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Vienojas kopīgam darbam Eiropas
kultūras galvaspilsētas titulam
Otrdien,
27.
aprīlī,
jaunveidojamā Cēsu novada
domju priekšsēdētāji apliecināja
atbalstu
Eiropas
kultūras galvaspilsētas (EKG)
2027. gada Cēsu pieteikuma
gatavošanā un kopīgu notikumu
rīkošanā jaunā Cēsu novada
robežās.
Cēsu
viduslaiku
pils zvaigžņotajā Mestra zālē
svinīgo manifestu parakstīja
Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu
un Vecpiebalgas pašvaldību
vadītāji.
Uzņemot viesos novadu
vadītājus,
Cēsu
novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs bija gandarīts
par tuvējo novadu “Jā” vārdu
turpmākai un vienotai kultūras
procesu virzībai. “Jebkura EKG
konkursa rezultāta gadījumā
šis būs neatkārtojams un
unikāls projekts. Gatavošanās
EKG statusa iegūšanai vienos
kultūras cilvēkus, novadus,
idejas un veicinās visa jaunā
novada attīstību ilgtermiņā,”
atzina J. Rozenbergs.
Jau kopš 2008. gada,
kad Cēsis pirmoreiz virzīja
savu kandidatūru Eiropas
kultūras galvaspilsētas statusa
iegūšanai, visu jaunveidojamā
novada pašvaldību kultūras
dzīve
kļuvusi
ievērojami
bagātāka
un
intensīvāka.
Cēsu kultūras infrastruktūru
papildinājusi
koncertzāle
“Cēsis”, kas jau septiņus gadus
piedāvā baudīt pasaules līmeņa
koncertus, teātra izrādes un
kino programmu, pulcējot
tūkstošiem apmeklētāju ne
tikai no Latvijas, bet arī
kaimiņvalstīm. Audzis Cēsu

Attēlā: Manifestu par sadarbību ceļā uz kultūras galvaspilsētas titulu parakstīja Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna
Stapulone, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte,
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hārdijs Vents un Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš.
Foto: Lauris Mihailovs.
Mākslas festivāls, starptautisku
atzinību izpelnījies festivāls
“Čello Cēsis”, kam vienīgajam
Latvijā piešķirts Festivālu
asociācijas veidotais Eiropas
ievērojamāko
festivālu
kvalitātes
zīmols
“EFFE
Label”,
sarunu
festivāls
LAMPA pulcē ap 20 000
dalībnieku un ik gadu atgādina
par
demokrātijas
nozīmi.
Apjomīgi līdzekļi ieguldīti
arī
kultūras
mantojuma

saglabāšanā,
konservējot
un restaurējot Cēsu pils
kompleksu un Cēsu Sv. Jāņa
baznīcu.
Būtiski
audzis
arī
apkārtējo novadu kultūrvietu
piedāvājums, vietējā mēroga
un starptautiskā atpazīstamība
un nozīmība, kā arī augusi spēja
rīkot augsta līmeņa notikumus.
“Viens nekad nav cīnītājs!
Esam pārliecināti, ka tikai
sekmīgs
un
savstarpēji

atbalstošs komandas darbs
ļaus mums uzspīdēt Eiropas
kultūras zvaigznājā 2027.
gadā. Šāda mēroga procesā
kā EKG mums svarīgi
būt vienotiem un skatīties
vienā virzienā! Priekšplānā
izvirzīsim mūsu iedzīvotāju
un dabas labbūtību – tātad
domāšanu par mums visiem
kā vienotu kultūrtelpu, izceļot
dažādību, bet neļaujot tai mūs
šķelt,” uzsver Cēsu novada

pašvaldības
administrācijas
vadītājs un Cēsu EKG 2027
darba grupas vadītājs Atis
Egliņš-Eglītis.
Jau minēts, ka Cēsu
novada pašvaldība izvirzījusi
savu kandidatūru uz Eiropas
kultūras galvaspilsētas 2027.
gada titulu. Eiropas kultūras
galvaspilsētas
nosaukums
2027. gadā tiks piešķirts vienai
Latvijas un vienai Portugāles
pilsētai.

Cēsis uz dienu rada “Brīvības ielu” ar pastaigu maršrutu
Godinot 4. maiju, Latvijas
Republikas
neatkarības
atjaunošanas dienu, Cēsis uz
vienu dienu izveidos īpašu
“Brīvības ielu” – pastaigu
maršrutu, lai atgādinātu, ka
brīvība mūsu tautai bijusi
jāizcīna vairākkārtīgi, tā nav
pašsaprotama un to jānovērtē
un jāgodā.
Tā kā Cēsīs nav Brīvības
iela, šī ir iespēja ieraudzīt
pilsētvidi citā rakursā un

uzzināt ko jaunu un vērtīgu.
Lai atgādinātu par 31 gadu
kopš Latvijas neatkarības
atjaunošanas, pastaigas laikā
būs iespēja izzināt 31 jaunu
faktu vai atcerēties jau zināmo,
kas šajā 31 gadā noticis Latvijā
un Cēsīs.
Maršruts pieejams šeit:
ej.uz/BrivibasielaCesis
Tāpat
pastaigas
laikā,
2021. gada 4. maijā no
plkst. 11, iespējams, varēs

dzirdēt
radošu
cēsnieku
muzikālus sveicienus – no
namu balkoniem, pa atvērtiem
logiem, parkos vai laukumos.
Savukārt
Latvijas
Nacionālais Kultūras centrs
(LNKC) arī šogad 4. maijā
rīko virtuālu akciju-gājienu
“Tauta. Gods. Tērpi”. Cēsu
Kultūras
centra
kolektīvi
jau pamazām uzpoš goda
tērpus. Pievienojamies LNKC
un aicinām arī citus svētku

dienā uzvilkt tautastērpu par
godu Latvijai! LNKC akcijas
laikā aicina nofotografēties
un publicēt foto “Facebook”
vai “Instagram” ar tēmturi
#tautastērpugājiens2021.
Neaizmirsīsim arī viens
otram
novēlēt
priecīgus
svētkus, svētkiem par godu
iemācīties kādu dziesmu vai
dzejoli un iepriecināt savus
tuviniekus,
uzklāt
baltu
galdautu un klāt svētku galdu

savās mājās!
Apmeklējot pastaigu maršrutu, aicinām ievērot valstī
spēkā esošos epidemioloģiskās
drošības noteikumus!
Norises pastaigas maršrutā
var tikt fotografētas vai
filmētas, iegūtais audio un
video materiāls var tikt
publiskots pašvaldības mājas
lapā un sociālajos tīklos.
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PAŠVALDĪBĀ

Ar labu noskaņojumu pie Klusā gaidīšana
baltiem galdautiem
Atis Egliņš-Eglītis
Cēsu novada pašvaldības
administrācijas vadītājs

Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Atkalredzēšanās prieks skolu audzēkņiem pēc klātienes
mācību atsākšanās bija liels,
diemžēl tikai trīs nedēļas ilgs.
Saslimstības rādītāji auguši, un
neesam vairs drošo pašvaldību
sarakstā. Ļoti gribas cerēt, ka
mācību gadu novada skolas
tomēr varēs noslēgt klātienē.
Viens no būtiskiem nosacījumiem epidemioloģiskās situācijas uzlabošanai ir raita
vakcinācija. Pagaidām tās
organizācija vēl jāpilnveido.
Cēsīs ir viens no diviem
lielajiem Vidzemes vakcinācijas centriem. Aprīlī tie,
kuri vēlējās, varēja stāties
dzīvajā rindā, lai saņemtu poti.
Aktivitāte jau no agra rīta bija
tik liela, ka rindu nācās slēgt
vēl pirms vakcinācijas centrs
bija sācis darbu. Tas apliecina
vēlmi vakcinēties un iedrošina
arī neizlēmušos. Par to varam
priecāties, tomēr mūsdienās
jāspēj nodrošināt raita un ērta
vakcinēšanās bez stundām ilgas
stāvēšanas rindā. Pavisam drīz
ikviens, kas vēlas vakcinēties,
to arī varēs darīt. To vajadzētu
izmantot!
Aprīļa domes sēdē apstiprinājām izsoļu rezultātus
zemes
gabaliem
Cēsu
industriālajā parkā. No 13
piedāvātajiem deviņi jau izsolīti,
un daži rezervēti. Uzņēmējiem
ir drosmīgi attīstības mērķi. Ir
gan vietējie, gan Valkas, gan
Siguldas, gan Jaunpiebalgas
ražotāji, kuri saskatījuši labas
attīstības iespējas Cēsīs, kas

radīs pievienoto vērtību un
jaunas darba vietas. Lielā
interese par apbūves gabaliem
industriāliem mērķiem mudina
spert nākamos soļus. Pašvaldībai jākoncentrējas uz
CATA un bijušās ARR teritoriju
sakārtošanu un uzņēmējdarbībai
nepieciešamās infrastruktūras
izbūvi.
Esam sagatavojuši iesniegšanai divus augstas gatavības
projektus Ekonomikas sildīšanas un reģionālās reformas
programmai. Viens paredz
finansējumu Cēsu klīnikas
ārstnieciskā korpusa iekštelpu
rekonstrukcijas
pabeigšanai,
otrs – Stacijas laukuma
atjaunošanai un labiekārtošanai.
Abi projekti ir ar plašāku
ietekmi. Stacijas laukumu un
klīnikas pakalpojumus izmanto
ne vien cēsnieki, bet arī daudzi
apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Projektu apstiprināšanas gadījumā, darbi sāksies jau šogad.
Būvuzņēmums
“Siguldas
Būvmeistars”
sācis
otra
daudzdzīvokļu nama celtniecību Saules ielas rajonā.
Būvdarbi tikko sākušies, bet
visi dzīvokļi jau aizņemti.
Pieprasījums liels, un, cerams,
investors turpinās iesākto,
nākamajā
pavasarī
sākot
trešā nama celtniecību. Pēc
dokumentu aprites pašvaldībā
pamanāms, ka pilsētā ir liela
aktivitāte
arī
privātmāju
būvniecībā un atjaunošanā, kas
vieš cerību, ka mājokļu trūkums
mazināsies
Aprīlis ir spodrības mēnesis,
un pašvaldība, iedzīvotāji
daudz paveica, tīrot un sakopjot
apkārtni. Lielās talkas dienā

pie ZAAO eko laukuma bija
vakcinācijas centra cienīga
rinda. Cilvēki izmantoja iespēju
bez maksas nodot lielgabarīta
mantas un nolietotas elektropreces. Tas ir augstākas
sabiedrības inteliģences rādītājs, ja nevajadzīgo nodod
otrreizējai pārstrādei nevis
izmet mežā.
Aprīļa nogalē Cēsu pils
Mestra zālē notika svinīga
manifesta parakstīšana, kurā
jaunveidojamā Cēsu novada
domju priekšsēdētāji apliecināja
atbalstu un sadarbību Cēsu
pieteikuma gatavošanai uz
Eiropas kultūras galvaspilsētas
titulu 2027. gadā. Šis process
iemieso novadu, talantu un ideju
apvienošanu jaunā Cēsu novada
attīstībai un draudzībai. Mums
bijušas produktīvas sarunas
arī ar Smiltenes, Limbažu,
Gulbenes, Alūksnes pašvaldību
cilvēkiem, un visi apliecināja
gatavību
sadarboties,
lai
varam godam pretendēt un
sagatavot Vidzemes mēroga
piedāvājumu.
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā,
4. maijā, arī šogad lielākas
iedzīvotāju
pulcēšanās
nebūs, taču būs iespēja doties
ģimeniskā pastaigā, uz brīdi
piestājot
nelielu
svinīgu
norišu vietās pilsētā. Bet
pēc pastaigas klāsim baltus
galdautus un baudīsim svētku
noskaņojumu, godinot mūsu
valsts neatkarības atjaunošanu.
Novēlu visiem priecīgu un
mājīgu
noskaņojumu
pie
baltiem galdautiem!

