas - pašvaldība
• *Raunas iela 15, (TOPS) pašvaldība
• Valmieras iela 6, Cēsu pilsētas
stadionā - pašvaldība
• *Rīgas iela 14 - pašvaldība
• Niniera iela 19 - pašvaldība
• *Gaujas iela 1/3 - pašvaldība
• *Cīrulīšu iela 68 - pašvaldība
• *Raiņa iela 27 - pašvaldība
• *Rīgas iela 26/28 - pašvaldība
• *Marijas iela 5 - pašvaldība
• Rīgas iela 7 - pašvaldība
*pirms
pieteikuma
iesniegšanas
pašvaldībā,
nepieciešams saskaņojums ar
nekustamā īpašuma īpašnieku
vai tiesisko valdītāju, kas ir
privātpersona.”
2. Saistošo noteikumu 1.1.
un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā
vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.

18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr. 19 “Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2012. gada 11.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 19
“Mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanas
noteikumi
Cēsu
novadā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Komunālā
nodaļa” (attiecīgā locījumā)
ar vārdiem “Īpašumu apsaimniekošanas
pārvalde”
(attiecīgā locījumā).

2. Izteikt saistošo noteikumu
2.3. punktu šādā redakcijā:
“2.3. Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvnieku reģistrāciju vienotajā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē veic:
2.3.1. Ar e-pakalpojumu:
Lauksaimniecības datu centra
tīmekļa vietnē ldc.gov.lv vai
Valsts pārvaldes pakalpojumu
tīmekļa vietnē latvija.lv;

2.3.2. Cēsu pilsētā: Cēsu
novada Valsts un pašvaldības
vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Raunas ielā 4, Cēsīs,
Cēsu novadā;
2.3.3. Vaives pagastā: Vaives
pagasta pārvaldē Nākotnes ielā
6-14, Rīdzenē, Cēsu novadā;
2.3.4. Lauksaimniecības datu
centrā;
2.3.5.
pie
praktizējoša
veterinārārsta.”.

3. Izteikt saistošo noteikumu
5.1. punktu šādā redakcijā: “5.1.
Saistošo noteikumu kontroli
un administratīvo pārkāpumu
procesu līdz administratīvās
lietas izskatīšanai veic Cēsu
novada pašvaldības policijas
amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma
lietu
izskata
Cēsu
novada
pašvaldības
Administratīvā komisija.”.
4. Svītrot saistošo noteikumu

5.2. punktu.
5.
Papildināt
saistošos
noteikumus ar 5.2.¹ punktu
šādā redakcijā: “5.2.¹ Atbildība
par šo noteikumu pārkāpšanu
ir paredzēta attiecīgo nozari
regulējošos
normatīvajos
aktos.”.
6. Grozījumi saistošajos
noteikumos
stājas
spēkā
vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un
afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk – Noteikumi) nosaka
reklāmu, reklāmas objektu,
izkārtņu,
priekšvēlēšanas
aģitācijas
materiālu
un
citu informatīvo materiālu
(turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību, izvietošanas
ierobežojumus, afišu stabu
un
stendu
izmantošanas
kārtību, kārtību, kādā veicama
Reklāmas
izvietošanas
uzraudzība un kontrole un
pašvaldības
nodevas
par
reklāmas izvietošanu publiskās
vietās un vietās, kas vērstas pret
publiskām vietām Cēsu novada
teritorijā (turpmāk – nodeva),
apmērus, nodevas maksāšanas
kārtību un nodevas maksātājus.
2. Noteikumos ir lietoti šādi
termini:
2.1. Afišas – paziņojums
vai reklāmas plakāts, kas satur
informāciju par notikumiem
un pasākumiem ar norādītu
pasākuma norises vietu un
laiku un tiek īslaicīgi izvietots
speciāli tam atļautās vietās;
2.2. Īslaicīgā reklāma –
visu veidu īslaicīga vizuāla
informācija
vai
reklāma
(paziņojums, aicinājums, uzsaukums, afiša, aģitācijas
materiāli un politiskā Reklāma
(t.sk. priekšvēlēšanu aģitācijas
materiāli utml.), uz laiku Iīdz 1
(vienam) mēnesim;
2.3. Reklāmas nesējs –
objekts, uz kura izvieto
reklāmu vai informāciju;
2.4. Reklāmai pielietojami
reklāmas nesēji – ēku sienas
un fasādes virsmas, jumti,
nojumes, žogi, apgaismes stabi,
pagaidu būves, sabiedriskā
transporta līdzekļi un citi jau
esoši objekti;
2.5. Speciāli veidoti reklāmas nesēji – pārvietojami
vai
stacionāri
reklāmas
stendi,
reklāmas
vairogi,
stabi,
transparenti,
pie
ēkām vai būvēm stiprinātas
konstrukcijas,
brīvstāvošas
vitrīnas un citi dizaina objekti;
2.6. Slietnis – līdz 1,5 m
augsts un 1 m plats reklāmas
objekts, kas tiek izvietots pie
jebkuras iestādes, organizācijas
vai saimnieciskās darbības
veikšanas vietas tās darba
laikā.
2.7. Vizuālās komunikācijas
objekts - objekts, kas kalpo
vizuālās informācijas izvietošanai.
3.
Noteikumu
mērķis
ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi un lauku
apvidu, nosakot Reklāmas
izvietošanu, afišu stabu un
stendu izmatošanas kārtību
un ekspluatācijas prasības
publiskās vietās Cēsu novada
teritorijas publiskajās vietās,
kā arī vietās, kas vērstas pret
publisku vietu.
4. Noteikumi neattiecas uz
funkcionālo informāciju, valsts
un pilsētas dienestu norādēm

