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Jaunieši smeļas iedvesmu kosmosā.

Krīzes situācijā Cēsu novada operatīvie
dienesti un atbildīgās amatpersonas spēj
rīkoties ātri un saskaņoti.
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Možu garu un ticību saviem spēkiem!
Jānis Rozenbergs
Cēsu novada domes
priekšsēdētājs
Aizvadāmais gads novadā ir
bijis piesātināts un notikumiem
bagāts. Gada sākumā notika
pirmais novada iedzīvotāju
forums.
Viena no foruma
idejām – pastaigu takas „Nāc
ārā pie Gaujas” izveide,
ir sekmīgi īstenota.Un ir
ļoti būtiski, ka labi nodomi
vēršas labos darbos, par ko
visi varam būt gandarīti. Es
ceru, ka iedzīvotāju forums
kļūs par stabilu tradīciju un
arī nākamajā gadā varēsim
priecāties
par
veiksmīgi
īstenotām iedzīvotāju iecerēm.
Jāatzīmē, ka gada sākumā
iedzīvotāji ļoti aktīvi un
strikti iestājās par tā saukto
legālo narkotiku tirgotavas
slēgšanu stacijas laukumā.
Pateicoties
tam,
kā
arī
izmaiņām likumdošanā un
policijas darbinieku ātrai un
profesionālai rīcībai, tirgotavas
darbība tika apturēta un jaunieši
pasargāti no ļaunās sērgas.
Noteikti jāatzīmē tas, ka
šogad pavasarī darbu uzsāka
jaunā
„Cēsu
siltumtīklu”
šķeldas katlu māja. Tas
deva
iespēju
ievērojami
samazināt
siltuma
tarifu
pilsētā. Apjomīgas investīcijas
siltuma apgādes modernizācijā
devušas ilgi gaidītu rezultātu
– tēriņi par apkuri samazinās,
bet pieaug klientu skaits
„Cēsu siltumtīkliem”. Šajā

Jaunajā gadā
novēlu visiem
veselību, možu
garu, drosmīgas
ieceres un sekmes to
īstenošanā!
Bet īpaši gribu novēlēt
pārliecību un ticību tam,
ka mēs savā novadā varam
mainīt lietas uz labu un varam
iet vairumā, nevis mazumā!
Cēsu novada pašvaldības vārdā
domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs

Foto: Anda Nordena
rudenī
Neredzīgo Mācību
ražošanas uzņēmuma dzīvojamo namu rajons
tika
pieslēgts centralizētai siltuma apgādei, kas nu jau
kļūst izdevīgāka par lokālo
apkuri. Vēl viena iepriecinoša
tendence – daudzdzīvokļu
namu siltināšana. Īstenojot šo
programmu, ko līdzfinansē
Eiropas Savienība un arī
novada pašvaldība, iedzīvotāji
samazina komunālās izmaksas,
paaugstina komforta līmeni
savā mājoklī un ceļ īpašuma
vērtību. Namu siltināšana
rada jaunus vizuālus akcentus
pilsētas sejā. Labs piemērs ir

Viestura ielas daudzdzīvokļu
namu rajona pārvērtības.
Esam likuši pamatus labām
pārmaiņām Cēsu dzelzceļa
stacijā un apkārtnē. Jaunajā
gadā būs zināms A/S „Latvijas
Dzelzceļš” lēmums par stacijas
ēkas rekonstrukciju. Pašvaldībā
tad lemsim par stacijas laukuma
labiekārtošanu. Gada otrajā
pusē tika uzsākta Centrālās
bibliotēkas ēkas rekonstrukcija.
Nākamā gada budžetā esam
paredzējuši
finansējumu
autostāvvietas, ko pagaidām vēl
dēvējam par „smilšu laukumu”,
rekonstrukcijai. Līdz ar to
stacija un tās apkārtne tiešām

kļūs par pilsētas vizītkarti, kas
priecēs gan atbraucējus, gan
novada iedzīvotājus.
Protams, nozīmīgs notikums
šogad
bija
pašvaldību
vēlēšanas. Cēsu novadā ir
būtiski mainījies deputātu
sastāvs.
Darbu
uzsākuši
septiņi jauni deputāti. Priecē
deputātu vēlme iedziļināties
un izprast norises novadā. Ir
bijusi izbraukuma domes sēde
Vaives pagastā, tiek iepazīta
pašvaldības uzņēmumu darbība. Esmu jau minējis, ka viens
no svarīgākajiem šī sasaukuma
uzdevumiem ir iedzīvotāju
piesaiste
novadam.
Kas

piesaista cilvēkus, ģimenes?
Laba dzīves vide un, protams,
darba vietas. Līdz šim vairāk
esam rūpējušies par dzīves vidi
– kvalitatīva izglītība, sociālā
un veselības aprūpe, kultūras
un sporta iespējas. Attiecībā
par darba vietām vērtīgu atziņu
guvu, piedaloties Uzņēmēju
forumā novembrī. Latvijā mēs
pārlieku daudz gaidām un ceram
uz lieliem ārvalstu investoriem
un pārlieku maz novērtējam
vietējo uzņēmēju veikumu.
Tāpēc pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas jaunā

Arī šogad 17. decembrī
Sociālajā dienestā pulcējās
visas sociālajā jomā darbojošās
nevalstiskās organizācijas, lai
atskatītos uz paveikto 2013.
gadā un runātu par aktualitātēm
nevalstisko
organizāciju
darbības nodrošināšanā un
veicamajiem darbiem 2014.
gadā, kā arī, lai baudītu sirsnīgu
svētku koncertu.
21. decembrī Cēsu 2.
pamatskolā
norisināsies
Ziemassvētku pasākums Cēsu
novada daudzbērnu ģimenēm,
ārpusģimenes aprūpē esošiem

bērniem, bērniem ar invaliditāti
un bērniem no sociālā riska
ģimenēm.
Piektdien, 27. decembrī
bērnu un jauniešu dienas centrā
„Saules taka” notiks bērnu un
jauniešu sarūpēts Ziemassvētku
pasākums.
Novada Sociālā dienesta
darbinieki ikvienam cēsniekam
novēl
labestības
pārslām
piesnigušus Ziemassvētkus un
piepildītu, cerību nesošu Jauno
gadu!