Domes sēdē aprīlī
Cēsu novada domes ārkārtas
sēdē 8. aprīlī izskatīti divi
jautājumi. Par mācību procesu
Cēsu
novada
pašvaldības
dibināto
vispārizglītojošo
izglītības iestāžu 5. – 12. klašu
skolēniem un par vakcinācijas
procesa organizēšanu Cēsu
novada
administratīvajā
teritorijā.
Cēsu novada domes sēdē
15. aprīlī izskatīti 12 jautājumi.
Deputāti apstiprināja izsoles
rezultātus apbūves tiesībām
zemes gabalos Baltajā un

Robežu ielā. Vienojās par
līdzfinansējuma
maksas
nepiemērošanu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības
nodarbībām Cēsu novada
izglītības
iestādēs.
Domē
sprieda par Cēsu novadā
apvienojamo
pašvaldību
vienotas
finanšu
vadības
sistēmas izveidi, programmas
ieviešanu
un
apstiprināja
darba grupu šajā jautājumā,
kā arī apstiprināja konkursa
“Par finansējuma piešķiršanu
vasaras skolām” nolikumu.

Deputāti
vienojās
par
aizņēmumu projektam “Cēsu
novada vispārējo izglītības
iestāžu modernizācija” un
apstiprināja
Cēsu
novada
pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
2020. gada publisko pārskatu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties pašvaldības
mājaslapas cesis.lv Pašvaldības
sadaļā “Domes lēmumi” –
“Pieņemtie lēmumi.”

Politiski represēto biedrības sapulce
Latvijas Politiski represēto
(LPR) Cēsu biedrības pārskata
un pārvēlēšanu sapulce notiks
2021. gada 22. maijā plkst.
11.00 Cēsu stadiona tribīnēs.
Sapulces dienas kārtībā
paredzēts
noklausīties
informāciju par biedrības darbu

2020. gadā un veicamiem
darbiem 2021. gadā. Būs iespēja
plašāk iepazīties ar ieceri par
piemiņas vietas izveidi pie
Amatas stacijas 1949. gada 25.
martā uz Sibīriju deportētajiem
1318 Latvijas iedzīvotājiem.
Būs arī informācija par LPR

Cēsu biedrības 2020. gada
bilanci, revīzijas komisijas
ziņojums. Noslēgumā LPR
Cēsu biedrības valdes un
revīzijas komisijas vēlēšanas
un debates.

Aprīlis izvērties par lielo
gaidīšanas mēnesi. Vieni gaidīja
pavasari. Kādi – vakcīnas. Citi
gaidīja abus. Gaidīja un gaidīja,
bet līdz galam nesagaidīja.
Patiesībā ne tikai aprīlis, bet
viss pēdējais gads licis mūsu
pacietības
un
gaidīšanas
grozus pilnus. Dažbrīd tie
bijuši tik pārkāmēti, ka esam
tos nometuši zemē, iespēruši
ar kāju un skaļi nopūtušies,
nespēdami vairs izturēt. Ne
tikai pacietība pietrūksi, bet arī
cilvēciska spēja un varēšana
noturēt šo grozu smagumu.
Kas lēni nāk, tas labi nāk;
pacietīgam pieder pasaule;
mazi cirtieni gāž lielus kokus;
pacietība ved pie mērķa; kas
māk gaidīt, tas iegūst – tā vēsta
tautas gudrības.
Kādu dienu aizdomājos
arī par savu darbu. Ko tad tas
īsti nozīmē? Un nonācu pie
atziņas, ka tas prasa spēju
izturēt komunikācijas spriedzi.
Nepārtraukts
komunikācijas
virpulis virtuālās sanāksmēs,
e-pastos,
vacapos
un
mesindžeros, uz ielas un
gaiteņos. Runāt, klausīties,
runāt, klausīties. Piefiksēju,
ka starp īsām sapulču pauzēm
un vakaros esmu sācis sēdēt
klusumā. Liekas, ka cilvēku
balsis datorā skan metāliskāk,
nekā dzīvē. Dzirde nogurst no
daudzajām virtuālajām balsīm.
Gribas īstu un abpusēji sajustu
sarunu.
Bet otra lieta, kas raksturo
manu darbu, ir nepārtrauktā
gaidīšana. Visu laiku kaut ko
nākas gaidīt. Gaidīt atbildi par
projektu atbalstīšanu, gaidīt
iepirkumu rezultātus, gaidīt
ziņas par Ministru kabineta
noteikumu izmaiņām, gaidīt
kārtējo domes sēdi, gaidīt
brīdi, kad varēs atkal satikties
vienkopus ar kolēģiem, gaidīt
labas ziņas un arī ne tik labas.
Kā tur bija? Mācies gaidīt –
labs bērns gaida! Latviešu
sakāmvārds.

Un citreiz tiešām arī sagaida.
Šajās “Cēsu Vēstīs” publicējam
Cēsu novadā paredzētos 2021.
gada investīciju projektus un
investīciju adreses. Saraksts ir
garum garš, ietverot 44 dažādas
aktivitātes, kas šogad uzlabos
vidi, kurā dzīvojam, sportojam,
atpūšamies, veseļojamies un
pārvietojamies. Pie citiem
projektiem darbs sākts jau
pirms pieciem gadiem, bet
pie vairuma – pirms diviem.
Zīmīgi, ka šādas kartes netop
vienā dienā – lai līdz tādai
nokļūtu, ir ilgstoša plānošana.
Un finansējuma piesaiste. Un
projektēšana. Un iepirkumi.
Un atkal iepirkumi. Un līgumu
slēgšanas. Un arī – līgumu
izbeigšanas. Un tad atkal –
projektēšanas,
skaņošanas,
iepirkumi, līgumi. Tikai tad
paši darbi.
Tikmēr
neatspoguļoti
un neiekartēti paliek citi
darbi, pie kuriem strādājam.
Nemitīgs darbs pie labāka
servisa nodrošināšanas visiem
iedzīvotājiem. E-pakalpojumu
ieviešanas visiem iedzīvotājiem.
Eiropas kultūras galvaspilsēta
2027. gadā. Cēsu mantojuma
saglabāšana. Radošās kopienas
veidošana “Skola6”. Digitālo
prasmju attīstība uzņēmējiem
un skolotājiem.
Kad tiek sākti darbi, man
personiski katru reizi tie ir mazi
svētki. Ne tikai darbu beidzot,
bet darbu sākot, iestājas liels
prieka brīdis. Beidzot! Varēja
sākt arī ātrāk. Kādēļ tik vēlu?
Kādēļ kaut kas kavējas? Gribas
dzīt zirgus, bet ne vienmēr tas
iespējams. Ne vienmēr arī
vajadzīgs. Tādēļ nereti nākas
gaidīt. Un kaut kad (vienmēr)
agrāk vai vēlāk arī prieks
sagaidīt.
Es domāju, ka arī poti katrs,
kas gribēsim, sagaidīsim. Tāpat
arī pavasari sagaidīsim. Un
ceriņus sagaidīsim. Un Jāņus
sagaidīsim. Un svaigi pļauta
siena smaržu sagaidīsim. Nav
bijis gads bez zemenēm – arī
tās sagaidīsim. Un mīļotos
ciemos sagaidīsim!

Sveicam simtgadnieci
Ļoti cienījamu jubileju
aprīlī svinēja cēsniece Aina
Bicāne. Viņai apritēja 100
gadu. Cēsu novada pašvaldība
un Cēsu novada pašvaldības
aģentūra “Sociālais dienests”
sirsnīgi sveic jubilāri, novēlot

dzīvesprieku
un
stipru
veselību!
“Cēsu
Vēstis”
jau
informēja, ka martā 100 gadu
jubileju svinēja divas mūsu
novadnieces.

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
Pavasara darbi ielās

Top vēl viens
daudzdzīvokļu nams

Šopavasar, lai mazinātu
putekļus, Cēsu ielās savlaicīgi
sākās ziemā kaisītās grants
slaucīšana un savākšana. Kā
aplēsis novada pašvaldības
Īpašumu
apsaimniekošanas
pārvaldes komunālinženieris
Didzis
Ozoliņš,
savākts
iespaidīgs apjoms – ap 500 m3
saslauku.
Aprīļa sākums bija sauss,
un varēja sākt ielu bedrīšu
aizlāpīšanu. Šo darbu pēc
pašvaldības pasūtījuma veic
SIA “Imberteh”, un plānots, ka
līdz maija sākumam ielu klāja
remonta darbu pirmā kārta
noslēgsies. Pilsētas dzīvojamo
rajonu grants ielas arī šajā
pavasarī paredzēts apstrādāt

Attēlā: Aprīlī liek pamatus, novembrī nodod gatavu māj. Tāds ir “Siguldas Būvmeistara”
darba grafiks. Foto: Aivars Akmentiņš.
Aprīlī otras īres dzīvokļu
mājas
celtniecību
Saules
un Vilku ielu rajonā sācis
uzņēmums
“Siguldas
būvmeistars”. Namā būs 16
dzīvokļi, un visi jau rezervēti.
Daudzdzīvokļu māju paredzēts
nodot ekspluatācijā novembra
beigās.

Pērn “Siguldas būvmeistars”
uzcēla 24 dzīvokļu namu,
tagad blakus taps līdzīgs nams,
bet ar atšķirīgu plānojumu, jo
dzīvokļi būs plašāki. Lai sāktu
dzīvot jaunajā namā, jāiemaksā
drošības nauda un jānoslēdz
īres līgums uz diviem gadiem.
Šajā laikā īrniekiem ir iespēja

dzīvokli izpirkt. Dzīvokļi tiek
izīrēti ar pilnu iekšējo apdari,
tai skaitā iebūvētām virtuves
mēbelēm, virtuves iekārtu un
aprīkotu vannasistabu.
Kopumā Saules un Vilku
ielu rajonā uzņēmums plāno
uzbūvēt četrus daudzdzīvokļu
namus.

ar speciālu šķīdumu pret
putekļiem.
Ielu un ietvju atjaunošanas
programma šogad apjomīga.
Grants ielu virsmas divkārtu
apstrādi
paredzēts
veikt
Caunas, Rožu, Rasas, Smilgu,
Purva, Mārtiņa, Klusā, Rīta,
A. Kronvalda, Beverīnas, Jāņa,
Ceriņu, Lakstīgalu un Mazai
Bērzaines ielām. Turpināsies
arī A.
Kronvalda
ielas
rekonstrukcija un noslēgsies
Vilku
ielas
atjaunošana.
Izbūvēs un atjaunos ietves,
labiekārtos
iebrauktuves
Lapsu,
Lenču,
Dzintara,
Zvirbuļu, J. Poruka, Raiņa un
Kaļķu ielās.