(ceļa zīmes, transporta pieturu
zīmes, un tml.), kas izgatavotas
pēc
iepriekš
apstiprināta
tipveida projekta – etalona.
II. Reklāmas saskaņošanas
un atļaujas izsniegšanas
kārtība
5. Tiesības izvietot Reklāmu
ir visām personām, kas Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā Cēsu
novada Būvvaldē (turpmāk –
Būvvalde) saņēmušas atļauju
Reklāmas izvietošanai, kā arī,
ja piemērojams, samaksājušas
Cēsu
novada
pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) nodevu.
6. Persona, kas vēlas
izvietot Reklāmu un vizuālās
komunikācijas objektus Cēsu
novadā, iesniedz Būvvaldē
noteiktas formas iesniegumu
(turpmāk – iesniegums), pievienojot Reklāmas vai vizuālās
komunikācijas objekta projektu
atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajām un noteikumu
7.punktā izvirzītajām vispārīgajām prasībām.
7.
Izvietojot
reklāmu
vai vizuālās komunikācijas
objektu uz jauna vai jau esoša
nesēja (stenda, sienas, fasādes
u.c.) projektā jāiekļauj:
7.1. jauna Reklāmas nesēja
ar piesaisti zemei plānotais
novietojums uz mērnieka
sagatavota
un
reģistrēta
aktuāla topogrāfiskā plāna vai
būvju situācijas plāna. Būvju
situācijas plānu Pašvaldības
noteiktajā kārtībā iespējams
saņemt arī Būvvaldē, ja
Pašvaldībai pieejama topogrāfiskā
informācija
par
teritoriju, kurā plānots novietot
reklāmas nesēju;
7.2.
vietas
situācijas
fotogrāfija ar iekonstruētu
paredzēto vizuālās komunikācijas objektu - fotomontāža;
7.3.
situācijas
plāns
(kartogrāfiska
shēma)
ar
objekta atrašanās vietu;
7.4. Reklāmas skice krāsās,
7.5. konstruktīvais risinājums ar dimensijām, t.sk.,
Reklāmas izmēri.
8. Iesniegumu Būvvalde
izskata 7 (septiņu) darba dienu
laikā no pieteikuma saņemšanas
dienas, bet īslaicīgās reklāmas
pieteikumu – 5 (piecu) darba
dienu laikā.
9. Reklāmas izvietošanas
atļauja
tiek
noformēta
kā
Būvvaldes
arhitekta
saskaņojums. Reklāmas izvietošanas atļaujas izsniegšana ar
nosacījumiem vai atteikums
izsniegt Reklāmas izvietošanas
atļauju tiek noformēts kā
Būvvaldes arhitekta lēmums.
Noteikumos paredzētos pašvaldības lēmumus var apstrīdēt
un pārsūdzēt Administratīvā
procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
10.
Uz
pašvaldībai
piederošiem afišu stabiem un
stendiem reklāmas izvietošana
tiek saskaņota ar pašvaldības

aģentūru “Cēsu Kultūras un
tūrisma centrs” (turpmāk –
Aģentūra)
tās
noteiktajā
kārtībā. Aģentūras kompetence
ir izvietot, kontrolēt un noņemt
Īslaicīgo Reklāmu, un uzturēt
kārtībā tai apsaimniekošanā
nodotos Reklāmas nesējus.
11. Reklāmu, kas nav
izvietota atbilstoši Reklāmas
izvietošanas atļaujai pievienotajai, Būvvaldē saskaņotajai
skicei vai fotomontāžai, kā arī
Reklāmu, kurā nav izpildīti
Reklāmas izvietošanas atļaujā
norādītie nosacījumi, izvietot ir
aizliegts.
III. Vispārīgi reklāmas
izvietošanas nosacījumi
12. Izvietojot jebkāda veida
un formas Reklāmu:
12.1. jānodrošina Cēsu
pilsētai un Cēsu novadam
raksturīgās arhitektūras un
vides saglabāšana;
12.2. jārespektē konkrētās
pilsētvides zonas apbūves
raksturs un mērogs saskaņā
ar
teritorijas
plānojumu,
lokālplānojumu, detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams
vai ir izstrādāts) un teritorijas
izmantošanas un apbūves
noteikumiem;
12.3. valsts aizsargājama
kultūras
pieminekļa
teritorijā jānodrošina, lai tās
izvietojums un veids netraucē
valsts aizsargājama kultūras
pieminekļa vizuālo uztveri,
neizjauc
kultūrvēsturiskās
vides tēlu, kā arī vērtību
kopuma radīto noskaņu;
12.4. valsts aizsargājama
kultūras
pieminekļa
aizsardzības zonā jānodrošina,
lai tās izvietojums un veids
netraucē valsts aizsargājama
kultūras pieminekļa vizuālo
uztveri un nemazina tā
kultūrvēsturisko vērtību;
12.5. jānodrošina Reklāmas
stiprinājums statiski drošā
vietā un veidā;
12.6. jānodrošina Reklāmas
uzturēšana tehniskā un vizuālā
kārtībā.
13. Patvaļīga Reklāmas
izvietošana
un
patvaļīga
Reklāmas grafiskā dizaina
maiņa ir aizliegta.
14. Par Reklāmas grafiskā
dizaina maiņu netiek uzskatīta
kultūras un sporta iestāžu
repertuāra vai pasākumu maiņa,
ja objekts atrodas uz kultūras
vai sporta iestādes ēkas fasādes
un reklāmas objektam, uz kura
tiek izvietota šī informācija,
ir saņemta reklāmas objekta
izvietošanas atļauja.
15. Par Reklāmas grafiskā
dizaina maiņu netiek uzskatīta
komersanta (piemēram, lielveikala) pārdošanas piedāvājuma
maiņa, ja objekts atrodas uz
komercobjekta fasādes un
Reklāmas objektam, uz kura
tiek izvietota šī informācija,
ir saņemta Reklāmas objekta
izvietošanas atļauja.
16. Aizliegts:

16.1. stiprināt Reklāmu pie
kokiem;
16.2. stiprināt Reklāmu
nostieptās konstrukcijās virs
ielām, laukumiem, skvēriem,
autoceļiem;
16.3. uzkrāsot, uzlīmēt,
gravēt, izklāt Reklāmu uz ceļa
seguma (izņemot tirdzniecības
centru un universālveikalu
teritorijas ārpus Cēsu vēsturiskā centra), izņemot gadījumus, kad tiek izmantota
īslaicīga un viegli notīrāma
krāsa (ūdens bāzes emulsija,
krīta krāsa u.c.);
16.4. izmantot Reklāmu ar
skaņas efektiem;
16.5. izmantot Reklāmā
gaismas iekārtas ar bākuguņu
veida efektu;
16.6.
izvietot
(apsiet,
aplīmēt u.tml.) Reklāmu ap
apgaismes, elektropiegādes un
citiem stabiem un balstiem;
16.7. azartspēļu organizēšanas vietā vai izklaides un
pasākumu norises vietās, kurās
notiek intīma rakstura izklaides, vizuālās komunikācijas
objektos izmantot gaismas
specefektus (piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus)
un digitālos ekrānus.
17. Reklāmas, kas izvietotas
ar stiprinājumiem pie apgaismes, elektropiegādes un
citiem stabiem un balstiem,
jādemontē 2 (divu) gadu laikā
no Noteikumu spēkā stāšanās
brīža.
18.
Aizliegts
uzstādīt
Reklāmu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus
(pontonus, plostus, kuģus,
laivas u.tml.) un reklāmas
izvietošanas
palīglīdzekļus.
Aizliegums
neattiecas
uz
tūrisma un maršruta kuģiem un to nosaukuma un
kontaktinformācijas izvietošanu uz peldlīdzekļa un
publiska pasākuma Reklāmu,
ja tas norisinās uz ūdens.
19. Aizliegts
izvietot
Reklāmu, ja Reklāmā norādītā
saimnieciskā darbība neatbilst
būves vai telpu grupas, kurā
tiek
veikta
saimnieciskā
darbība, lietošanas veidam.
20. Aizliegts
izvietot
saldināto dzērienu (izņemot
sulu un nektāru), enerģijas
dzērienu un čipsu (kraukšķīgu,
plānās šķēlēs ceptu kartupeļu)
Reklāmu 50 m rādiusā ap
izglītības iestāžu (izņemot
augstskolu un koledžu) ēkām
un būvēm.
21. Aizliegts
uzstādīt
Reklāmu, kura aizsedz redzamību starp vietējā ģeodēziskā
tīkla punktiem.
22. Aizliegta mehāniski
vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma detaļu
vai izgaismojuma defektus
saturošas Reklāmas eksponēšana.
23. Reklāmas devējs, bet, ja
tāda nav vai tāds nav atrodams,
zemesgabala vai būves, uz kuras