Turpinājums 2. lpp

Kopā varam iepriecināt
Vita Pleševnika
Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” Projektu vadītājaattīstības speciāliste
Ziemassvētki
ikvienā
pilsētā, mājā un ģimenē ienes
klusu skaistumu, labas domas
un prieku. Arī Cēsu novada
pašvaldība ik gadu iepriecina
daudzus novadniekus, lai
padarītu tiem svētkus jaukākus
un gaišākus .
Šai Ziemassvētku laikā par
īpašu Cēsu novada tradīciju

ir kļuvusi došanās pie novadā
dzīvojošajiem pensionāriem,
kuri sasnieguši 80 un vairāk
gadu,
un
cilvēkiem
ar
1.grupas
invaliditāti,
lai
pasniegtu nelielas dāvaniņas
Ziemassvētku noskaņai. Arī
šogad Cēsu novada deputāti
un Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
darbinieki, kļūstot par rūķiem,
18. un 19. decembrī apciemoja
aptuveni 975 novada ļaudis.
„Jau novērots, ka ik gadu
novadnieku
skaits,
kuri
sasnieguši 80 gadus un vairāk,

pieaug. Arī šogad pašvaldības
rūķi tika īpaši sagaidīti ikvienā
mājā. Cilvēki bija ļoti priecīgi
un pateicīgi par apciemojumu
un dāvanu,” atzīst Sociālā
dienesta
direktore
Iveta
Sietiņsone.
Īpašs Ziemassvētku pasākums
ar
Ziemassvētku
dziesmām un apsveikumiem
17.decembrī bija sarūpēts
Invalīdu habilitācijas - dienas
centrā.
Par ikgadēju pasākumu
kļuvusi nevalstisko organizāciju
tikšanās Ziemassvētku laikā.
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PAŠVALDĪBĀ
Možu garu un ticību saviem
spēkiem!
Turpinājums no 1. lpp
vadītāja Paula Irbina prioritāte
ir palīdzēt esošajiem novada
uzņēmējiem īstenot attīstības
ieceres.
Savukārt
lielais
mērķis, jeb investīciju projekts,
ir izveidot Cīrulīšos kūrorta
un veselības aprūpes centru.
Ir jādara viss iespējamais un
arī neiespējamais, lai šo ieceri
varētu īstenot, jo šāda centra
darbības pievienoto vērtību
novada attīstībai ir grūti
pārvērtēt.
Bagāts šis gads ir bijis
kultūrā. Kulminācija, protams,
bija spožā novada pašdarbnieku
dalība Dziesmu un deju svētkos
un mūsu kolektīvu snieguma
augstais novērtējums. Mūzikas,
mākslas, atpūtas pasākumu
klāsts novadā jau tagad ir gana

plašs un nākamo gadu kultūrā
varam gaidīt ar pamatotu
optimismu, jo durvis vērs
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”.
Savukārt sportā šis ir bijis
„zelta” gads. Pavasarī par
valsts čempioniem kļuva gan
„Lekrings” florbolisti, gan
sieviešu basketbola komanda
„Cēsis”.
Dažāda līmeņa
sacensībās sevi labi parādīja
jaunie sportisti. Pārsteidzoši
lielu skatītāju interesi piesaistīja
skijorings,
rallijs
un motokross, un varam
būt gandarīti, ka pēc dažu
gadu pauzes šie sporta veidi
atgriezušies Cēsīs.
Nākamajā gadā jaunus
Eiropas Savienības struktūrfondu finansētus projektus
nesāksim, bet turpināsim un
pabeigsim iesāktos – Vidzemes
koncertzāles
būvniecība,

Centrālās
bibliotēkas
un
Gaujas ielas rekonstrukcija,
Profesionālās
vidusskolas
jaunā
mācību
korpusa
būvniecība.
Pašvaldības
speciālistiem
būs
spraigi
jāstrādā, gatavojot projektu
pieteikumus jaunajam ES
plānošanas periodam. Te varu
minēt stadiona atjaunošanu,ielu
un
inženiertīklu
izbūvi
teritorijās, kas paredzētas
uzņēmējdarbībai, Rāmuļu ceļa
rekonstrukciju un vecpilsētas
infrastruktūras sakārtošanu.
Darāmā būs daudz, tāpēc
garās brīvdienas šī gada nogalē
ir laba dāvana mums visiem.
Būs iespēja nedaudz atvilkt
elpu, vairāk pabūt kopā ar
tuviniekiem,izvērtēt paveikto
un noskaņoties jaunā gada
jaunajiem izaicinājumiem.