Pirtsupīte zied
Pirtsupītes gravā sākuši
plaukt ziedi, kas tika iestādīti
pērnajā novembrī sīpolpuķu
stādīšanas akcijā.
Lai aizsāktu plašāku ziedošo
teritoriju attīstību un pavasarī
cēsniekus un pilsētas viesus
priecētu ziedoša ainava, Cēsu
novada pašvaldība aicināja
iedzīvotājus iesaistīties kopīgā
stādīšanas akcijā. Sadarbībā ar
ZS “Kliģeni” un SIA “Onava”

tika nodrošināti narcišu sīpoli
kā arī īpaši sagatavota dobe.
Paldies
visiem,
kuri
piedalījās
stādīšanā
–
“Kliģenu” kolektīvam, Cēsu
pašvaldības
darbiniekiem,
Pastariņa sākumskolas 2.a
klasei, 2. pamatskolas bērnudārza grupiņām “Bitītes”,
“Taurenīši”
un
pilsētas
iedzīvotājiem!

Droša pieteikšanās sociālajā dienestā
Rūpējoties par klientu un
darbinieku drošību, Sociālais
dienests
turpina
apkalpot
iedzīvotājus attālināti, klientu
pieņemšanu organizējot pēc
iepriekšēja pieraksta.
Par sociālo palīdzību un
pakalpojumiem
aicinām
konsultēties telefoniski ar
Sociālā dienesta darbiniekiem,
kuri sniegs atbildes un
ieteikumus
jautājumu
un
problēmu
sekmīgai
atrisināšanai,
izņēmuma
gadījumā
vienojoties
par
pieņemšanu klātienē:
•
Sociālās
palīdzības
organizatori:
64122908;
64127745

• Ģimeņu atbalsta nodaļas
sociālie darbinieki: 26446337;
29327436
• Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām sociālie
darbinieki:
26357317;
20263331; 27860024
Atgādinām, ka šajā periodā
iesniegumus
var
nosūtīt
dienestam elektroniski:
1.
sūtot
uz
e-pastu:
soc.ag@cesis.lv;
2. izmantojot e-pakalpojuma
vidi: epakalpojumi.cesis.lv vai
latvija.lv/Epakalpojumi/EP155
(izvēlēties
iestādi
Cēsu
novada pašvaldības aģentūra
“Sociālais dienests”)
3.
atstājot
iesniegumu

dienesta pastkastītēs ēkas
Bērzaines ielā 18, Cēsīs, 1.
2. vai 3. stāvā, kā arī Vaives
pagasta Rīdzenes bibliotēkas
pastkastītē.
Iesnieguma formas atrodamas arī mājas lapā cesis.lv
sadaļā “Atbalsts”.
Tāpat
Dienests
aicina
klientus izturēties atbildīgi
pret citiem cilvēkiem un
nekādā gadījumā neplānot
klātienes apmeklējumu, ja
ievērotas vismazākās pazīmes
par saslimšanu ar Covid-19, ir
slikta pašsajūta vai arī ir bijis
kontakts ar saslimušajiem.

EKO pietura Vaives pagastā
Maijā turpināsies pašvaldību
atkritumu apsaimniekotāja SIA
“ZAAO” organizēta akcija
“Pavasara EKO pietura”, kuras
laikā pašvaldību apdzīvotās
vietās, kur nav pieejam
dalītās atkritumu vākšanas
pakalpojums, tiks organizēti
speciāli brīvdienu maršruti
pārstrādei derīgā materiāla
savākšanai.
Svētdien,
16.
maijā,
Vaives pagastā būs iespēja
tuvu mājām atbrīvoties no
uzkrātiem pārstrādei derīgiem
materiāliem. No plkst. 11.05
līdz plkst. 11.20 Atkritumu
savācējmašīnu ekipāža pie-

stās Rīdzenē, laukumā pie
Nākotnes 1, savukārt no plkst.
11.35 līdz plkst. 11.45 – Krīvos
pie skolas.
EKO pieturas apkalpos
divu atkritumu savācējmašīnu
ekipāžas:
• vienā mašīnā varēs nodot
stikla pudeles un burkas,
• bet otrā – makulatūru,
kartona iepakojumu, saplacinātas plastmasas pudeles ar
apzīmējumiem PET, HDPE,
PP (izņemot pārtikas eļļas un
kečupa pudeles), plastmasas
kannas, kastes, spaiņus ar
apzīmējumu
HDPE,
PP,
tāpat polietilēna plēves ar

apzīmējumu LDPE (izņemot
skābbarības ruļļu plēves), kā
arī metāla priekšmetus un
iepakojumu.
Akcijā
var
piedalīties
privātmāju un daudzdzīvokļu
māju iedzīvotāji, kā arī
uzņēmumi un iestādes.
Pārstrādājamos atkritumus
bez maksas ikdienā iespējams
nodot
EKO
laukumos,
EKO punktos vai izmantot
individuāli
dalīti
vāktu
atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu
privātmājām,
kas pieejams pilsētteritorijās
un blīvi apdzīvotos pagastu
centros.

25.03.2021. Saistošie noteikumi
Nr. 9 “Grozījums Cēsu novada domes
2016. gada 28. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Kārtība, kādā Cēsu
novada pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei””
Izdarīt
Cēsu
novada
domes 2016. gada 28. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2
“Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas
izglītības
programmas
izmaksas privātajai izglītības
iestādei” (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 2016. gada 28.
janvāra lēmumu Nr. 9, prot. Nr.
1, 9. punkts) šādu grozījumu:
Papildināt
saistošos
noteikumus ar 1.¹ punktu šādā
redakcijā:
“1.1
Pašvaldība turpina

segt
izmaksas
privātajai
izglītības iestādei saskaņā
ar šiem noteikumiem, ja
izglītojamam
rakstveidā
piedāvāta vieta pašvaldības
izglītības iestādē, kurā viņš
ir reģistrēts uzņemšanai, bet
šā izglītojamā likumīgais
pārstāvis no piedāvātās vietas
ir atteicies un izglītojamais
turpina apgūt pirmsskolas
izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē.”
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SOCIĀLĀ UN VESELĪBAS APRŪPE

Pārmaiņu laika izaicinājumi Atzinīgs pacientu
Cēsu
novada
domes
deputāti amatā apstiprinājuši
jauno pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” direktoru
Aināru Judeiku. Lēmums
pieņemts vienbalsīgi.
A. Judeikam ir vairāk nekā
20 gadus ilga pieredze sociālās
palīdzības un pakalpojumu
jomā. Viņš vadījis Samariešu
apvienības aprūpes centru
“Pārdaugava”,
Rīgas
pašvaldībā vadīja sociālās
aprūpes centru “Mežciems”.
Pēc
atgriešanās
dzimtajā
Valmieras pusē trīs gadus bija
Burtnieku novada Sociālā
dienesta vadītājs.
Konkursam uz Cēsu Sociālā
dienesta
direktora
amatu
nolēma pieteikties, jo šajā darbā
saskata jaunus profesionālos
izaicinājumus. “Iepriekšējās
darba vietās nācies saskarties
ar krīzes situācijām un
izdevies tās pārvarēt. Arī
tagad administratīvi teritoriālā
reforma un Covid-19 krīze,
liek meklēt neikdienišķus
risinājumus.
Manuprāt,
novadu apvienošanās sociālās
palīdzības
un
aprūpes
jomā rada jaunas iespējas.
Apvienojot spēkus, varēsim
klientiem piedāvāt plašāku
un kvalitatīvāku pakalpojumu
klāstu,” uzsver A. Judeiks.
Sociālo pakalpojumu jomā

vērtējums

Attēlā: Aināra Judeika prioritātes jaunajā amatā ir individualizēti sociālie pakalpojumi un rūpes par ģimenēm ar
bērniem. Foto: Aivars Akmentiņš.
notiek pārmaiņas, arvien vairāk
tiek akcentēts individualizēts,
mājās vai tuvu dzīves vietai
nevis institūcijās saņemams
atbalsts. “Šajā ziņā Cēsīs daudz
paveikts. Šogad noslēgsies
būvniecība, un darbu sāks
jaunais Sociālo pakalpojumu
centrs, kurā varēsim piedāvāt
plašu pakalpojumu klāstu.
Mana prioritāte būs arī darbs
ar ģimenēm un bērniem, jo tā ir

mūsu nākotne. Jā, un rūpes par
to, lai sociālajiem darbiniekiem
būtu labas iespējas izglītoties,
darbam
nepieciešamais
tehniskais nodrošinājums, lai
viņiem būtu prieks strādāt
patīkamā
darba
vidē,”
apņemšanos pauž Sociālā
dienesta jaunais direktors A.
Judeiks.

Iedvesmojoša sadarbība
Aprīlī
apritēja
gads
kopš sākās Cēsu Invalīdu
habilitācijas - dienas centra
jauniešu un Cēsu profesionālo
fotogrāfu un amatieru grupas
“Foto Cēsis” pārstāvju, Karīnas
Jurciņas, Jāņa Geseltiņa un
Ivetas Laivas, sadarbība. Pirmā
dzimšanas diena nosvinēta

ar Evitas Smilgas īpaši šim
pasākumam gatavotu torti.
Sadarbības
pirmsākumi
meklējami ar grupas “Foto
Cēsis” īstenotajās individuālajās
fotosesijās
centra
jauniešiem. Tajās radīti dzīvi
apliecinoši jauniešu atveidi.
Profesionālās
fotogrāfijas

līdzcilvēkiem
pauž
mūsu
sabiedrības dažādību. Neraugoties
uz
grūtībām,
ierobežojumiem, fotogrāfijas
spēj noķert šo jauniešu
smaidu, iznesīgo pozēšanu
kamerai un pārliecību par katra
vienreizīgumu.