izvietota Reklāma, īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs veic
Reklāmas (izņemot izkārtnes)
atkārtotu saskaņošanu 10 darba
dienu laikā vai tās demontāžu
5 darba dienu laikā, sakārtojot
Reklāmas izvietošanas vietu
(tajā skaitā veicot konstrukciju
un pamatu demontāžu un
fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja beidzies Reklāmas
izvietošanas atļaujas termiņš.
24. Reklāmas devējs, bet, ja
tāda nav vai tāds nav atrodams,
zemesgabala vai būves, uz kuras
izvietota izkārtne, īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs veic
izkārtnes demontāžu 10 darba
dienu laikā pēc saimnieciskās
darbības veikšanas beigām,
sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot
konstrukciju
un
pamatu
demontāžu
un
fasādes
krāsojuma atjaunošanu).
25. Gadījumā, ja persona
vēlas
nomāt
pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošo
zemesgabalu
(turpmāk
–
pašvaldības
zeme), lai izvietotu vizuālās
komunikācijas
objektu,
persona rosina slēgt nomas
līgumu ar Cēsu novada
pašvaldību normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
IV. Reklāmas bez piesaistes zemei izvietošanas
nosacījumi
26. Aizliegts:
26.1. izvietot uz ēkām
Reklāmu, kas pārveido ēkas
siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri;
26.2. aizsegt ar Reklāmu
arhitektoniskas detaļas (logu
ailas, dzegas, fasādes dekorus
u.c.);
26.3. izvietot Reklāmu uz
erkeriem, balkoniem, lodžijām,
ja tajos nav speciāli paredzēta
vieta Reklāmas izvietošanai;
26.4. izvietot Reklāmu uz
patvaļīgi uzbūvētām būvēm;
26.5. izvietot Reklāmu uz
sieta vai dekoratīvā pārsega,
ja siets vai dekoratīvais
pārsegs pilnībā nenosedz ēkas
attiecīgās fasādes laukumu;
26.6. izvietot Reklāmas
objektu vai afišu uz ēkas
fasādes, ja reklāmas izvietošanai
paredzētā
konkrētā
fasāde vai tās daļa ir degradētā
stāvoklī
vai
konstatēta
patvaļīga fasādes pārbūve vai
atjaunošana.
27. Reklāmu, kas ir saistīta
ar nekustamā īpašuma, kurā
izvietota Reklāma, pārdošanu,
iznomāšanu vai izīrēšanu, ir
atļauts izvietot uz ēkas balkona
margām vai lodžijas margām,
ja ēka atrodas ārpus vēsturiskā
centra un ēka nav iekļauta
valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā. Izvietotā
Reklāma nedrīkst negatīvi
ietekmēt ēkas arhitektonisko
veidolu un publiskās ārtelpas
kvalitāti.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
18.06.2020. Saistošie noteikumi Nr. 17 “Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un
afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu novadā”
Turpinājums no 6. lpp.

28. Izvietojot Reklāmu,
ievēro:
28.1. ēkas proporcijas un
fasādes tekstūru;
28.2. fasādes dalījumu ar
logiem, durvīm, dzegām u.c.
arhitektoniskiem elementiem;
28.3. iedibināto Reklāmu
izvietojumu pie ēkas, veidojot
vienotu kompozicionālu risinājumu;
28.4.
Reklāmas
nesēja
mērogu attiecībā pret ēku un
uztveres attālumu.
29. Reklāmu uz sieta, kas
izvietots uz ēkas fasādes vai
fasādes sastatnēm, var izvietot
ne ilgāk kā vienu gadu, savukārt
Reklāmas izvietošanas uz ēkas
fasādes dekoratīvā pārsega
termiņš nedrīkst pārsniegt trīs
gadus vai atļaujā par dekoratīvā
pārsega izvietošanu noteikto
dekoratīvā pārsega izvietošanas
maksimālo termiņu. Reklāmas
laukums uz sieta vai dekoratīvā
pārsega nedrīkst pārsniegt
50% no pārsega vienas fasādes
laukuma.
30. Ja Reklāma pievienota
elektrosistēmai,
tad
redzamajiem elektropiegādes
kabeļiem
jābūt
estētiski
noformētiem.
31. Izvietojot digitālos
ekrānus, ievēro šādus nosacījumus:
31.1. to izvieto paralēli ēkas
fasādei;
31.2. minimālais attālums
starp
diviem
digitāliem
ekrāniem - 100 m;
31.3. tas nedrīkst žilbināt,
aizsegt ceļa zīmes vai citādi
traucēt satiksmi. Saskaņojot
digitālā ekrāna izvietošanu,
norādīt žilbinājuma parametrus.
32. Digitālos ekrānus valsts
nozīmes
pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijā un uz
valsts aizsargājama kultūras
pieminekļa vai pašvaldības
teritorijas plānojumā apstiprināta kultūrvēsturiskā objekta
izvietot aizliegts.
33. Persona, kas vēlas
uzstādīt digitālo ekrānu pašvaldībai piederošā īpašumā:
33.1. nodrošina pašvaldības
informācijas
publiskošanu
nomas līgumā noteiktā kārtībā;
33.2. nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju
pieslēgumu un elektroenerģijas
patēriņa skaitītāju uzstādīšanu
normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā;
33.3. nepieciešamības gadījumā slēdz līgumu ar pašvaldību par komunikāciju tīkla
uzturēšanu.
34. Ja Reklāma izvietota
perpendikulāri ēkas fasādei
pieļaujamais
Reklāmas
izvirzījums no būvlaides ir 1,3
m, ja attālums no Reklāmas
ārējās malas līdz brauktuvei
nav mazāks par 0,7 m un netiek
aizsegta ielas perspektīva.
Reklāmas objekta apakšējā