Renovēta māja
Leona Peagles ielā
SIA
„JGA”
īstenotajā
projektā
„Daudzdzīvokļu
dzīvojamās
mājas
renovācija,
paaugstinot
tās
energoefektivitāti
Leona
Paegles iela 2A, Cēsis, Cēsu
novadā.”, kas tiek līdzfinansēts
ar Eiropas reģionālās attīstības
fonda (ERAF) un Cēsu
pašvaldības finansiālu atbalstu,
ir noslēgušies būvdarbi.
Projekta ietvaros īpašumā
nosiltināta fasāde, cokols,
pagraba pārsegums un bēniņi,
atjaunots
jumta
segums,
nomainīti logi un maģistrālie

apkures
cauruļvadi
līdz
radiatoriem, radiatori aprīkoti
ar regulējamām termogalvām,
kā arī stāvvadi aprīkoti ar
balansējošiem krāniem.
Par Cēsu domes līdzfinansējuma līdzekļiem Ls
3622.80 tika nomainīti pagraba
logi ,veikta bēniņu papildus
siltināšana 100 mm biezumā
ar Eko vati , iekšdurvju vērtņu
maiņa un siltā ūdens stāvvadu
siltināšana.
Būvdarbus veica SIA „JGM”,
būvuzraugs Aivars Mergins.
Būvdarbu kopējās izmaksas

Cēsu novada domes kārtējā
sēdē 12.decembrī tika izskatīti
36 jautājumi.
Apstiprināja
2013.gada
21.novembra cirsmu izsoles
rezultātus, ar kuriem cirsmu
“Mākoņi”, Vaives pag., Cēsu
novads, ieguva SIA „VITU”,
par LVL 10 000,00.
Apstiprināja
nekustamā
īpašuma Lauku iela 9A,
Cēsis, Cēsu nov., 2013.gada
21.novembra izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem Nekustamo
īpašumu ieguva Ingrida BITE

un Maris Gunars BITE par LVL
4600.00.
Izveidoja
ar 01.02.2014.
Cēsu
novada
pašvaldības
Izglītības nodaļā amata vienības
sporta koordinators (1 likme) un
sabiedrības veselības speciālists
(0,54 likmes), un samazināja
sporta metodiķa likmi Cēsu
pilsētas Sporta skolā uz 0,8
likmēm.
Pieņēma lēmumu demontēt
palīgēku Raunas ielā 1, Cēsīs,
Cēsu novadā.
Noteica maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Vaives pagastā, Cēsu novadā
par ūdens apgādi 0.56 Ls/m3
0.80 Eur/m3 un par notekūdeņu
savākšanu un novadīšanu 0.72
Ls/m3 1.02 Eur/m3 (bez PVN).
Klientiem, kuriem nav uzstādīti

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību
speciālists
Tuvojoties
Vidzemes
koncertzāles „Cēsis” celtniecības noslēgumu fāzei, pie
jaunās ēkas pašā pilsētas centrā
novietota komponista Alfrēda
Kalniņa biste.
Slavenā
komponista
krūšutēls līdz šim atradās
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas ēkas pagalmā
Ziemeļu ielā. Bistes autors ir
tēlnieks Kārlis Jansons.
„Esam gandarīti, ka mūsu
nozīmīgā novadnieka tēls
turpmāk
būs
aplūkojams
vairumam pilsētas iedzīvotāju
un tās viesu, atgādinot par
Alfrēda Kalniņa devumu visai
Latvijai,” norāda mūzikas
vidusskolas direktors Vigo
Račevskis.
Jaunā vieta izvēlēta, jo
koncertzālē „Cēsis” jau no
nākamā gada pavasara labi

aprīkotās un modernās telpās
darbosies Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola.
Vidzemes
koncertzālē
būvdarbus plāno noslēgt 2014.
gada martā, savukārt oficiālā
atklāšana gaidāma 31. maijā.
Lai uzbūvētu Vidzemes
mūzikas un kultūras centru,
rekonstruējot ēku Raunas ielā
12, Cēsu novada pašvaldība
īsteno
projektu,
saņemot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu no
divām aktivitātēm – 3.4.3.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
daudzfunkcionālo
centru izveide” un 3.6.1.1.
„Nacionālas un reģionālas
nozīmes
attīstības
centru
izaugsmes
veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai”.

Cēsnieki ir patrioti
Ls 87148.30. Plānots, ka
siltumenerģijas ietaupījums pēc
renovācijas īstenošanas Leona
Paegles ielā 2A, Cēsīs, kura ir
24. dzīvokļu māja, būs 53.74%
gadā. Projekta īstenošanā, SIA
‘’JGA’’ sadarbības iestādes ir
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) ,Cēsu novada
dome , SIA „JGA” īstenoto
projektu kreditē AS DNB
banka

Četras piektdaļas jeb 80% no
novada iedzīvotājiem uzskata
sevi par Cēsu patriotiem,
liecina Cēsu novada pašvaldības
veiktā aptauja.
Aptauja,
kurā
kopumā
piedalījās 529 respondenti,
ir kļuvusi par vienu no
apmeklētākajām
cesis.lv
mājaslapā šogad.
„Šie
rezultāti
lieliski
parāda to, cik labs pamats ir
Cēsu novadam, jo iedzīvotāji
izjūt savu saikni ar to. Esmu

pārliecināts – tas ir lielisks
pamats novada attīstībai, jo
katrs Cēsu patriots jau tagad
ir kā dzīva reklāma novadam
gan
tūrisma
veicināšanā,
gan, iespējams, investīciju
atvešanā,”
norāda
Cēsu
novada pašvaldības Attīstības
plānošanas nodaļas vadītājs
Pauls Irbins.
Cesis.lv mājaslapā veiktā
aptauja ilga mēnesi un aizsākās
valsts svētku nedēļā novembrī.