Lai noskaidrotu pacientu
pieredzi un uzlabotu veselības
aprūpes pakalpojumu kvalitāti
un drošumu, pagājušā gada
nogalē Cēsu klīnika kopā ar
divām universitātes slimnīcām
iesaistījās
pilotprojektā
“Atbalsts pacienta ziņotās
pieredzes pasākumu izstrādei
veselības aprūpes sistēmas
darbības novērtēšanai Latvijā”.
Decembrī
sākās
pacientu
elektroniskā aptauja, un pašlaik
pieejami pirmie tās rezultāti.
Pacienti kopumā klīnikas
darbu novērtējuši ļoti pozitīvi.
Būtisks rādītājs – 86% aptaujāto
noteikti ieteiktu Cēsu klīniku
un savu nodaļu medicīnisko
pakalpojumu
saņemšanai
saviem
tuviniekiem
un
draugiem līdzīgā situācijā.
Savukārt gandrīz puse (jeb
46%) pacientu šo ārstniecības
iestādi izvēlējās tāpēc, ka
tieši šeit strādā speciālists,
kuru viņi vēlējās par savu
ārstējošo ārstu. Atvērtajos
jautājumos bieži kā pozitīvais
norādīta: personāla laipnība
un uzmanība, izskaidrošana,
komandas darbs, tīrās telpas
un gultasveļa, iespēja ārstēties
vienvietīgā palātā, operatīva
palīdzības
saņemšana.
Iepriecina atziņa, ka lielākoties
pacienti pozitīvi novērtē ne tikai
kādu konkrētu speciālistu, bet
uzslavējuši komandas darbu,
norādot, ka viss personāls bijis
laipns, korekts, profesionāls,
un pacients ir apmierināts ar
kopējo sniegumu, sākot no
māsu palīgiem un sanitāriem

un beidzot ar ārstējošajiem
ārstiem.
Vismazāk pacienti bija
apmierināti
ar
šī
brīža
infrastruktūras
iespējām
un
paralēli
ārstniecībai
noritošajiem
pārbūves
darbiem,
kuru
rezultātā
paaugstināts trokšņu līmenis,
putekļi un citas neērtības.
Tomēr arī savā kritikā vairāki
pacienti norādījuši, ka saprot
objektīvos iemeslus, novēl
izturību personālam un ar
prieku gaida, kad Cēsu klīnikā
beigsies remonti, būs ērtas,
mūsdienīgas un skaistas telpas.
Olga Rudzīte, Cēsu klīnikas
valdes locekle, pakalpojumu
reģistrācijas, uzskaites un
kvalitātes kontroles daļas
vadītāja stāsta: “Cēsu klīnikā
jau iepriekš bija izstrādāta
un darbojās pacientu sūdzību
un ierosinājumu izskatīšanas
sistēma, taču šī projekta
lielais ieguvums ir tāds, ka
tas notiek valstiskā līmenī.
Līdz šim katra slimnīca
veidojusi
savas
aptaujas,
tāpēc nav bijis iespējams
datus savstarpēji salīdzināt.
Pilotprojektā darba grupa
izstrādāja standartizētu anketu
visām ārstniecības iestādēm,
jautājumi sinhronizēti pat
ar citām Eiropas Savienības
valstu slimnīcām”.
Piekrišanu
piedalīties
aptaujā deva 427 pacienti,
kuriem
pēc
izrakstīšanas
no slimnīcas tika nosūtīts
uzaicinājums izteikt viedokli
par savu pieredzi klīnikā.
Anketu līdz 21. aprīlim
aizpildīja 165 pacienti vai
pacientu likumiskie pārstāvji,
piemēram, kāds no vecākiem
par savu un sava bērna pieredzi.

Atbalsts vasaras skolu rīkošanai
Cēsu novada pašvaldība
izsludinājusi
pieteikšanos
konkursam: Vasaras skolu
organizēšanas
projekts.
Konkursa mērķis ir finansiāli
atbalstīt
vasaras
skolu
organizēšanu Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā,
radot jaunas idejas un pieejas
konkrētajā sfērā. Pieteikties
iespējams līdz 19. maijam
Vasaras skola konkursa
izpratnē ir vasaras skola,
plenērs,
radoša
darbnīca,
seminārs, kursi u.c.
Prioritāri tiek atbalstītas:
1. Vasaras skolas jomās,
kas skar klimata pārmaiņu
jautājumu
risināšanu,
bezatkritumu un videi draudzīga
dzīvesveida veicināšanu, kā arī
vasaras skolas digitālo, radošo
un kultūras industriju, sociālo
zinātņu jomās;
2. Vasaras skolas, kuru gaitā
tiek pētītas Cēsu novadam

aktuālas problēmas, radīti
risinājumi vai rīcības plāni
aktuālu problēmu novēršanai,
radītas
Cēsu
novadam
paliekošas,
ilgtspējīgas
vērtības;
3. Vasaras skolas, kurās
plānots piesaistīt starptautiskus
dalībniekus,
starptautiskus
ekspertus vai vieslektorus.
4. Vasaras skolas, kas tiks
īstenotas gada mēnešos, kad
nav aktīva tūrisma sezona,
tādējādi piesaistot novadam
papildu viesus.
Projektu
konkursā
var
piedalīties
biedrības,
nodibinājumi
un
Latvijā
darbojošās
augstskolas.
Vasaras skolas aktivitātes
var īstenot tikai Cēsu novada
administratīvajā
teritorijā.
Konkursā nevar piedalīties
biedrības un nodibinājumi, kas
dibināti ar mērķi atbalstīt Cēsu
novada pašvaldības izglītības

iestādes.
Konkursā netiek atbalstīti
projekti,
kas
vērsti
uz
līdzdalību
konkursos
un
sacensībās, kā arī sporta,
militāra, reliģiska rakstura,
brīvā
laika
pavadīšanas
nometnes, kā arī nometnes
bērniem un jauniešiem vecumā
līdz 18 gadiem.
Maksimālais
finansiālais
atbalsts vienas vasaras skolas
rīkošanai:
1. Vasaras skolām, kuru
ilgums ir līdz trim dienām –
maksimālā
finansējuma
atbalsta summa – līdz 1000
EUR;
2. Vasaras skolām, kuru
ilgums ir līdz piecām dienām –
maksimālā
finansējuma
atbalsta summa – līdz 2000
EUR;
3.
Vasaras
skolām,
kuru ilgums ir piecas un
vairāk dienas – maksimālā

finansējuma atbalsta summa –
līdz 3000 EUR.
Pašvaldības
finansiālais
atbalsts veido ne vairāk kā 25%
no projekta kopējā budžeta.
Projekta iesniegumu līdz
2021. gada 19. maija plkst.
12.00 var iesniegt:
1. personīgi Cēsu novada
Vienotajā valsts un pašvaldības
klientu apkalpošanas centrā
(Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101) ne vēlāk
kā paziņojumā par projektu
iesniegumu
iesniegšanu
norādītajā beigu termiņā;
2. nosūtot pa pastu uz
Cēsu
novada
pašvaldības
adresi Raunas ielā 4, Cēsīs,
Cēsu novadā, LV-4101. Par
iesniegšanas datumu uzskata
pasta
zīmogā
norādīto
nosūtīšanas datumu.
3.
elektroniskā
veidā,
parakstītu
ar
drošu
elektronisko parakstu atbilstoši

Elektronisko
dokumentu
likumā noteiktajam, nosūtot
uz šādu elektroniskā pasta
adresi dome@cesis.lv. Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem
dokumentiem jābūt eDOC,
DOC, DOCX, XLS, PDF vai
JPG formātā.
Pēc projektu iesniegšanas
termiņa beigām, 2021. gada
25.
maijā,
pretendentiem
būs jāprezentē sava vasaras
skola attālinātā formātā (“MS
Teams” platformā) vai Cēsu
novada pašvaldības telpās,
ja epidemioloģiskā situācija
valstī uzlabosies un aizliegums
par publiskiem pasākumiem
klātienes formā tiks atcelts.
Pretendentiem jāsagatavo 5-7
minūtes gara prezentācija.
Prezentācijas palīdzēs izprast
vasaras skolas mērķa un
norises atbilstību Konkursa
nolikumam.
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CĒSIS VAR

Liels pieprasījums pēc apbūves gabaliem
industriālajā parkā
Aktīva rosība šajā pavasarī
vērojama Cēsu industriālajā
parkā, kur no 13 zemes
gabaliem iznomāti jau deviņi
un rezervēts viens. Vairākos
nogabalos sākas būvniecības
ieceres, un jau nākamajā gadā
šeit strādās uzņēmumi, būs
jaunas darba vietas.
SIA “Wenden furniture”
industriālajā parkā iznomā
divus zemes gabalus. Kā
pastāstīja uzņēmuma vadītājs
Normunds Brēmers, paredzēts
būvēt divas ražošanas ēkas –
katra ap 1000 m2 platībā. Abās
jaunbūvēs ražos mēbeles,
un, pakāpeniski palielinot
produkcijas apjomus, plānots
izveidot 30 darba vietas.
“Wenden
furniture”
ir
mēbeļu ražotāji ar 16 gadu
pieredzi. Darbību sāka Cēsīs,
tad izveidoja ražotni Jaunpiebalgā. Specializējas ozola
un Ziemeļeiropas bērza krēslu
izgatavošanā.
Produkciju
eksportē uz desmit valstīm.
Arī SIA “Tīklu parki”
industriālā parka teritorijā
plāno būvēt ražošanas ēku.
Uzņēmums nodarbojas ar

Attēlā: Cēsu industriālajā parkā izsolīti jau deviņi zemes gabali, kuros pamatā paredzēts
būvēt ražošanas ēkas. Foto: Lauris Mihailovs.
aktivitāte Cēsīs augs.
Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta
“Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta”
gaitā tiek sakārtota teritorija
pie Robežu ielas. Vēsturiski
šī teritorija tikusi izmantota
industriālajiem mērķiem.
Cēsu industriālajam parkam,
kas sastāv no 13 komercdarbībai
piemērotiem zemes gabaliem,

atrakciju parku, to aprīkojuma
izstrādi. Kā akcentēja “Tīklu
parku” vadītājs Guntis Avotiņš,
pašvaldības lēmums veidot
šādu industriālu teritoriju, kurā
izbūvēta visa nepieciešamā
infrastruktūra, ir labs stimuls
biznesa attīstībai. Arī noteiktā
nomas maksa ir uzņēmējiem
draudzīga, tāpēc viņš prognozē,
ka pieprasījums pēc apbūves
teritorijām būs, un ekonomiskā

nodrošināta piekļuve, izbūvējot
jaunu ielu ar asfaltbetona
segumu, elektrības, gāzes,
ūdens un kanalizācijas apgāde,
kā arī ielu apgaismojums.
Komunikāciju tīkls izbūvēts
līdz zemes gabalu robežām.
Teritorijā atrodas arī daļēji

Cēsu novada pašvaldības investīciju plāns 2021.gadā
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21.Veismaņu ceļa apstrāde
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Grants seguma ielu virsmu
divkārtu apstrāde
1. Caunas iela
2. Rožu iela
3. Rasas iela
4. Smilgu iela
5. Purva iela
6. Mārtiņa iela
7. Klusā iela
8. Rīta iela
9. A. Kronvalda iela (no L.
Paegles līdz Mārtiņa ielai)
12. Mazā Bērzaines iela
13. Lakstīgalu iela
14. Ceriņu iela un LŪK izbuve
10. Beverīnas iela
11. Jāņa iela