mala atrodas ne zemāk kā 2,20
m augstumā no zemes;
35. Izvietojot Reklāmu
paralēli ēkas fasādei, audumu
vai citu elastīgu materiālu
(PVC audumu u.tml.) pie
fasādes
atļauts
izmantot
tikai
nospriegotā
veidā,
izkārtnes risinājumam jābūt
bez redzamiem montāžas
stiprinājumiem.
36. Uz ēku stikla fasādēm:
36.1.
atļauts
izvietot
Reklāmu,
kuras
laukums
nepārsniedz 25% no vienas
fasādes plaknes;
36.2.
atļauts
izvietot
reklāmas objektus starpstāvu
seguma līnijā atbilstoši fasādes dalījumam, veidojot
kompleksu risinājumu.
37. Izvietojot Reklāmu
loga, skatloga un durvju vērtņu
stiklotajās daļās, jāievēro šādi
nosacījumi:
37.1. aizliegts aizlīmēt
vairāk nekā 25% no katras rūts
laukuma, izņemot gadījumus,
kad tas nepieciešams telpas
iekārtojuma funkcionalitātes
nodrošināšanai;
37.2. noformējot logu,
skatlogu un durvju vērtni ar
vairāk nekā vienu informatīva
materiāla papīra loksni, tām
jābūt vienotā stilistikā un
kompozīcijā;
37.3. izdrukas vai uzrakstus
skatlogos, logos vai stiklotajās
virsmās drīkst izvietot uz
rūpnieciski
vai
speciāli
šim nolūkam izgatavotiem
paliktņiem.
38. Atļauts aizlīmēt logus,
skatlogus un durvju vērtņu
stiklotās daļas telpu remonta,
renovācijas, rekonstrukcijas,
restaurācijas laikā (kamēr
netiek veikta komercdarbība
un klientu apkalpošana) ar
Reklāmu par veikalu, iestādi
u.tml., kas attiecīgajās telpās
tiks iekārtots pēc būvdarbu
vai remonta pabeigšanas, uz
periodu, kas nepārsniedz trīs
mēnešus.
39. Izvietojot Reklāmu uz
žoga:
39.1. saglabāt žoga posmam
30% caurredzamību;
39.2.
Reklāmu
atļauts
izvirzīt virs žoga ne vairāk par
30% no žoga augstuma;
39.3.
aizliegts
izvietot
Reklāmu, ja žogs ir kalts
vai mākslinieciski veidots,
izņemot izkārtni, kura sastāv
no metāla plāksnes (atbilstoši
žoga elementu mērogam),
telpiskiem
burtiem
vai
telpiskiem logotipiem.
40. Reklāmai pie valsts
aizsargājama kultūras pieminekļa vai pašvaldības teritorijas
plānojumā
apstiprināta
kultūrvēsturiskā objekta jābūt
tehniski
kvalitatīvai,
mākslinieciski
augstvērtīgai
un tā nedrīkst pazemināt
pieminekļa
kultūrvēsturisko
vērtību. Ja pie kultūrvēsturiska
pieminekļa
vai
objekta

tiek izvietota izkārtne, tās
materiālus un dizainu jāpielāgo
ēkas arhitektūrai un stilistikai.
41. Izvietojot Reklāmu
uz ēkas fasādes sienas, kurā
nav logu, vai ēkas fasādes
sienas daļā, kurā nav logu,
ievērojamas
Reklāmas
aizņemtā laukuma proporcijas
pret ēkas fasādes sienas daļu.
42. Izvietojot Reklāmu
valsts un vietējas nozīmes
arhitektūras,
kultūras
un
pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijā, papildus ievēro šādus
nosacījumus:
42.1.
aizliegts
izvietot
Reklāmu uz ēku jumtiem.
42.2. Reklāma nedrīkst
dominēt pār apkārtējo apbūvi,
kolorītu un izgaismojumu;
42.3. Reklāmas kompozīcijai
jābūt
līdzsvarotai,
tā nedrīkst būt agresīva un
nedrīkst izmantot nesamērīgi
palielinātus elementus;
42.4.
Reklāmai
jābūt
bez redzamiem montāžas
stiprinājumiem vai tiem jābūt
estētiski noformētiem;
42.5. Reklāmas izvirzījums
no būvlaides nedrīkst būt
lielāks par 0,9 m un nedrīkst
pārsniegt
ietves
platumu,
Reklāmas objekta apakšējā
mala atrodas ne zemāk kā 2,20
m augstumā no zemes;
42.6. aizliegts izmantot
gaismas kastes, izņemot telpiski
izstrādātus
gaismas
burtus, simbolus vai telpiskus
objektus.
43. Esošās gaismas kastes
42. punktā minētajās teritorijās
jāsakārto atbilstoši Noteikumu
prasībām vai jādemontē 2
(divu) gadu laikā no Noteikumu
spēkā stāšanās dienas.
V. Reklāmas ar piesaisti
zemei izvietošanas nosacījumi
44. Izvietojot Reklāmu ar
piesaisti zemei, ievēro šādus
nosacījumus:
44.1. tā nedrīkst aizsegt skatu
uz pilsētas panorāmu, ainaviski
vērtīgām teritorijām un skatu
punktiem,
pieminekļiem,
valsts aizsargājamo kultūras
pieminekļu sarakstā ietvertiem
objektiem, baznīcām un ielu
perspektīvu;
44.2. izvietojot
Reklāmu
bez pamatiem, izmantotajam
atsvaram, pamatnes balstiem
un atsaitēm jābūt estētiski un
tehniski labā kārtībā;
44.3. viena skata perspektīvā
Reklāmām
jābūt
vizuāli
saskanīgām;
44.4. to aizliegts uzstādīt
parkos (aizliegums neattiecas
uz pašvaldībai piederošiem
reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem
un stendiem un pašvaldības
sniegto informāciju);
44.5. to aizliegts uzstādīt
Vienības, Rožu un Līvu
laukumos (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem,
pašvaldībai
piederošiem