Mājdzīvniekus reģistrēs bez
maksas

Domes sēdē 12. decembrī
Ija Groza
Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskā
nodaļas vadītājas
vietniece administratīvajos
jautājumos

Alfrēds Kalniņš - Cēsu centrā

ūdensskaitītāji, ūdens patēriņu
rēķināt vienam iedzīvotājam
labiekārtotā
dzīvoklī
ar
ūdensvadu un kanalizāciju 2.7
m3/mēn.
Uzklausīja un akceptēja
Attīstības plānošanas nodaļas
priekšlikumu
2014.
gada
Pilsētas
svētku
ietvaros
organizēt Vispasaules cēsnieku
forumu.
Ar pilnu pieņemto lēmumu
sarakstu un lēmumu izklāstu
var iepazīties
www.cesis.lv
Novada pašvaldības sadaļā
„Pieņemtie lēmumi”, Cēsu
novada pašvaldībā Apmeklētāju
apkalpošanas centrā un Vaives
pagasta pārvaldē.

Lai atvieglotu mājdzīvnieku
turēšanu Cēsu novadā, to
reģistrācija no 2014.gada
1.janvāra tiks atbrīvota no
līdzšinējās nodevas.
Par to 12. decembra domes
sēdē vienbalsīgi lēma Cēsu
novada pašvaldības deputāti,
veicot grozījumus saistošajos
noteikumos par mājas un
istabas dzīvnieku turēšanu.
Līdz
ar
to
turpmāk,
saimniekiem
reģistrējot
suņus, dzīvnieka reģistrācijas

pazīšanās zīme tiem tiks
izsniegta bez maksas.
Cēsu novada priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs
izteica
cerību, ka tas pamudinās
saimniekus aktīvāk reģistrēt
savus mīluļus un veikt to
ikgadējās
medicīniskās
aprūpes, lai viņiem būtu
atļauts ar dzīvnieku atrasties
Cēsu
novada
pašvaldības
sabiedriskajā
teritorijā
pastaigu laukumos, ielās un
citos objektos.
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AKTUĀLI
Cēsu jaunieši dodas kosmosā
Jauniešu dome organizē jau trešo gadu.
Pasākuma galvenā ideja – jaunieši tiekas
ar sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kuri
dalās savos dzīves stāstos par to, kā
viņi ir sekojuši saviem mērķiem, kā tos
sasnieguši, kādas grūtības pārvarējuši.
„Iedvesmu Kosmosa” mērķis ir
iedrošināt jauniešus sekot saviem
sapņiem!

Iveta Jermolājeva
Cēsu Bērnu un jauniešu centra
Jaunatnes lietu speciāliste
Decembrī Cēsīs viesojās un ar
jauniešiem „Iedvesmu Kosmosā” tikās
trīs radoši cilvēki – aktrise Ieva Puķe,
zivju sabiedrisko attiecību speciālists
(kā viņš pats sevi dēvē) Māris Olte
un pasaulē atzinību guvušais kalējs
Jānis Nīmanis, ar kuru Cēsu jaunieši
iepazinās, realizējot projektu „AutīneCēsis-Latvia-900”, meklējot seno
Autīni, jo Jāņa uzņēmums ir nosaukts
senā pilskalna vārdā.
„Iedvesmu Kosmosu” Cēsu novada

Vakars bija ļoti radošs un emocijām
piesātināts…

Attēlā: “Iedvesmu kosmosā” jaunieši, tiekoties ar radošiem cilvēkiem, gūst
pārliecību, ka svarīgi ir nenobīties un tiekties piepildīt savus sapņus.

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.38. Par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas
nodevu
1. Saistošie noteikumi nosaka
Cēsu novada pašvaldības nodevas
par civilstāvokļa aktu reģistrāciju
apliecinošo dokumentu saņemšanas
(turpmāk – nodeva) apmēru un
maksāšanas kārtību.
2. Nodevas likmes ir šādas:
2.1. izziņas par civilstāvokļa akta
reģistrāciju izsniegšana – 4,27
euro;
2.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu
nodaļas
arhīvā
glabātā
civilstāvokļa akta reģistra ieraksta
papīra formāta kopijas izsniegšana
– 4,27 euro;
2.3. civilstāvokļa akta reģistra
ieraksta datorizdrukas izsniegšana
– 4,27 euro.
3. Nodeva maksājama pirms
civilstāvokļa aktu reģistrāciju
apliecinošo
dokumentu
saņemšanas.
4. Papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam, no nodevas
atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu
apliecinošu dokumentu):
4.1. personu ar I vai II invaliditātes
grupu;
4.2. personu, kura atrodas pilnā
valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.3. personu, kura normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā atzīta par
trūcīgu;

4.4. bāreni vai bez vecāku gādības
palikušu bērnu pēc pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma
sasniegšanai;
4.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un
vismaz trim tās aprūpē esošiem
bērniem, tai skaitā audžuģimenē
ievietotiem
un
aizbildnībā
esošiem, ir noteikta viena deklarētā
dzīvesvieta vai papildu adrese.
5.
Par
civilstāvokļa
aktu
reģistrāciju apliecinošo dokumentu
izsniegšanu nodevu neiekasē:
5.1.
ja
civilstāvokļa
aktu
reģistrācijas
apliecinošais
dokuments
nepieciešams
uzturlīdzekļu piedziņas, valsts
pabalstu un pensijas piešķiršanas
lietās;
5.2. aizbildnības vai aizgādības
nodibināšanas lietās;
5.3. politiski represēto personu
reabilitācijas lietās;
5.4.
personu
apliecinošo
dokumentu izsniegšanas lietās
notiesātām personām;
5.5. uz paritātes pamata pēc
ārzemnieka pieprasījuma, ja ar
attiecīgo valsti ir noslēgts līgums
par savstarpējo tiesisko palīdzību.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014. gada 1. janvārī.