6 3

7
8

5 13

Grants seguma ielu virsmu
divkārtu apstrāde
Projektu izstrāde

Ceļi
Ietves

Projektu izstrāde
15. Zaķu ielas pārbūves projekta
izstrāde posmā no Zaķu ielas
pārvada līdz Gaujas ielai
16. Bērzaines ielas pārbūves
projekta izstrāde. No Satekles
ielas
līdz E. Dārziņa ielai un E. Dārziņa
iela līdz Gaujas ielai
17. Projekta izstrāde regulētas
gājēju pārejas un pieeju izbūvei
šķērsojumā ar dzelzceļa sliedēm
posmā no Raiņa ielas līdz
Piebalgas ielas 18 stāvlaukumam
18. Cēsu Valsts ģimnāzijas

Ielas
Objekti

metodiskā
centra
projekta
izstrāde
19. Raiņa ielas pārbūve
20.
Stacijas
laukuma
rekonstrukcija un rotācijas apļa
izveide
Vaives pagasts
21. Veismaņu ceļa apstrāde
apdzīvotās vietās.
Rīdzenes dīķa sakārtošana.
Kaķupītes pastaigu taku izveide

Ietves
22. Lapsu iela, posmā no L.
Paegles ielas līdz Briežu ielai
23. Lenču iela, posmā no Birzes
ielas līdz Meža kapiem
24. Dzintara iela, posmā no Ezera
ielas līdz Maija ielai
25. Zvirbuļu iela, posmā no Raiņa
ielas līdz Zvirbuļu ielai 13
26. J. Poruka ielas ietve un
iebrauktuve pie SIA “AMA”
27. Raiņa ielā iebrauktuves
28. Kaļķu ielā ietves turpinājums

saglabājies dzelzceļa sliežu
tīkls, ko iespējams atjaunot.
Teritorija piemērota dažāda
veida ražošanas vai biroja ēku
celtniecībai.
Zemes gabalus iznomās uz
laiku līdz 30 gadiem, kā arī
uzņēmējam ir tiesības ierosināt
nekustamā īpašuma izpirkšanu,
ja tiks izpildītas visas līgumā
noteiktās prasības attiecībā uz
zemes gabala attīstību.
Maksu par zemes gabalu
apbūves
tiesībām
nosaka
izsoles rezultāti. Orientējoša
izsoles sākuma cena ir 0,025
eiro par m2 mēnesī. Tāpat
maksu par apbūves tiesībām
un objektu nomas maksu uz
noteiktu laiku būs iespējams
samazināt līdz 50%, ja
komersants radīs jaunas darba
vietas, veiks ieguldījumus,
kas sekmēs saimnieciskās
darbības un/vai inovāciju, un/
vai infrastruktūras attīstību.

Ielas
29. A. Kronvalda ielas ietves un
brauktuves seguma
atjaunošana posmā no Piebalgas
ielas līdz Vaives ielai.
30. A. Kronvalda ielas izbūve
posmā J. Poruka iela līdz
Valmieras ielai
31. Vilku ielas pārbūves
pabeigšana
Objekti
32. Cēsu kosmosa izziņas centra
būvdarbi, Cīrulīšu iela 63
33. Daudzdzīvokļu mājas Caunas
ielā 8 telpu atjaunošanas
būvdarbi
34. Cēsu radošā un digitālā
kvartāla attīstīšana
35.
Cēsu
1.
pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijas
labiekārtojums
36.
Cēsu
3.
pirmsskolas
izglītības iestādes teritorijas
labiekārtojums
37. Daudzfunkcionālā sociālo
pakalpojumu centra “Cēsis”
būvniecība
38. Cēsu Pilsētas vidusskolas
piebūves būvniecība
39. Skatu torņa būvniecība
Cīrulīšos
40. Cēsu klīnikas korpusu
attīstība
41.
Vienības
laukuma
labiekārtojums
42. Cēsu 2. pamatskolas
remontdarbi un ergonomiskas
vides attīstība
43. Cēsu Valsts ģimnāzijas sporta
zāles un klašu remonts
44. Skeitparka pārbūve Maija
parkā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
04.03.2021. Saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie
noteikumi
(turpmāk
–
Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā kopjama
Cēsu novada administratīvā
teritorija,
tajā
skaitā
apstādījumi, un uzturamas tajā
esošās būves.
2.
Noteikumos
lietoto
terminu skaidrojums:
2.1. apstādījumi – visas
ar augiem mākslīgā ceļā
apaugušas
platības
ārpus
meža zemes, kurās neiegūst
produkciju (pārtiku, koksni,
ziedus
u.c.)
realizācijai.
Apstādījumi ietver parkus,
dārzus,
skvērus,
alejas,
nogāžu stiprinājumus u.c.
Apstādījumos ietilpst koki,
krūmi,
vīteņaugi,
puķu
stādījumi, zālieni, laukumi ar
dārza mēbelēm un ierīcēm u.c.
labiekārtojuma elementiem;
2.2. koplietošanas teritorija– teritorija, kas paredzēta
būves vai būvju sabiedriskās
drošības vai funkcionālajai
uzturēšanai;
2.3. iebrauktuve – attiecīgi
aprīkots ceļa (ielas) elements,
kas paredzēts transportlīdzekļu
piekļūšanai no ceļa (ielas)
braucamās daļas līdz ceļam
(ielai) piegulošajai teritorijai
un īpašumam;
2.4. īpašumam piegulošā
teritorija – publiskā lietošanā
esoša teritorija starp nekustamo
īpašumu un brauktuves tuvāko
malu (t.i. piebrauktuves, gājēju
ietves (izņemot sabiedriskā
transporta
pieturvietas),
grāvji, caurtekas, zālieni u.c.
apstādījumi), kas robežojas ar
nekustamo īpašumu, līdz ietves
tuvākajai malai (uz ceļiem, kur
ir īpaši atzīmēta gājēju zona)
vai līdz brauktuves tuvākajai
malai (uz ceļiem, kur nav īpaši
atzīmēta gājēju zona), bet ne
tālāk kā 6 m no zemesgabala
robežas;
2.5. ēku numerācijas zīmes –
izstrādājumi, kas marķē ēkas
pēc to adresēm un īpašumu
veidiem;
2.6. nedzīvojamie nami –
Cēsu pilsētas un ciema
teritorijā esošas būves, kuras:
2.6.1. pēc lietošanas veida
klasificētas kā nedzīvojamas
ēkas
atbilstošo
Ministru
kabineta noteikumiem par
būvju klasifikāciju;
2.6.2. Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas
sistēmā nav reģistrētas kā
dzīvojamās ēkas;
2.7. nedzīvojamo namu
teritorija – nedzīvojamam
namam piederīga vai piesaistīta
zeme;
2.8. pilsētvides ainavas
teritorija – Teritorijas plānojumā noteiktā pilsētas teritorija;
2.9.
ainaviski
vērtīgā
teritorija – Teritorijas plānojumā
noteiktās
īpašas
nozīmes ainaviskās teritorijas

(dabas un kultūrvēsturiskās
teritorijas), rekreācijas un
sportas teritorijas, ielu telpas,
publiskās teritorijas pilsētā un
ciemos, no publiskās telpas
pārredzamas teritorijas pilsētās
un ciemos;
2.10. sabiedriska vieta –
ikviena pašvaldības administratīvajā
teritorijā
esoša
plašam
personu
lokam
pieejama vieta, kas neatkarīgi
no tās faktiskās izmantošanas
vai īpašuma formas kalpo
sabiedrības kopējo vajadzību
un interešu nodrošināšanai;
2.11. zālājs – ar zālaugiem
apsēta vai dabiski aizņemta
platība, neatkarīgi no īpašuma
piederības (gan zāliens, gan
zālājs).
3. Noteikumu mērķis ir
veidot sakoptu un harmonisku
pilsētvidi un lauku apvidu,
nosakot teritoriju un būvju
kopšanas
un
uzturēšanas
prasības pilsētā un lauku
apvidos.
II. Nekustamā īpašuma
un tam piegulošo publiskā
lietošanā esošo teritoriju
uzturēšana un kopšana
4. Nekustamā
īpašuma
(izņemot
viendzīvokļa
dzīvojamo māju) uzturēšanu
un kopšanu, un nekustamam
īpašumam
(tajā
skaitā
viendzīvokļa dzīvojamo māju)
piegulošās publiskā lietošanā
esošās teritorijas uzturēšanu un
kopšanu nodrošina:
4.1. nekustamā īpašuma
īpašnieks,
tiesiskais
vai
faktiskais
valdītājs
vai
apsaimniekotājs;
4.2.
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai
dzīvokļu
īpašnieki
(gadījumā,
ja
dzīvokļu
īpašnieku kopība ir pieņēmusi
lēmumu par dzīvojamai mājai
funkcionāli
nepieciešamā
zemesgabala
kopšanas
nodrošināšanu bez pārvaldnieka
starpniecības, lēmumā nosakot
darbu kārtību un dzīvokļu
īpašnieku
atbildību),
ja
nekustamā īpašuma sastāvā
ir daudzdzīvokļu dzīvojamā
māja;
4.3. ēkas īpašnieks –
proporcionāli
piederošās
nekustamā īpašuma daļas
(funkcionālās zonas) apmēram,
ko pēc īpašnieka lūguma nosaka
pašvaldība,
ja nekustamais
īpašums sastāv no zemesgabala
un ēkas, kas pieder dažādām
personām, un ja saskaņā ar
zemes nomas līgumu nav
noteikta cita kārtība;
4.4. zemes īpašnieks, ja ēkas
īpašnieks nav noskaidrojams;
5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju un nedzīvojamo namu
teritorijās 4. punktā minētās
personas nekustamajā īpašumā
nodrošina:
5.1. regulāru zālāja no-