afišu stabiem un stendiem
un pašvaldības sniegto informāciju, kā arī uz slietņiem, kas
izvietoti šo Noteikumu 46.5.
noteiktajā kārtībā);
44.6. tām jābūt stabili
nostiprinātam, noturīgām pret
vēja slodzi un tās nedrīkst
ierobežot gājēju un cilvēku
ar
īpašām
vajadzībām
pārvietošanos, kā arī tās
nedrīkst tikt novietotas uz
gājēju ietvē iestrādātajām
taktīlajām joslām;
44.7.
pielietojot
atsaites
reklāmas
objektu
nostiprināšanai, tām jābūt
viegli
pamanāmām
vai
marķētām;
44.8. ja elektropiegādes
gaisa kabeļa garums pārsniedz
5 m, elektropiegādi nodrošina,
izmantojot pazemes kabeļus.
45. Aizliegts izvietot brīvi
stāvošu Reklāmu ar piesaisti
zemei, kas pārsniedz 3 m
augstumā un 6 m platumā.
46. Uz pašvaldības zemes,
saņemot
pašvaldības
piekrišanu, atļauts izvietot:
46.1. tīkla reklāmas objektus;
46.2. no nodevas atbrīvoto
Reklāmu;
46.3. Reklāmu pie nobrauktuves
uz
iestādes,
organizācijas vai saimnieciskās
darbības
veikšanas
vietu,
kas satur norādi uz attiecīgās
iestādes, organizācijas vai
privātpersonas saimnieciskās
darbības veikšanas vietu;
46.4. pašvaldībai piederošu
Reklāmu;
46.5. slietni, kura augstums
nepārsniedz
1,5
m
un
platums 1,0 m pie iestādes,
organizācijas vai saimnieciskās
darbības veikšanas vietas tikai
tās darba laikā un ne tālāk
kā 2 m attālumā no objekta
vai pagalmā, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība, ja nav
iespējams izvietot izkārtni
konstruktīvā saistībā ar būvi
(objekts, kurā tiek veikta
saimnieciskā darbība atrodas
pagrabstāvā, pagalmā, augstāk
par 1. stāva līmeni u.c.).
Izvietojot
šādu
Reklāmu,
gājēju plūsmai atstāj 75% no
ietves platuma, bet ne mazāk
kā 1,5 m (izņemot, ja Reklāma
tiek izvietota uz gājēju ielas).
Pie viena reklamētā objekta
drīkst būt viens slietnis. Pie
vienām ieejas durvīm drīkst
būt ne vairāk kā divi slietņi;
46.6. citus reklāmas objektus, kuru izvietošana ir
atļauta zemes nomas līgumā,
saskaņojot to vizuālo noformēju
atbilstoši
Noteikumos
noteiktajai kārtībai.
47. Reklāmu pašvaldības
īpašumā
vai
tiesiskajā
valdījumā esošu ielu sarkanajās
līnijās, drīkst izvietot tikai
šādos gadījumus:
47.1. Reklāmu pie nobrauktuves
uz
iestādes,
organizācijas vai saimnieciskās

darbības
veikšanas
vietu,
kas satur norādi uz attiecīgās
iestādes, organizācijas vai
privātpersonas saimnieciskās
darbības
veikšanas
vietu.
Šādas Reklāmas konstrukcijai
un virsmai jābūt no noturīga
materiāla. Ceļa norādes drīkst
novietot vienu virs otras ar
kopēju balsta sistēmu, bet ne
vairāk kā divas vienā blokā. Tās
drīkst būt gan vienpusējas, gan
divpusējas. Ceļa norādes izmēri
vienam objektam ir: augstums
0,6 m un garums 1,8 m. Objekta
augšējā mala vienam objektam
no brauktuves virsmas nedrīkst
pārsniegt 1,0 m atzīmi;
47.2. pašvaldībai piederošu
reklāmu un pašvaldības vai
tās iestādes izvietotas tūrisma
kartes,
shēmas,
virziena
rādītājus u.tml. informatīvos
materiālus;
47.3. Eiropas Savienības
fondu
līdzfinansēto
būvju
publicitātes informatīvos materiālus;
47.4. Reklāmu ar piesaisti
zemei vietās, kurās ielu
sarkanās līnijas ir ievērojami
paplatinātas
(piemēram:
Valmieras, J. Poruka, Gaujas,
Pētera un citās ielās).
48. Veicot inženierkomunikāciju
izbūvi
vai
ielu
rekonstrukciju, pēc pašvaldības
pieprasījuma Reklāmas, kas
izvietota ielu sarkanajās līnijās,
īpašnieks par saviem līdzekļiem
Reklāmu demontē 10 (desmit)
darba dienu laikā. Ja pēc
būvdarbu veikšanas Reklāmas
atjaunošana iepriekšējā vietā ir
iespējama, to atļauts izvietot pēc
būves nodošanas ekspluatācijā.
VI. Mobilās reklāmas
izvietošanas nosacījumi
49.
Mobilās
reklāmas
izmantošana uz transportlīdzekļiem (izņemot velosipēdus) aizliegta Cēsu vecpilsētā.
50.
Mobilās
reklāmas
izmantošanai uz transporta
līdzekļa (izņemot pasažieru
sabiedrisko transportu) saskaņo
pārvietošanās maršrutu.
VII. Reklāmas izvietošanas
nosacījumi publiska pasākuma norises vietā un laikā
51.
Pasākuma
norises
vietā uz pasākuma norises
laiku
pieļaujams
izvietot
pasākuma un tā sponsoru
Reklāmu, ja publiska pasākums
tiek organizēts vietā, kurā
Noteikumos noteikts Reklāmas
izvietošanas aizliegums..
52. Ja pasākuma norises
vietā un laikā paredzēts
uzstādīt
Reklāmu,
kuras
platums pārsniedz 1,5 m un
augstums pārsniedz 3 m, tad
pasākuma organizators iesniedz
atbilstošajā jomā sertificēta
speciālista apliecinājumu, ka
Reklāma neradīs bīstamību
cilvēku drošībai.
53.
Publiska
pasākuma
organizators nodrošina Reklāmas demontāžu atļaujā par
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PASĀKUMI, SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Pasākumi Cēsīs augustā
Pasākumi
08.08. plkst.14.00
Vaives Tautas nams
Vaives pagasta svētki
16.08. plkst. 15.00 un 17.00
Koncertzāle “Cēsis”
Cēsu teātra izrāde “Vīrietis”
(pārcelta no 15.marta)

Raiņa iela 27
Kino programma “Vainīgais”
(1979)
07.08. plkst. 22.00
Laikmetīgās mākslas centrs,
Raiņa iela 27
Kino programma “Saullēkts:
divu cilvēku dziesma” (1927)

26.08. plkst. 19.00
Koncertzāle “Cēsis”
Cēsu teātra izrāde bērniem
“Heijā - Vardulēn!”