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.42. Pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka
pašvaldības
aģentūras
„Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos
maksas pakalpojumus saskaņā ar
cenrādi (skatīt http://www.tourism.
cesis.lv/lv/pakalpojumi/).
2. Samaksu par sniegtajiem
pakalpojumiem Aģentūra saņem
skaidras naudas norēķinu veidā
Aģentūras kasē vai bezskaidras
naudas
norēķinu
veidā
ar
kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas
pakalpojumiem iegūtos līdzekļus
Aģentūra var izmantot atbilstoši
Aģentūras apstiprinātajām budžeta

tāmēm, ar to saistīto nodokļu un
izdevumu samaksai, kā arī citu ar
Aģentūras saimnieciskās darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu
samaksai.
4. Aģentūra ir atbildīga par šo
saistošo
noteikumu
izpildes
ievērošanu.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem
Cēsu novada domes 30.09.2010.
saistošos
noteikumus
Nr.39
„Pašvaldības aģentūras „Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi”.
6. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.

Gada nogales sporta izcilnieki
Tuvojoties gada noslēgumam, sporta organizācijas
veic
aprēķinus
sacensību
un
rangu
kopvērtējumos.
Tāpēc
novembra
Mēneša
sportista titula kandidāti savus
panākumus kaldinājuši vairāku
mēnešu garumā.
Komisija balsojumā novembra
Mēneša
sportista
titulu piešķīra riteņbraucējam
Mārtiņam Blūmam.
Apsveicam Mārtiņu!
Riteņbraukšanas
“ZZK”
komandas
Cēsu
sportists
Mārtiņš
Blūms
junioru
konkurencē sezonas noslēgumā
atrodas ranga pirmajā vietā.
Mārtiņš šogad sekmīgi debitēja
arī pasaules kausa posmos,

vienā no tiem izcīnot 19. vietu.
Tāpat Mārtiņš uzvarēja Latvijas
XCO čempionātā un ieguva
daudz punktus arī SEB un
Vivus MTB maratonu posmos.
Pārējie Mēneša sportista
titula kandidāti:
Latvijas Automobiļu federācija apbalvojusi uzvarētājus
disciplīnu kopvērtējumā:
- supersprintā klasē 4WD+
1.vieta - Vigo Rubenim (13
dalībnieku konkurencē)
- minirallijā pilnpiedziņas a/
m klasē 2.vieta - Vigo Rubenim
un Kristapam Eglītem (50
ekipāžas).
Riteņbraukšanā noslēdzies
SEB MTB seriāls, kur sporta
klasē, vairāk kā 300 dalībnieku
vidū Arnis Pētersons bija

labākais braucējs no Latvijas
(7.vieta). Viņam tika arī
„Labākā jaunā riteņbraucēja”
tituls.
Latvijas
Orientēšanās
Federācija
aprēķinājusi
Latvijas
kausa
izcīņas
rezultātus. No mūsu puses
sportistiem par uzvarētājiem
savās grupās kļuvuši:
Ilze Buža S20 grupā (20
dalībnieki)
Līga Celiņa S21A grupā (51
dalībnieki)
Aigars Leiboms V40 grupā
(62 dalībnieki)
Jurijs Kokins V55 grupā (40
dalībnieki)

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.39. Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
10.11.2011. saistošajos noteikumos
Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar
vieglajiem taksometriem” šādus
grozījumus:
izteikt 6.5., 6.6., 7.1., 7.2., 7.3.,
7.4., punktus sekojošā redakcijā:
„6.5. Par pasažieru pārvadāšanu
bez licences kartiņas taksometra
vadītājam uzliek naudas sodu- no

213 euro līdz Ls 355 euro;”
„6.6. Par pašvaldības atšķirības
zīmes – emblēmas neesamību vai
būtiski bojātas emblēmas lietošanu
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 14 euro;
„7.1. Taksometra nolīgšanas tarifs
– 2 euro.”
„7.2. Dienas tarifs par vienu
kilometru (no 6.00-21.00) – 0,57

euro (t.sk. PVN).”
„7.3. Nakts tarifs par vienu
kilometru (no 21.00-6.00) – 0,71
euro (t.sk. PVN).”
„7.4. Laika tarifs par 1 (vienu)
minūti – 0,14 euro (t.sk PVN).”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvāri.

12.12.2013. Saistošie noteikumi Nr.44. Grozījums Cēsu novada domes 11.10.2012.
saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu
novadā”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
2012.gada 11.oktobra saistošajos
noteikumos
Nr.19
saistošie
noteikumi
„Mājas
(istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi
Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 2.2., 2.5., 2.6.,
2.8.punktu;
1.2. Izteikt 2.7. punktu šādā
redakcijā: „2.7. Pēc dzīvnieka
reģistrēšanas
tiek
izsniegta
dzīvnieka reģistrācijas pazīšanās
zīme”;
1.3. Izteikt 3.1.6. apakšpunktu