pļaušanu;
5.2. teritorijas sakopšanu;
5.3. apstādījumu uzturēšanu;
5.4. ietvju, celiņu un
piebrauktuvju
pastāvīgu
kopšanu;
5.5. īpašuma uzturēšanu
kārtībā.
6. Nekustamam īpašumam
(tajā
skaitā
viendzīvokļa
dzīvojamo māju) piegulošās
publiskā
lietošanā
esošās
teritorijās 4. punktā minētās
personas nodrošina:
6.1.
regulāru
zālāja
nopļaušanu;
6.2. teritorijas sakopšanu;
6.3. apstādījumu uzturēšanu;
6.4. ietvju, celiņu un
piebrauktuvju
pastāvīgu
kopšanu.
7. Īpašumiem piegulošo
publiskā
lietošanā
esošo
kopjamo teritoriju atbilstošās
platības
un
plānus
to
īpašniekiem, valdītājiem vai
lietotājiem, pēc to pieprasījuma,
ja to īpašniekiem, valdītājiem
vai lietotājiem saskaņā ar šiem
noteikumiem nav saprotama
kopjamā teritorija, sagatavo
Cēsu novada pašvaldība.
8. Noteikumu šīs nodaļas
izpratnē:
8.1.
zālāja
nopļaušana
nozīmē zāles pļaušanu pilsētas
un ciemu teritorijā (neattiecas
uz lauksaimniecības zemēm,
ja tās atrodas pilsētas un ciema
teritorijā), nepieļaujot zāles
vidējo garumu virs 30 cm;
8.2. teritorijas sakopšana
nozīmē tīrības uzturēšanu.
Nekustamā īpašuma teritorijā
un ārpus tās nav atļauts uzkrāt
atkritumus, zaru kaudzes,
izņemot īpaši tam paredzētās
vietās;
8.3. ietvju, celiņu un
piebrauktuvju
pastāvīga
kopšana nozīmē atkritumu
savākšanu,
attīrīšanu
no
zariem un lapām, sniega un
apledojuma laikā drošu ietvju,
gājēju celiņu un velosipēdu
ceļu lietošanas nodrošināšanu,
tas ir, jāievēro, lai ietves,
gājēju celiņi un velosipēdu
ceļi tiktu attīrīti no sniega un
ledus un nokaisīti ar pretslīdes
materiālu, izmantojot tikai
smilts, grants vai pašvaldības
sagatavotu pretslīdes materiālu, vismaz 1 metra platumā,
piegulošajā teritorijā savāktā
sniega izvešanu 2 diennakšu
laikā no vietām, kur tas
traucē gājēju un transporta
satiksmi vai redzamību, kā arī
izkaisītā pretslīdes materiāla
savākšanu, tiklīdz tas vairs nav
nepieciešams;
8.4. apstādījumu uzturēšana
nozīmē:
8.4.1. apstādījumu kopšanu
atbilstoši sugas prasībām un
profesionāla koku kopēja
(arborista)
uzraudzībā,
ievērojot vispārējas dabas
aizsardzības prasības, vien-

laicīgi saglabājot no koku
zariem un krūmiem brīvu telpu
4,5 m augstumā virs ceļu un
ielu braucamās daļas un 2,5 m
augstumā virs ietvēm, gājēju
ceļiem un velosipēdu ceļiem,
lai satiksmes dalībniekiem
nodrošinātu brīvas un drošas
pārvietošanās iespējas;
8.4.2. būvēm traucējošo un
bīstamo (sauso, aizlauzto) koku
nozāģēšanu, saskaņojot ar Cēsu
novada pašvaldības Kokaugu
aizsardzības komisiju;
8.4.3.
tādu
darbību
neveikšana,
nepieļaušana,
kuras
izraisītu
piegulošā
zemesgabala apstādījumu un
koku bojāeju.
8.5. īpašuma uzturēšana
kārtībā nozīmē:
8.5.1. nedzīvojamo namu
teritorijās, kas vērstas uz
publiskai lietošanai paredzētas
teritorijas pusi – objekta
skatlogu, ārdurvju un fasādes
tīrības nodrošināšana, atkritumu urnu izvietošana;
8.5.2.
daudzdzīvokļu
dzīvojamo
māju,
iestāžu,
tirdzniecības un pakalpojumu
objektu (to darba laikā)
ieejas durvju un kāpņu telpu
apgaismošana
diennakts
tumšajā laikā;
8.5.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu
sakopšana;
8.5.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos laikā
no 1. novembra līdz 1.
aprīlim pretslīdes materiāla
uzglabāšanas
tvertnes
novietošana,
tās
regulāra
papildināšana;
8.5.5. nekustamajā īpašumā
esošo labiekārtojuma elementu
(bērnu rotaļu ierīču, sporta
aprīkojuma, atsevišķo laternu
un apgaismes ķermeņu, karogu
mastu, velosipēdu statīvu
u.tml.) uzturēšana tehniskā un
vizuālā kārtībā, to savlaicīga
krāsošana,
atjaunošana,
remontēšana vai nojaukšana.
9. Cēsu novada administratīvajā
teritorijā
nav
pieļaujama:
9.1. lāsteku veidošanās uz
jumtiem un sniega uzkrāšanās,
kas apdraud cilvēku dzīvību,
veselību vai mantu. Šādos
gadījumos nekavējoties jānorobežo
bīstamā
teritorija,
jāveic lāsteku un sniega no
jumtiem novākšana, kā arī
nepieciešamības
gadījumā
jāveic
pasākumi
sniega
un lāsteku novākšanai no
brauktuves un ietvēm.
9.2. teritorijas kopšanā
tīras sāls, minerālmēslu vai
visa veida ķīmikāliju vai to
maisījumu izmantošana sniega
vai ledus notīrīšanai;
9.3. sniega un ledus, t.sk.
no ēkas jumta notīrītā vai
nokritušā sniega vai ledus,
novietošana uz brauktuves,
sabiedriskā transporta pietur-

vietās un apstādījumos. Sniegs
un ledus novietojams tā, lai
tiktu nodrošināta visu ceļu
satiksmes dalībnieku droša
pārvietošanās;
9.4.
stādījumu
(aleju,
rindu
stādījumu
u.tml.)
veidošana, kopšanas darbu
veikšana (vainagu veidošana,
apdobes veidošana, stumbru
aizsardzības
nodrošināšana
u.tml.) ielu sarkanajās līnijās,
neievērojot ielas vai kvartāla
robežās raksturīgo ainavu visā
tās garumā.
10.
Transportlīdzekļu
īpašniekiem vai turētājiem,
novietojot transportlīdzekļus
stāvēšanai uz ielām vai
pagalmos ilgāk par trim
diennaktīm, jānodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap
transportlīdzekli tādā mērā,
lai netiktu traucēta gājēju un
transporta satiksme, kā arī ielu
un piebraucamo ceļu kopšana
ar mehāniskajiem līdzekļiem.
11. Par sniega izvešanu,
kas
tiek
realizēta
pēc
nepieciešamības, ir atbildīgas
4. punktā minētās personas.
Vietas, uz kurieni tiks izvests
sniegs, jāsaskaņo ar Cēsu
novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldi.
III. Prasības būvju, to
fasāžu
un
citu
ārējo
konstrukciju uzturēšanai
12. Būves jāuztur tādā
tehniskā stāvoklī, lai tās
neapdraudētu
sabiedrisko
drošību, cilvēku dzīvību, kā
arī, lai no tām nevarētu rasties
kaitējums fiziskām, juridiskām
personām un to īpašumam.
13. Par būvju, to fasāžu
un citu ārējo konstrukciju
uzturēšanu atbild tās īpašnieks
vai tiesiskais valdītājs.
14. Šo noteikumu 13. punktā
minētās personas veic būvju
tehnisko uzturēšanu, ievērojot
Latvijas Republikas normatīvo
aktus, un uztur tās tādā stāvoklī,
ka tās nav bīstamas, un no
tām nevar rasties kaitējums
sabiedrībai vai trešo personu
īpašumam.
15. Pilsētvides ainavas un
ainaviski vērtīgās teritorijas
uzturēšanas prasības būvju
fasādēm un citām ārējām
konstrukcijām
(tai
skaitā
logu,
durvju,
balkonu,
lodžiju, izkārtņu un citu
ārējo konstrukciju) paredz to
uzturēšanu tādā tehniskā un
vizuālā kārtībā, kas atbilst
būves
arhitektoniskajam
veidolam, nedegradē vidi un
nebojā apkārtesošo pilsētvides
ainavu un ainaviski vērtīgo
teritoriju, netraucē uztvert
kultūrvēsturiskos pieminekļus,
neizjauc
kultūrvēsturiskās
vides tēlu un kultūrvēsturisko
vērtību kopuma radīto noskaņu,
tāpēc
13. punktā minētās
personas:
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
15.1. nepieļauj būvju fasādes
un citu ārējo konstrukciju
nokrišanu vai sabrukšanu;
15.2. nepieļauj būtiskus
bojājumus būvju lietusūdens
novadīšanas
sistēmu
elementos, caurrūsējumu, detaļu
neesamību, detaļu deformāciju
vai līdzīgus bojājumus;
15.3. novērš plaisas būvju
sienās;
15.4. saskaņojot ar Cēsu
novada Būvvaldi demontē
funkcionalitāti
zaudējušus
būvju elementus, kas nav
nesošās
konstrukcijas
un
potenciāli neietekmē būvju
konstruktīvo noturību;
15.5.
likvidē
būvju
konstrukcijās
vai
uz
arhitektoniskajiem elementiem
augošus krūmus, kokus vai
sūnas;
15.6. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu,
nodrupšanu,
koroziju,
satrupēšanu, eroziju;
15.7. neizvieto uz būvēm
dekoratīvos pārsegus, izņemot
šo noteikumu 16. punktā paredzēto gadījumu;
15.8.
veic
būves
konservāciju, iepriekš saskaņā
ar normatīvajiem aktiem Cēsu
novada Būvvaldē saņemot
atbilstošu skaņojumu.
16. Uz būves, kura ir vidi
degradējoša vai ainavu bojājoša,
ar Cēsu novada Būvvaldes
saskaņojumu
var
izvietot
dekoratīvo pārsegu, ievērojot,
ka tajā ir respektēts būves
arhitektoniskais
risinājums,
kas attēlots ar grafiskiem
līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, krāsu risinājums atbilst
arhitektoniskajam stilam un
iekļaujas apkārtesošajā pilsētvides ainavā. Nav pieļaujama
tīklveida dekoratīvā pārsega
izmantošana.
17. Lai saņemtu saskaņoju
dekoratīvā
pārsega
izvietošanai, īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs iesniedz
Cēsu
novada
Būvvaldē
rakstisku iesniegumu, kuram
pievieno:
17.1.
būves
tehniskās
apsekošanas atzinumu, kas
sagatavots ne agrāk kā vienu
gadu no tā iesniegšanas brīža;
17.2. dekoratīvā pārseguma
skici.
18. Laika posmu, uz
kuru tiek izsniegta atļauja
būves dekoratīvā pārsega
izvietošanai, nosaka Cēsu
novada Būvvalde.
19.
Būves
dekoratīvo
pārsegu nav nepieciešams
izvietot, ja:
19.1. būves īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs ir iesniedzis
būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos aktos
noteiktos dokumentus, kas
paredz novērst būvei konstatēto
prasību
neievērošanu,
līdz būvdarbu uzsākšanas
nosacījumu izpildei, bet ne
ilgāk par sešiem mēnešiem;
19.2. būvē notiek būvdarbi ar
mērķi novērst būvei konstatēto