08.08. plkst. 21.00
Pils parks
Mēmais melnbaltais un
Šostakovičs. LNSO, Reinis
Zariņš un Basters Kītons.

29.08. plkst. 18.30
Pils parks
Jauniešu diena 2020
Uzstāsies “Carnival Youth” u.c.

14.08. plkst. 20.00
Koncertzāle “Cēsis”
Dailes teātra iestudējums
“Māte”

Cēsu mākslas festivāls

15.08. plkst. 20.00
Koncertzāle “Cēsis”
Jaunā Rīgas teātra
iestudējums “Bītlu jaunais
albums”

25.07. - 28.08.
Laikmetīgās mākslas centrs,
Raiņa iela 27
Izstāde “Skaņa, ko redzam.
Telpa, ko dzirdam”
01.08. plkst. 22.00
Laikmetīgās mākslas centrs,

15.08. plkst. 22.00
Laikmetīgās mākslas centrs,
Raiņa iela 27
Kino programma “M” (1931)

publiska pasākuma rīkošanu
noteiktajā termiņā.
VIII.
Tīkla
reklāmas
izvietošanas nosacījumi
54. Persona, kura vēlas
izvietot tīkla reklāmu Cēsu
novada teritorijā slēdz līgumu
ar pašvaldību.
55. Uz tīkla reklāmas
objektiem laikā, kad uz tiem
netiek izvietotas Reklāmas,
visā reklāmas izvietošanai
paredzētajā laukumā izvieto
pašreklāmas plakātu, sociālo
reklāmu vai cita veida valsts
vai
pašvaldības
sniegto
informāciju, kas atbrīvota no
nodevas maksājumiem.
56. Tīkla reklāmas objektus
reģistrē Būvvalde, pamatojoties
uz to īpašnieka iesniegumu,
kurā noteikts reklāmas objekta
reģistrācijas numurs (kods).
IX. Politiskās reklāmas
izvietošana
57. Politiskās Reklāmas,
t.sk, priekšvēlēšanu aģitācijas
materiālu izvietošanai piemērojami Noteikumos noteiktie
Reklāmas izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un
demontāžas kārtības noteikumi,
un
paredzēta
atbilstoša
administratīvā atbildība.
58.
Aizliegts
izvietot
politisko reklāmu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus
pilsētas laukumos, parkos un
skvēros, sabiedriskā transporta
līdzekļu pieturas vietās, kā
arī 50 m rādiusā ap izglītības
iestāžu (izņemot augstskolu un
koledžu) ēkām un būvēm un
valsts un pašvaldību iestādēm.
59. Politiskās aģitācijas
materiālu (t.sk, priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu) izvietošanai piemēro nodevu.
60. Nodevas piemērošana
attiecas uz Reklāmu, kas ir:

60.1. liekāka par 0,5 m2 (no
eksponēšanas pirmās dienas);
60.2. Ir mazāka par 0,5 m2
(sākot ar eksponēšanas otro
mēnesi).
61. Informāciju par reklāmas izmēriem, kā arī par
eksponēšanas ilgumu, nodevas
aprēķināšanai iesniedz reklāmas
devējs, kurš ir atbildīgs par
sniegtās informācijas patiesumu.
62. Tarifa likme politiskās
aģitācijas (t.sk, priekšvēlēšanu
aģitācijas) materiālu izvietošanai ir 2,00 euro/m2 mēnesī.
63. Nodeva pilnā apmērā par
visu periodu jāsamaksā pirms
reklāmas izvietošanas atbilstoši
pašvaldības sagatavotājam un
Reklāmas devējam izsniegtajam
rēķinam. Nodeva ieskaitāma
pašvaldības budžetā.
64. Pārmaksātās nodevas
summas tiek atmaksātas Reklāmas devējam, pamatojoties
uz iesniegumu. Netiek atmaksātas tās nodevas summas,
kas aprēķinātas un iekasētas,
pamatojoties uz Reklāmas
devēja sniegto informāciju, un
ja pēc nodevas samaksāšanas
Reklāmas devējs samazinājis
Reklāmas eksponēšanas ilgumu vai Reklāmas laukuma
platību (apjomu).
65. Nodevas aprēķināšanu
un iekasēšanu veic Cēsu novada
pašvaldības Finanšu pārvalde.
X. Patvaļīgas un bīstamas
Reklāmas demontāža
66. Reklāmas devējam,
bet, ja tāds nav noskaidrojams
vai tāda nav, tad zemesgabala
vai būves, uz kuras izvietota
Reklāma,
īpašniekam
vai
tiesiskajam
valdītājam
ir
pienākums
demontēt
Reklāmu, sakārtojot Reklāmas
izvietošanas
vietu
(tajā

21.08. plkst. 20.00
Koncertzāle “Cēsis”
Latvijas Nacionālā teātra
iestudējums “Finlandizācija”
22.08. plkst. 22.00
Laikmetīgās mākslas centrs,
Raiņa iela 27
Kino programma “Ilo kunga
brīvdienas” (1953)
23.08. plkst. 20.00
Koncertzāle “Cēsis”
Teatrāla performance “Silvijai
Radzobei veltīta basketbola
spēle ar Latvijas garāko
aktieru piedalīšanos”

Izstādes
16.05. - 30.09.
Cēsu pilsmuižas komplekss
Izstāde “Multimediāls Cēsu
Pils stāsts”

30.05. - 31.12.
Cēsu Jaunā pils
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja 95 gadu jubilejas
izstāde “Laika liecinieki”
03.07. - 11.09.
Pasaules Latviešu mākslas
centrs
Rolanda Kaņepa darbu
izstāde “Tēlu karuselis”
16.07. - 31.08.
Cēsu sporta komplekss
Foto izstāde “Vieglatlētika”
24.07. - 06.09.
Cēsu Izstāžu nams
Arta Butes izstāde
“ArtIsCool”
Ivara Miķelsona izstāde
“Uzkāp tur, nezin kur..”