šādā redakcijā: „3.1.6. Dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam ar
dzīvnieku atļauts atrasties Cēsu
novada pašvaldības sabiedriskajā
teritorijā (pastaigu laukumos,
ielās un citos objektos), ja viņš
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrējis dzīvnieku”;
1.4. Svītrot no norādes, uz kā
pamata izdoti saistošie noteikumi,
vārdus un skaitļus „likuma „Par
nodevām un nodokļiem” 12. panta
pirmās daļas 5. Punktu”;
1.5.
Aizstāt norādē, uz kā

pamata izdoti saistošie noteikumi,
vārdus un skaitļus „Ministru
kabineta 28.12.2010. noteikumu
Nr. 1192 „Klaiņojošo suņu un kaķu
izķeršanas kārtība” 12. Punktu” ar
vārdiem un skaitļiem „Ministru
kabineta 02.10.2012. noteikumu
Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības” 16. punktu”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.
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10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.24. Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka
papildus
kritērijus
trūcīgas
ģimenes statusa noteikšanai Cēsu
novadā, maznodrošinātas ģimenes
statusa piešķiršanas kārtību Cēsu
novadā, Cēsu novada sociālās
palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā – pabalsts) veidus un
apmērus, pabalstu piešķiršanas
un izmaksas kārtību ģimenēm
(mājsaimniecībām),
kuras
ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus,
kā arī lēmumu par pabalstiem
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtību. Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 11.
pantā pašvaldības sociālajam
dienestam noteiktos uzdevumus un
šajos noteikumos noteikto pabalstu
administrēšanu, kā arī ģimenes
(mājsaimniecības)
atbilstības
trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes
(mājsaimniecības)
statusam izvērtēšanu Cēsu novada
dome ir uzdevusi Cēsu novada
pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” (turpmāk – Dienests).
2. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
2.1. bērns bārenis vai bez vecāku
gādības palicis bērns, kurš var
pretendēt uz pašvaldības palīdzību
papildus
normatīvajos
aktos
noteiktajam
ir
ārpusģimenes
aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā)
esošs bērns, par kuru lēmumu
pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa
(turpmāk – bāriņtiesa) un kura
deklarētā
dzīvesvieta
pirms
bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir
bijusi Cēsu novada teritorijā, un, ja
aizbildnības nodibināšanas iemesls
atbilstoši bāriņtiesas lēmumam
nav vecāku darba apstākļi, kuru
dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt;
2.2. centralizētā apkure jeb
siltumpiegāde ir tā, kur vairāki
patērētāji
(mājas)
izmanto
cita
siltumražotāja
saražoto
siltumenerģiju, kā arī ēkās apkure
jeb siltumpiegāde dzīvojamās
mājās Cēsīs Vilku ielā 12, Turaidas
ielā 3 un Leona Paegles ielā 2d.
2.3. ģimene (mājsaimniecība) šo
noteikumu izpratnē ir persona vai
personu grupa, ko saista radniecība
vai citas personiskas attiecības,
kas mitinās vienā dzīvojamā
vienībā (māja, dzīvoklis), kuras
uzturēšanu veic kopīgi un kam ir
kopēji izdevumi uzturam;
2.4. ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinoši dokumenti
– dokumenti, kas apliecina klienta
ienākumus, īpašumus, uzkrājumus,
likumīgo apgādnieku esamību,
noslēgtos uztura un dāvinājuma
līgumus, t.sk. pilngadīgo ģimenes
locekļu visu bankas kontu izraksti;
2.5.
izdevumus
apliecinošs
dokuments – kases čeka, stingrās
uzskaites kvīts vai faktūrrēķina
oriģināls, kurā norādīts sociālās
palīdzības pieprasītāja vārds,
uzvārds, personas kods, maksājuma
mērķis un samaksas apmērs un
kurš izsniegts ne agrāk kā pirms
trim mēnešiem;

2.6. līdzdarbības pienākumi ir
pienākumi, kurus, savstarpēji
vienojoties ar sociālā darba
speciālistiem, veic klients;
2.7. lokālā apkure jeb siltumapgāde
ir tā, kur siltumenerģija tiek
nodrošināta mājas vai dzīvokļa
iekšienē, t.sk. elektroenerģijas
apkure;
2.8.
maznodrošināta
ģimene
– ģimene (mājsaimniecība), kurai
piešķirts maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, pamatojoties uz
šo noteikumu 21. un 22. punktu;
2.9. pašvaldības izmaksājamie
sociālās palīdzības pabalsti – no
Dienesta budžeta izmaksājamie
pabalsti naudas vai mantas
formā, kuri tiek piešķirti ģimenes
(mājsaimniecības)
ienākumu
stabilizācijai
līdz
noteiktam
līmenim, ja tā objektīvu apstākļu
dēļ negūst pietiekamus ienākumus.
Tiesības saņemt pabalstu tiek
noteiktas, izvērtējot ģimenes
(mājsaimniecības)
atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajiem
konkrēto
pabalstu
veidu
saņemšanas kritērijiem;
2.10. trūcīga ģimene – ģimene
(mājsaimniecība), kurai piešķirts
trūcīgas
ģimenes
(personas)
statuss, pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumu (turpmāk
– MK noteikumi) un šo noteikumu
3.punktu;
2.11. vientuļš pensionārs vai
persona ar invaliditāti – vienatnē
dzīvojošs pensionārs vai persona
ar 1.vai 2.grupas invaliditāti, kam
nav likumisko apgādnieku;
2.12. risku izvērtēšana - sociālā
darbinieka veikts risku izvērtējums
katram ģimenes (mājsaimniecības)
loceklim, saskaņā ar Ministru
Kabineta noteiktajām prasībām
sociālo pakalpojumu sniedzējiem
un dienesta instrukciju „Par sociālā
darba veikšanu Cēsu novada
pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests””;
2.13. sociālās funkcionēšanas
izvērtēšana - sociālā darbinieka
veikts funkcionālo spēju un
sociālās situācijas izvērtējums,
saskaņā ar dienesta instrukciju
„Par sociālā darba veikšanu Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā
„Sociālais dienests””.
3. Trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statusa noteikšana.
3.1.
Trūcīgas
ģimenes
(mājsaimniecības)
statuss
tiek noteikts saskaņā ar MK
noteikumiem.
3.2.
Izvērtējot
ģimenes
(mājsaimniecības) ienākumus un
materiālo stāvokli tās atzīšanai
par trūcīgu vai maznodrošinātu,
papildus
MK
noteikumos
noteiktajam par īpašumu Cēsu
novadā netiek uzskatīts:
3.2.1. viens nekustamais īpašums,
kas atrodas ārpus deklarētās
dzīvesvietas un kura kadastrālā
vērtība nepārsniedz 4970, 00 euro.
Ziņas par nekustamā īpašuma
kadastrālo vērtību tiek iegūtas pēc
nekustamā īpašuma valsts kadastra