prasību neievērošanu un to
veikšana ir saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā,
uz
būvdarbu
veikšanas
laiku
atbilstoši
iesniegtajam grafikam un
būvdarbu līgumam, bet ne
ilgāk par vienu gadu.
20. Šo noteikumu 13. punktā
minētām personām, ievērojot
šo saistošo noteikumu prasības,
ir pienākums:
20.1. tiem zemes gabalu
vai ēku īpašniekiem vai
valdītājiem, kuriem uz zemes
gabala ir izvietota publiska
būve
vai
daudzdzīvokļu
dzīvojamā māja, nodrošināt
pie katras publiskas būves vai
daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas ieejas ekspluatācijas
kārtībā nedegoša materiāla
atkritumu urnu, nodrošināt šo
urnu uzturēšanu vizuālā un
tehniskā kārtībā, nepieļaujot
caurrūsējumu,
bojājumus,
netīrību, kā arī nodrošināt
savlaicīgu to iztukšošanu;
20.2. būves uzturēt tehniskā
un vizuālā kārtībā. Savlaicīgi
veikt būvju uzturēšanas un
remonta darbus – ēku fasāžu
(tai skaitā logu, skatlogu,
durvju, balkonu, lodžiju un
tml.) tīrīšanu, atjaunošanu,
krāsošanu saskaņā ar aktuālo
krāsu pasi, kā arī demontēt vai
nojaukt funkcijas zaudējušus
elementus vai būves, kas
nav nesošās konstrukcijas
un neietekmē ēkas vai būves
konstruktīvo noturību (tai
skaitā reklāmas, izkārtnes
un
tamlīdzīgus
vizuālās
komunikācijas objektus, ja to
īpašnieks nav noskaidrojams,
sasniedzams vai tāda nav).
Gadījumos, kad tiek mainītas
ēku fasāžu krāsas vai citi
vizuālie elementi, izmaiņas
nepieciešams saskaņot Cēsu
novada Būvvaldē.
20.3. nodrošināt, lai pie
katras galvenās ēkas fasādes,
kurā ir galvenā ieeja, uz
sienas
būtu
piestiprināta
ēku numerācijas zīme vai
nosaukuma plāksnīte:
20.3.1. ēkas numerācijas
zīmi vai nosaukuma plāksni
piestiprina pie ēkas fasādes
2,5 - 3,0 m augstumā no esošā
zemes (ieseguma) līmeņa
fasādes labajā malā,
20.3.2. ja ēkas numerācijas
zīme vai nosaukuma plāksnīte
nav skaidri saskatāma no ietves
(ja nav ietves, tad no ielas vai
ceļa braucamās daļas), tad tā
jāizvieto arī pie žoga, kurš
robežojas ar ielu un, kurā
atrodas vārtiņi ieejai zemes
gabalā, vai brīvi stāvoša staba.
Ja ēka atrodas iekškvartālā,
numura zīme jāizvieto uz
fasādes, kas redzama no
galvenās pieejas (pievedceļa).
20.3.3. Cēsu vecpilsētas
teritorijā – ēkas numerācijas
zīmes
izgatavojamas
no
emaljēta metāla, baltas ar
melniem cipariem. Plāksnītes
ir emaljētas no abām pusēm.
Plāksnītes izmēri – platums

150 mm, augstums 150 mm.
Šajās plāksnītēs netiek norādīts
ne ielas nosaukums, ne
informācija par īpašnieku.
20.3.4. Cēsu pilsētā un
Vaives
pagasta
ciemos
māju
numuru
plāksnītes
izgatavojamas uz zila fona
ar baltiem burtiem. Uz
numerācijas zīmes virs skaitļa
norāda ielas nosaukumu, zem
skaitļa – piederību (piem.,
“Privātīpašums”,
vai
“V.
Uzvārds”). Ja mājas numurs
ir papildināts ar burtu,
tad rakstāms lielais burts,
bez atstarpes pēc skaitļa
(piemēram,
1A).
Fonam
ieteicams lietot zilo toni RAL
5013 (cobalt blue), plāksnītes
izmēri – platums 220 vai 280
mm, augstums 320 mm;
20.3.5. Vaives pagasta lauku
teritorijā māju nosaukumu
plāksnītēm vienotais izmērs ir
200 mm x 900 cm, taisnstūra
(uz fasādes) vai ar vienu
abpusēji
noslīpinātu
galu
(uz staba, piebraucamā ceļa
apzīmēšanai, ar vienpusēju
vai divpusēju uzrakstu), krāsu
toņi - zils pamats (PANTONE
286C) un gaiši atstarojoši burti
(PANTONE 877C, sudrabs).
20.4. ielu krustojumam
piegulošā
zemes
gabala
īpašniekam nodrošināt, lai uz
tam piederošā žoga vai būves
būtu iespējams piestiprināt
plāksnīti ar ielas (laukuma)
nosaukumu valsts valodā.
Plāksnītes izmērs 160x560 mm
(plāksnītes garums, ņemot vērā
ielas nosaukumu var atšķirties).
Cēsu vecpilsētas teritorijā
emaljēta metāla, baltas ar
melnām rakstu zīmēm, izmēri –
platums 424 mm, augstums
150 mm (plāksnītes garums,
ņemot vērā ielas nosaukumu
var
atšķirties).
Plāksnītes
attālumam no žoga vai būves
stūra jābūt 0,1-1,0 m. Pie
būves fasādes ielas (laukuma)
plāksnīti jāpiestiprina 2,53,0 m augstumā no zemes
(ieseguma) līmeņa.
20.5. ēkas numerācijas zīmi
vai nosaukuma plāksnīti atļauts
novietot arī citā, piemērotā
fasādes daļā, kas nav minēta
noteikumu 20.3. vai 20.4
apakšpunktā, ja būves fasādes
arhitektūra nav piemērota ēkas
numerācijas zīmes novietošanai
noteikumos minētajās vietās.
Šādas ēkas numerācijas zīmes
izvietojums saskaņojams Cēsu
novada Būvvaldē.
21.
Būves
īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam
jānodrošina karoga turētāja
vai brīvi stāvošs karoga masta
uzstādīšana; būves īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam ir
tiesības izvietot otru karoga
turētāju vai brīvi stāvošu
karoga mastu Cēsu pilsētas
karoga uzvilkšanai.
IV. Īpašie noteikumi
22. Cēsu novada pašvaldība
nodrošina:
22.1. Cēsu pilsētas vien-

dzīvokļa dzīvojamo māju
īpašniekiem pretslīdes materiāla saņemšanu pašvaldības
izvietotajās smilšu tvertnēs un
pašvaldības norādītajā vietā;
22.2.
apstiprinātā
budžeta
ietvaros,
apmaksāt
iedzīvotājiem
(nekustamo
īpašumu
īpašniekiem),
dzīvojamo
māju
pārvaldniekiem,
kuri
ir
noslēguši līgumu par sadzīves
atkritumu
apsaimniekošanu,
zaļo atkritumu savākšanu, ja
zaļie atkritumi tiek nogādāti
pašvaldības norādītajā EKO
laukumā.
23. No saistošo noteikumu
6. punktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti
viendzīvokļa dzīvojamo māju,
kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki,
ja šīs personas ir:
23.1. personas, kurām ir 1.
vai 2. grupas invaliditāte un
kurām nav kopīgas deklarētās
dzīvesvietas
ar
citām
pilngadīgām personām;
23.2. vientuļie pensionāri,
kas vecuma vai veselības
stāvokļa dēļ nav spējīgi izpildīt
saistošo noteikumu 6. punktā
uzliktos pienākumus.
24. Lai saņemtu saistošo
noteikumu
23.
punktā
noteiktos
atvieglojumus,
personai jāvēršas pašvaldībā
ar
motivētu
iesniegumu.
Pēc iesnieguma saņemšanas
pašvaldība laikā līdz vienam
mēnesim
no
iesnieguma
saņemšanas, pārbauda un
izvērtē iesniegumā norādītos
apstākļus un pieņem lēmumu.
25. Pēc lēmuma pieņemšanas
par
personas
atbilstību
noteikumu
23.
punkta prasībām, noteikumu 6.
punktā noteiktos pienākumus
konkrē-tajā teritorijā veic Cēsu
novada pašvaldība.
26. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi,
kas ir par pamatu atvieglojuma
saņemšanai,
viņam
ir
pienākums 5 (piecu) darba
dienu laikā par to paziņot Cēsu
novada pašvaldībai.
27.
Personas,
kuru
nekustamajiem
īpašumiem
piegulošās teritorijas platība ir
lielāka par pusi no nekustamā
īpašuma platības, var saņemt
pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās
teritorijas kopšanā, slēdzot
ar pašvaldību vienošanos par
sadarbību piegulošās teritorijas
kopšanā.
28. Vienošanās par sadarbību
piegulošās teritorijas kopšanā
pēc nekustamā īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja izvēles var
paredzēt vienu no šādiem
sadarbības veidiem:
28.1. pašvaldības pienākumu
kopt nekustamajam īpašumam
piegulošās teritorijas daļu,
kuras platība pārsniedz pusi no
nekustamā īpašuma platības;
28.2. cita veida sadarbību
nekustamajam
īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā

(piemēram, pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu vai
sniega izvešanu u.tml.).
29. Lai saņemtu noteikumu
28. punktā minēto palīdzību,
nekustamā īpašuma īpašniekam
vai tiesiskajam valdītājam
jāvēršas
Cēsu
novada
pašvaldībā ar iesniegumu,
norādot vēlamo sadarbības
veidu nekustamajam īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā.
30. Cēsu novada pašvaldības
Īpašuma
apsaimniekošanas
pārvalde viena mēneša laikā no
dienas, kad pašvaldībā saņemts
nekustamā īpašuma īpašnieka
vai valdītāja noteikumu 29.
punktā minētais iesniegums,
kā arī izvērtēta tā atbilstība
noteikumu
27.
punkta
prasībām, noslēdz vienošanos
par sadarbību nekustamajam
īpašumam piegulošās teritorijas
kopšanā.
31. Ja viena mēneša laikā
no iesnieguma saņemšanas
brīža starp pašvaldību un
nekustamā īpašuma īpašnieku
vai tiesisko valdītāju nav
panākta
vienošanās
par
konkrētu sadarbības veidu
nekustamajam
īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā
atbilstoši noteikumu 28.2
apakšpunktā
noteiktajam,
pašvaldība nodrošina palīdzību
nekustamajam
īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanā
noteikumu 28.1. apakšpunktā
minētajā kārtībā.
V.
Atbildība
par
saistošo noteikumu neievērošanu
32.
Kontrolēt
saistošo
noteikumu izpildi un veikt
administratīvā
pārkāpuma
procesu līdz lietas izskatīšanai
ir tiesīgas Cēsu novada
Pašvaldības
policijas
amatpersonas, Cēsu novada
pašvaldības
Būvvaldes
būvinspektors un Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija.
33. Par noteikumu prasību
neievērošanu lietas izskata
un lēmumus pieņem Cēsu
novada pašvaldības policijas
amatpersonas vai Cēsu novada
pašvaldības
Administratīvā
komisija.
34. Par šo noteikumu
neievērošanu
fiziskām
personām izsaka brīdinājumu
vai piemēro naudas sodu no 2
līdz 400 naudas soda vienībām,
bet
juridiskām
personām
piemēro naudas sodu no 50 līdz
1200 naudas soda vienībām.
VI. Noslēguma jautājums
35.
Atzīt
par
spēku
zaudējušiem Cēsu novada
domes 2019. gada 11. aprīļa
saistošos noteikumus Nr. 8
“Par Cēsu novada teritorijas
kopšanu, būvju uzturēšanu un
inženierbūvju aizsardzību”.
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Pavasara
garšas Cēsīs
Cēsīs, Rožu laukumā, 16.
maijā no plkst. 12.00 līdz plkst.
17.00 pirmo reizi notiks Street
Food koncepta pasākums
“Pavasara garšas Cēsīs”. Street
Food raksturīgas divas iezīmes.
Pirmkārt, ēdienu gatavo uz
ielas visu acu priekšā – teltīs,
uz grila vai citām iekārtām.
Otrkārt, ēdienu pasniedz jau
pilnībā gatavu, uzreiz ēdamu.
Svarīgi, ka ielu ēdieni ir lētāki
nekā restorānu piedāvājums
ikdienā, taču izceļas ar
oriģinālām
pagatavošanas
tehnikām, dažādām inovācijām
un prasmi īsā laika posmā
kvalitatīvi
apkalpot
lielu
cilvēku skaitu.
Cēsniekiem un pilsētas
viesiem būs iespēja baudīt
dažādus ēdienus par īpaši