07.08. - 27.09.
Zinātnes un mākslas centrā
“Brūzis”, Lenču iela 11
JCE Biennāles “Eiropas
jaunrade” 2019 - 2021
laikmetīgās mākslas izstāde
“STOP MAKING SENSE”

Sports
01.08.
Cēsis Eco Trail 2020
ultramaratons
02.08.
LVM MTB maratons
Cēsis – Valmiera
09.08.
Žagarkalns
Vivus.lv MTB Maratons 2020
3. posms

29.05. - 27.09.
Cēsu Pilsmuižas klēts
Multimediju izstāde
“Simbolisms”

25.07. - 28.08.
Zinātnes, mākslas un
gastronomijas centrs “Brūzis”
Latvijas Mākslas akadēmijas
SEB stipendijas glezniecībā
izstāde

30.08.
Ozolkalns
Baltijas Downhill kauss #3

skaitā veicot konstrukciju un
pamatu demontāžu un fasādes
krāsojuma atjaunošanu), ja
Reklāma neatbilst normatīvo
aktu prasībām (turpmāk –
patvaļīga Reklāma).
67. Ja patvaļīga Reklāma
apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam, bet, ja tas nav
noskaidrojams,
sasniedzams
vai tāda nav, tad zemesgabala
vai būves, uz kuras izvietota
patvaļīga Reklāma, īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam ir
pienākums nekavējoties veikt
Reklāmas sakārtošanu vai
demontāžu.
68. Konstatējot Noteikumu
67. punktā minētos apstākļus,
pašvaldība veic nepieciešamos
pasākumus bīstamības novēršanai gadījumā, ja pašvaldība
ir
informējusi
par
tiem
Reklāmas devēju, bet, ja tas nav
noskaidrojams,
sasniedzams
vai tāda nav, tad zemesgabala
vai būves, uz kuras izvietota
Reklāma, īpašnieku vai tiesisko
valdītāju, taču trīs dienu laikā
minētie apstākļi nav novērsti.
69. Pirms patvaļīgas Reklāmas
demontāžas
darbu
uzsākšanas Būvvaldes būvinspektors sagatavo atzinumu,
kurā fiksē Reklāmas tehnisko
un vizuālo stāvokli, atzinumam
pievieno Reklāmas foto fiksāciju.
70. Reklāmas izvietotājam
ir pienākums segt izdevumus,
kas radušies ar patvaļīgas
Reklāmas bīstamības novēršanu, demontāžu un uzglabāšanu.
71. Demontēto Reklāmu
pašvaldība
uzglabā
divus
mēnešus, pēc tam tā tiek
utilizēta bez iespējas atgūt.
Pašvaldība nekompensē utilizētās Reklāmas vērtību.

XII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
72. Par Reklāmas atbilstību
Noteikumu prasībām ir atbildīgs
Reklāmas devējs, bet, ja tāda
nav vai tāds nav atrodams, tad
zemesgabala vai būves, uz kuras
izvietota Reklāma, īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.
73. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši
atļaujai, kā arī par patvaļīgu
Reklāmas grafiskā dizaina
maiņu fiziskajām personām
piemēro
brīdinājumu
vai
naudas sodu no 4 līdz 70 naudas
soda vienībām, juridiskajām
personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 20 līdz 280
naudas soda vienībām.
74. Par Noteikumu 32. un
37. punktā noteikto prasību
neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 2 līdz 14 naudas
soda vienībām, juridiskajām
personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 4 līdz 28
naudas soda vienībām.
75. Par Noteikumu 13.,
24., 28., 46., 51., 52., 53. un
58.punktā noteikto prasību
neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu no 4 līdz 28 naudas
soda vienībām, juridiskajām
personām piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu no 14 līdz 70
naudas soda vienībām.
76. Par Noteikumu 39.,
40., 66. un 67. punktā noteikto prasību neievērošanu
fiziskajām personām piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no
4 līdz 50 naudas soda vienībām,
juridiskajām personām piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu
no 20 līdz 280 naudas soda
vienībām.

77. Soda naudas ieskaita Cēsu novada pašvaldības budžetā.
XIII. Saistošo noteikumu
izpildes kontrole
78.
Noteikumu
izpildi
kontrolē Būvvalde. Būvvalde,
konstatējot Noteikumu prasību
neievērošanu, ir tiesīga izdot
administratīvo aktu, kas uzliek
adresātam pienākumu veikt
noteiktas darbības Noteikumu
izpildes nodrošināšanai.
79. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu
prasību
neievērošanu
līdz
administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Būvvaldes
būvinspektors
un
Cēsu
novada pašvaldības policijas
amatpersonas, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot Būvvaldes
pārstāvjus.
80. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija. Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisijas
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā
procesa
likumā
noteiktajā kārtībā.
XIV. Noslēguma jautājumi
81. Reklāmas izvietošanas
atļaujas, kas izsniegtas līdz
Noteikumu spēkā stāšanās
dienai, ir derīgas līdz to
derīguma termiņa beigām.
Reklāmas, kas ir saskaņotas
bez termiņa, ir jāsaskaņo no
jauna atbilstoši normatīvo aktu
un Noteikumu prasībām vai
jādemontē 2 (divu) gadu laikā
no saistošo noteikumu spēkā
stāšanās dienas.
82. Ar Noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu
novada domes 2010.gada 18.
februāra saistošie noteikumi Nr.
8 “Reklāmas un citu informatīvo
materiālu saskaņošanas un
izvietošanas kārtība”.
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PILSĒTAS SVĒTKI, MĀKSLA
Gada cēsnieks – Aleksandrs Raubiško!
Cēsu pilsētas svētkos AS
“Cēsu alus” un Cēsu novada
pašvaldība pasniedza ikgadējo
apbalvojumu
“Cēsnieks”.
Šogad
titula
“Cēsnieks
2020” ieguvējs ir uzņēmējs,
ZS “Kliģeni” un veikalu
“Dārznieks” īpašnieks, Aleksandrs Raubiško.
Aleksandrs
Raubiško
savu darba mūžu veltījis
dārznieka profesijai un teju
20 gadus vada zemnieku
saimniecību “Kliģeni” un
veikalus “Dārznieks”. ZS
“Kliģeni” ir zināmi ne tikai
Cēsīs un Vidzemē, bet arī
citviet Latvijā – pavasaros un
vasarās pircēji straumēm plūst
uz Cēsīm, lai iegādātos stādus,
ziedus un dārzeņus. Aleksandrs
ar sev raksturīgo aizrautību
un darbīgumu attīstījis un
izveidojis apjomīgu siltumnīcu
kompleksu un saimniecību.
Pateicoties viņa izaudzētajiem
ziediem, Cēsu pilsēta katru
vasaru krāšņi rotājās un
uzzied. ZS “Kliģeni” arī
saņēma Latvijas Būvniecības
2019. gada balvas atzinību par
siltumnīcu pārbūvi Cēsīs.
Eva Sietiņsone, AS “Cēsu
alus” valdes priekšsēdētāja:

Attēlā: “Gada cēsnieka” tituls Aleksandram Raubiško piešķirts pateicībā par neatlaidību
un aizrautību vadot “Kliģenu” saimniecību. Foto: Normunds Kažoks.
“Cēsis var lepoties ar daudziem uzņēmīgiem, talantīgiem
un aizrautīgiem cilvēkiem,
kuri pašaizliedzīgi, no sirds
veic savu darbu un sniedz
ieguldījumu pilsētas attīstībā.