informācijas sistēmā (NEKIP)
reģistrētajiem datiem, kas pieejami
interneta vietnē www.kadastrs.lv
un pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas
informatīvajā
sistēmā (SOPA);
3.2.2. viens transporta līdzeklis
- automobilis vai motocikls vai
motorollers; viena laiva, kas ir
ģimenes (personas īpašumā),
viens velosipēds katram ģimenes
loceklim un viena automašīnas
piekabe.
4. MK noteikumos norādītais
atsevišķi dzīvojoša un citur
dzīvesvietu deklarējuša bērna
vecāka sniegtais atbalsts ģimenei
vērtējams kā ne mazāks par
Uzturlīdzekļu garantijas fonda
izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru
mēnesī katram bērnam.
5. Šajos noteikumos paredzētos
pabalstus ir tiesības saņemt
klientiem, kuri pamata dzīvesvietu
deklarējuši
Cēsu
novada
administratīvajā teritorijā.
6.
Cēsu novadā ir šādi
pašvaldības izmaksājamie pabalsti:
6.1.
Latvijas
Republikas
likumos noteiktie pašvaldības
obligāti izmaksājamie sociālie
pabalsti:
6.1.1.pabalsts garantētā minimālā
ienākuma (turpmāk – GMI) līmeņa
nodrošināšanai (turpmāk - GMI
pabalsts);
6.1.2. pabalsts audžuģimenei;
6.1.3. pabalsts bārenim;
6.1.4. dzīvokļa pabalsts;
6.1.5. pabalsts ārkārtas situācijā.
6.2. atbilstoši Dienesta gada
budžetam un, ja ir apmierināts
pamatots pašvaldības iedzīvotāju
pieprasījums pēc GMI pabalsta,
dzīvokļa pabalsta un citiem 6.1.
punktā minētajiem pabalstiem,
Dienesta izmaksājamie sociālās
palīdzības pabalsti ir:
6.2.1. brīvpusdienas skolēniem;
6.2.2. vecāku maksas atlaide
pirmsskolas izglītības iestādē;
6.2.3. pabalsts mācību piederumu
iegādei, uzsākot jaunu mācību
gadu;
6.2.4.
pabalsts
medicīnisko
izdevumu daļējai apmaksai;
6.2.5. pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotai personai pamatvajadzību
nodrošināšanai;
6.2.6. apbedīšanas pabalsts.
II. GMI pabalsts
7. GMI līmeņa apmērs mēnesī
atbilst
Latvijas
Republikas
Ministru kabineta noteiktajam
GMI līmenim, izņemot vientuļas,
vienatnē dzīvojošas personas ar
1.grupas invaliditāti un vientuļus,
vienatnē
dzīvojošus
pensijas
vecuma pensionārus, kuriem GMI
apmērs ir 110,00 euro, un GMI
pabalsts tiek izmaksāts divas
reizes mēnesī – no 10. līdz 15.
datumam un no 25. datuma līdz
pēdējai mēneša dienai, ja izpildīti
visi līdzdarbības pienākumi;
8. Pabalsta izmaksu naudā daļēji
vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu
natūrā Ministru kabineta noteikto