draudzīgām cenām. Gardēžus
aicinās seši Cēsu un apkārtnes
restorāni un kafejnīcas – “H.E.
Vanadziņs Ziemeļu restorāns”,
“Kafe Priede”, “Kalna Paltes”,
“KEST”, “Ungurmuiža” un
“Villa Santa”. Dalībnieku
piedāvātie ēdieni būs cenu
kategorijā no 5 līdz 10 EUR.
Lai iepazītos ar ēdienkartēm,
aicinām sekot līdzi aktualitātēm
sociālajos
tīklos
un
turisms.cesis.lv.
Pasākumu organizē Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs,
tā norises dienā tiks ievērotas
visas aktuālās epidemioloģisko
ierobežojumu prasības, kā arī
veikti preventīvie pasākumi,
lai maksimāli novērstu cilvēku
drūzmēšanos.

Notiks “Mājas kafejnīcu dienas”
Ja
viesu
uzņemšana
jums sagādā prieku un jūsu
gatavotajam ēdienam nereti
tiek prasīta papildus porcija,
ja vēlaties uz vienu dienu būt
savas kafejnīcas saimnieks,
tad piesakiet dalību “Mājas
kafejnīcu dienās”!
“Mājas kafejnīcu dienu”
ideja aizgūta no Igaunijas,
kur šāds pasākums dažādos
reģionos notiek jau vairākus
gadus. Šogad “Mājas kafejnīcu
dienas” noritēs visā Latvijā,
aicinot interesentus iejusties
uzņēmēju lomā un uz vienu
dienu atvērt kafejnīcu savā
pagalmā. Piedalīties aicināti arī

uzņēmēji, kas ikdienā sniedz
ēdināšanas pakalpojumus.
Šī iniciatīva aicina atvērt
kafejnīcu savas mājas pagalmā
un cienāt ar pašu gatavotiem
ēdieniem, kā arī dalīties ar
īpašiem stāstiem, receptēm
un
sajūtām.
Pasākuma
plānošanas procesā dalībnieki
aicināti izrādīt savu iniciatīvu,
izdomājot interesantas aktivitātes viesiem – meistarklases,
dančus, rotaļas. Svarīgi apdomāt pasākuma noformējumu,
jo tas būs katra dalībnieka
ziņā, kā arī būtiski nodrošināt
labierīcību pieejamību viesiem.
Piedāvātajiem ēdieniem nav

jābūt bez maksas, dalībnieki
aicināti izveidot ēdienkartes un
noteikt ēdienu cenas. Svarīgi
lai, viesiem ierodoties, viss ir
ērti un saprotami – gluži kā
apmeklējot iecienītu kafejnīcu!
Pasākumu
organizē
Latvijas
Investīciju
un
attīstības aģentūra sadarbībā
ar Latvijas Lauku tūrisma
asociāciju “Lauku ceļotājs”,
kas nodrošinās mārketinga
aktivitātes
un
praktiskas
apmācības
dalībniekiem
(paredzētās tēmas – sanitārās
prasības un drošība, prasības
saistībā
ar
Covid-19,
mārketings, saskarsme ar
apmeklētājiem).
Cēsu Tūrisma informācijas
centrs ir pasākuma reģionālais
koordinators. Cēsu novadā
“Mājas kafejnīcu dienas”
notiks 25. un 26. septembrī,
rudens ražas laikā. Pieteikt
dalību un uzzināt vairāk var,
zvanot uz Cēsu Tūrisma
informācijas
centru
pa
tālruni 28318318 vai e-pastu
info@cesis.lv.

Foto: Iedvesmai - mājas kafejnīca Hijumā Igaunijā.

Muzeja jubilejas izstāde skatāma digitāli
Šī gada pavasarī digitalizēta
Cēsu Vēstures un mākslas
muzeja 95 gadu jubilejas
izstāde “Laika liecinieki”.
Tagad
izstāde
skatāma
katra interesenta datorā vai
viedtālrunī, dodot iespēju
nesteidzīgi iepazīt stāstus par
cēsniekiem, Cēsu pilsētu un
novadu.
Viena no iezīmēm, kas
raksturo Cēsu muzeja teju
gadsimtu ilgo darbību, ir
ciešā saikne ar pilsētas
iedzīvotājiem, tāpēc veidot
muzeja 95 gadu jubilejas izstādi
aicinājām cēsniekus. Sekojot

Pielaiko Cēsis
Cēsu
Kultūras
centrs
iecerējis
veidot
izzinošu
raidījumu ciklu “Pielaiko
Cēsis” par mazāk zināmām
kultūrvēsturiskām
vietām
un vērtībām Cēsīs. Ideja par
šādiem raidījumiem radusies,
jo pandēmijas laikā būtiski
pieaugusi cilvēku interese
par vēl neatklātām vietām un
objektiem tuvākajā apkārtnē.
Plānots, ka pirmais raidījums
būs skatāms maija beigās
“ReTV” televīzijas kanālā
un Cēsu novada pašvaldības
sociālo tīklu profilos.
Pavasaris un drīzā vasara
ir piemērots brīdis, lai kopā
ar vietējiem iedzīvotājiem
un
aktīviem
cēsniekiem
izstaigātu takas gar savulaik
krāšņajām vasarnīcām Gaujas

kalnā, izsekotu Ruckas muižas
pārvērtībām gadsimtu gaitā,
salīdzinātu, kā ļaudis Cīrulīšos
atpūtās pirms 100 gadiem
un kā tagad, noskaidrotu, kā
radusies ūdenskrātuve karjerā,
kā veidojušās un attīstījušās
tādas Cēsu apkaimes kā
Bērzaine un Lauciņi, un kā
iespējams rūpniecisko zonu
pārvērst par vietu radošumam
un mākslai. Arī pilsētas kapi
glabā interesantas liecības par
vēsturiskiem notikumiem un
personāžiem.
Cēsu apkaimes kopā ar
raidījuma viesiem izzinās tā
vadītāja Gunita Bārda. Plašāka
informācija par “Pielaiko
Cēsis”
raidlaikiem
būs
pieejama cesis.lv.

muzeja ierosinājumam, viņi
izvēlējās tēmas un atsevišķus
priekšmetus, kas, viņuprāt,
raksturo Cēsu pilsētas vēsturi
un muzeju. Izstāde ļauj iepazīt
Cēsu pilsētas un novada
vēsturi, sākot no vissenākajiem
laikiem līdz mūsu dienām.
Izvēlētie stāsti atspoguļo to,
cik tematiski bagāts un plašs
ir Cēsu muzeja krājums. Te
atradīsiet stāstus par Jāņa
Poruka
vijoli,
unikālām
18. gs. zemnieku rokrakstu
grāmatām,
Cēsu
pirmo
fotogrāfu Kārli Andersonu,
leģendāro grāmatizdevēju Jāni

Ozolu, par brīvības cīnītāju,
skautu, arhitektu un Latvijas
karoga vēstures pētnieku Kārli
Dzirkali un citiem. Savukārt
atsevišķo krājuma priekšmetu
amplitūda svārstās no neliela
12. gs. bronzas krustiņa līdz
viduslaiku monētu depozītam.
Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs ir viens no vecākajiem
un apmeklētākajiem pašvaldību
muzejiem valstī un 2020. gadā
svinēja savas pastāvēšanas 95
gadu jubileju.

Brīvi pieejams internets publiskās
vietās

Cēsu novada pašvaldība ar
Eiropas Komisijas iniciatīvas
“WiFi4EU” atbalstu uzstādījusi
29 bezvadu interneta piekļuves
punktus,
kas
nodrošinās
brīvpieejas
internetu
15
publiskās vietās pilsētā.
Projekta gaitā izveidoti
iekštelpu
punkti
Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
“Sociālais
dienests”
un
Bāriņtiesā (Bērzaines ielā
16/18), Dzimtsarakstu nodaļā,
Jauniešu
mājā,
Tūrisma
informācijas centrā, Cēsu
Centrālajā bibliotēkā un Sporta
kompleksā.
Ārpustelpu punkti atrodas
Pils parkā, Cēsu stadionā,
Rožu laukumā, Maija parkā,
Vienības laukumā, Kases un
Rīgas ielas krustojumā, skvērā

pie Vidzemes koncertzāles,
Stacijas laukumā, Smilšu
laukumā (stāvlaukumā pie
tirgus) un Uzvaras bulvārī pie
viesnīcas “Cēsis”.
“WiFi4EU”
bezmaksas
piekļuves punkti nodrošina
piekļuvi bez paroles ievades
ātrgaitas bezvadu interneta
pieslēgumam. Visas izmaksas
segtas
no
“WiFi4EU”
projektam piešķirtā Eiropas
komisijas finansējuma.
Eiropas Komisija 2018. gada
novembrī aicināja pašvaldības
visā
Eiropā
reģistrēties
projektu konkursam “Interneta
savienojamības
veicināšana
vietējās kopienās WiFi4EU”,
dodot iespēju saņemt Eiropas
Savienības (ES) finansējumu
(15000
EUR)
publisku

bezmaksas bezvadu interneta
tīklu ierīkošanai.
Iniciatīvas
“WiFi4EU”
mērķis
ir
nodrošināt
iedzīvotājiem
un
viesiem
augstas kvalitātes interneta
pieejamību
visā
Eiropas
Savienībā,
izmantojot
bezmaksas Wi-Fi tīklājus
sabiedriskās vietās, piemēram,
parkos, skvēros, pārvaldes
iestādēs,
bibliotēkās
un
veselības centros. Iespēju
realizēt šo projektu Latvijā
ieguva 15 pašvaldības.