Šogad, saskaņā ar iedzīvotāju
vērtējumu, “Cēsnieks 2020”
tituls piešķirts uzņēmējam
Aleksandram
Raubiško.
Paldies par viņa veikumu un
aizrautību, vadot un attīstot

“Kliģenu” saimniecību, kā
arī rūpējoties par Cēsu pilsētas skaistumu. Novēlu, lai
šis apbalvojums pamudina
Aleksandru un citus cēsniekus
vēl citiem iedvesmojošiem un

cēliem darbiem.”
Kā akcentē Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, “šis apbalvojums
ir likumsakarīgs, jo Aleksandra
un viņa komandas darbs
Cēsīm ir neatsverams un
nenovērtējams. No koptajiem
parkiem, krāšņajiem apstādījumiem un aprūpētajiem
gulbjiem
līdz
“Kliģenu”
ziediem, stādiem un dārzeņiem
kā pavasara vēstnešiem ik
gadu. Veselību, veiksmi un
izdošanos Aleksandram arī
turpmāk!”
“Cēsnieks 2020” balvai
izvirzītos kandidātus noteica
žūrijas komisija, izvērtējot
ievērojamākos
notikumus
un aktivitātes Cēsu pilsētas
dzīvē. Starp 2020. gada balvas
“Cēsnieks” kandidātiem bija
Aleksandrs Raubiško, Cēsu
Centrālās bibliotēkas direktore
Natālija Krama, Cēsu sporta
kompleksa vadītājs un Latvijas
U19 volejbola izlases treneris
Ģirts Mārtiņsons, multimediāla
vēstures ekspozīcija “Sirdsapziņas ugunskurs” un tās
izveidotāju komanda.

Daba un dzīves mirkļi jaunatvērtā izstādē Smalki rokdarbi un
mīlasstāsts
Cēsu muzeja priekšmetu
rādītavā Lielajā Skolas ielā
6, sestdien, 8. augustā, notiks
skološanās
19.
gadsimta
beigu un 20. gadsimta 1.
puses tematikā. Šoreiz izziņas
procesā satiksies smalkie
rokdarbi un kāds mīlasstāsts.
Apmeklētājiem
būs
iespēja pašiem pārtapt par
izšūšanas mākslas pratējiem,
veidojot
kartiņu,
izzināt
Kampenhauzenu
vēstuļu
lādītes noslēpumus un apskatīt
ar šuvēja amatu saistītus
vēsturiskus priekšmetus, kā
arī izmēģināt pletīzer-celšanas

disciplīnu.
Gaidīsim
8.
augustā
plkst.12-17 SKOLA6 koprades
mājas 1. stāvā.
Uzziņai: Sākot ar augustu,
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs katra mēneša otrajā
un ceturtajā sestdienā aicina
cēsniekus un pilsētas viesus
uz izzinošu pasākumu muzeja
atvērtajā krājumā/ priekšmetu
rādītavā Lielajā Skolas ielā 6.
Tematiski izzinošā pasākuma
tēma 22. augustā: Baltijas ceļš.
Plašāka informācija laikrakstos
un muzeja interneta lapās.

Attēlā: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova (no kreisās) un
Izstāžu nama vadītāja Nata Livonska cēsnieku vārdā pateicās Artim Butem un Ivaram
Miķelsonam par lielisko izstādi. Foto: Aivars Akmentiņš.
Cēsu Izstāžu namā skatāma
gleznotāja Arta Butes izstāde
"ArtIsCool", kurā dominē
divas tēmas – daba un klusā
daba.
Darbos daudz varam redzēt
dažādu
ainavu
vērojumu
variācijas. Savukārt kluso dabu
uzstādījums balstīts uz klasisku
nature morte interpretāciju.
“Mode ir mainīga, bieži
samākslota, kamēr klasika
ir konstants lielums ar savu
pievienoto vērtību”, uzskata
pats mākslinieks.
Artis Bute ir spilgts modernās
Latvijas mākslinieku paaudzes
pārstāvis,
kurš
nebīstas
eksperimentēt ar stiliem un
krāsu paleti. Viņa darbiem

raksturīgi tādi netradicionāli
krāsu savienojumi kā okers,
perlamutrs, violets un ultramarīns.
Par mākslinieku var teikt,
ka viņš ir izsmalcinātais
glezniecības švīts ar jūgendstila
līniju žestiem. Viņa darbi ir
veikti ar juveliera precizitāti,
tajos ir apslēpta kaisle un
iekšēja ekspresija un tajā pašā
laikā – miers un harmonija.
Liela
daļa
no
izstādē
skatāmajiem darbiem tapuši
pēdējo 11 mēnešu laikā tieši
Cēsu izstādei.
Izstāžu nama otrajā stāvā
skatāma
tēlnieka
Ivara
Miķelsona izstāde “Uzkāp tur,
nezin kur...”.

Mākslinieks
par
savu
personālizstādi saka: “Liels
prieks izstādīt savus darbus
Cēsīs, jo tie nav ciemojušies
šajā skaistajā pilsētā. Izstādē
“Uzkāp tur, nezin kur...”
atļāvos parādīt dažādu tēmu un
periodu skulptūras. Mani darbi
nerisina globālas problēmas,
nemaisās politikā, nepiņķerējas
sarežģītās koncepcijās un
nešokē, lai tā piesaistītu
uzmanību. Īsi mirkļi no
dzīves – manējās, Jūsējās –
ir tie, kas paliek, un tos es
pārvēršu savās skulptūrās,
nedaudz pievienojot ironijas
pēcgaršu. Kāpjam nezin kur
kopā.”

Novadnieka gleznu izstāde
Vaives
Tautas
nama
kamīnzālē no jūlija līdz pat gada
beigām atvērta novadnieka,
gleznotāja un keramiķa Pētera
Kļaviņa gleznu izstāde.
Izstādi iespējams apskatīt no

pirmdienas līdz ceturtdienai no
plkst. 9-17.
Izstāde veidota sadarbībā
ar Cēsu Vēstures un Mākslas
muzeju.