un citu izdevumu segšanai ģimenes
(personas)
pamatvajadzību
nodrošināšanai.
III. Pabalsts audžuģimenei
9. Pabalsta veidi un apmērs:
9.1. ikmēneša pabalstu bērna
uzturēšanai izmaksā katru mēnesi
līdz attiecīgā mēneša 10. datumam,
pabalsta apmēru nosakot no valstī
noteiktās attiecīgā gada 1. janvārī
spēkā esošās minimālās darba
algas:
9.1.1. 70% apmērā bērniem līdz 3
gadu vecumam;
9.1.2. 60% apmērā bērniem no 4
– 14 gadu vecumam;
9.1.3. 80% apmērā bērniem no 1518 gadu vecumam un bērniem ar
invaliditāti.
9.2. vienreizējs pabalsts apģērba
un mīkstā inventāra iegādei ir
līdz 110,00 euro ja bērns nav
nodrošināts ar atbilstošu apģērbu
un mīksto inventāru.
10. Pabalstu audžuģimenei piešķir
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā saskaņā ar līgumu, kas
noslēgts starp Dienestu un
audžuģimeni.
IV. Pabalsts bārenim
11. Pabalstu bārenim piešķir
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
12. Bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem
pēc pilngadības sasniegšanas, bet
ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam,
ir tiesības saņemt uztura naudu, ja
tie sekmīgi un bez pārtraukuma
turpina
mācības
augstākās
izglītības iestādē dienas nodaļā.
13. Lai saņemtu uztura naudu,
Aģentūrā jāiesniedz iesniegums,
tam
pievienojot
augstākās
izglītības iestādes izziņu par to, ka
persona mācās attiecīgās mācību
iestādes dienas nodaļā un sekmīgi
apgūst programmu.
14. Uztura naudas apmērs ir
25,00 euro mēnesī, uztura nauda
tiek piešķirta līdz kārtējā mācību
pusgada beigām un tiek ieskaitīta
pieprasītāja norādītajā bankas
kontā.
V. Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalsta veidi:
15.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei
(mājsaimniecībai), kura dzīvo
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu
apkuri jeb siltumpiegādi;
15.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei
(mājsaimniecībai), kura dzīvo mājā
ar lokālu apkuri jeb siltumapgādi,
kurināmā iegādei;
15.3. dzīvokļa pabalsts sociālā
dzīvokļa īrniekam.
16. Dzīvokļa pabalsts ģimenei
(mājsaimniecībai), kura dzīvo
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu
apkuri jeb siltumpiegādi.
16.1. Šis pabalsts tiek piešķirts
ģimenei (mājsaimniecībai), ja
tai nepieder īpašums, izņemot
MK noteikumos un šo saistošo
noteikumu 3.2.2. apakšpunktā
noteikto, tā nav sociālā dzīvokļa
īrnieks, un tās rīcībā pēc īres/
apsaimniekošanas maksas un
maksas par pakalpojumiem, kas

aprēķināta, ievērojot pašvaldības
apstiprinātos
normatīvus,
nomaksas paliek summa, kas
ir mazāka par šajos saistošajos
noteikumos noteikto nepieciešamā
garantētā ienākuma līmeni.
16.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības
pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai
īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida
dzīvojamās telpas īres līgums, vai
dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes
radinieks;
16.3. Dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu
mājā ar centralizētu siltumpiegādi,
tiek aprēķināts pēc formulas: S =
[(P+K) – I] x 6 mēneši, kur:
S – aprēķinātā pabalsta summa,
kas nevar pārsniegt 430 euro;
P – nepieciešamais garantētais
ienākums, kuram jāpaliek personas
rīcībā pēc dzīvokļa īres un
komunālo pakalpojumu apmaksas;
K – normatīvās īres maksas
un maksas par pakalpojumiem
summa;
I – ģimenes (mājsaimniecības)
kopējie ienākumi.
16.4. Nepieciešamais garantētais
ienākums ir:
16.4.1. pirmajam un otrajam
ģimenes loceklim – 50% no
attiecīgā gada 1.janvāra spēkā
esošās minimālās algas valstī;
16.4.2.
katram
nākamajam
ģimenes loceklim - valstī noteiktā
garantētā ienākuma līmeņa 		
apmērā.
16.5. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts
ir vienreizējs apkures sezonas
laikā, tas ir netiešs un viena mēneša
laikā pēc līdzdarbības pienākumu
veikšanas un lēmuma pieņemšanas
par pabalsta piešķiršanu tiek
pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
16.6.
Dokumentus
pabalsta
piešķiršanai Dienests pieņem
katru gadu no novembra mēneša
pirmās apmeklētāju pieņemšanas
dienas līdz marta mēneša pēdējai
apmeklētāju pieņemšanas dienai.
16.7.
Īres/apsaimniekošanas
maksas
un
maksas
par
pakalpojumiem
normatīvus
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri
jeb
siltumpiegādi
pabalsta
aprēķināšanai apstiprina Cēsu
novada dome līdz kārtējā gada
31.oktobrim.
17. Dzīvokļa pabalsts personai/
ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu
apkuri jeb siltumapgādi:
17.1. Šis pabalsts kurināmā
iegādei tiek piešķirts ģimenei
(mājsaimniecībai), ja tā atzīta par
trūcīgu vai maznodrošinātu;
17.2. Pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi gadā un tā apmērs ir:
17.2.1. trūcīgai ģimenei – 130,00
euro;
17.2.2. maznodrošinātai ģimenei
– 85,00 euro.
17.3. Ja ģimenē (mājsaimniecībā)
ir darbspējīgā vecumā esošs
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bezdarbnieks, pabalstu piešķir pēc
līdzdarbības pienākumu izpildes.
17.4. Iesniegumu par pabalsta
piešķiršanu un iztikas līdzekļu
deklarāciju pieņemšanu Dienests
organizē katru gadu no maija
mēneša
pirmās
apmeklētāju
pieņemšanas dienas līdz septembra
mēneša
pēdējai
apmeklētāju
pieņemšanas dienai.
18. Dzīvokļa pabalsts sociālā
dzīvokļa īrniekam
18.1. Dzīvokļa pabalsts sociālā
dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts
par katru mēnesi sociālā dzīvokļa
īres līguma darbības laikā, un tā
apmērs ir:
18.1.1. 90% no īres maksas par
sociālo dzīvokli;
18.1.2. 90% no apkures maksas;
18.1.3. 90% no īres maksas un
90% no maksas par komunālajiem
pakalpojumiem,
kas
tiek
nodrošināti ar apsaimniekotāja
starpniecību, ja dzīvokli īrē
bārenis vai bez vecāku gādības
palicis bērns, kuram piešķirts
trūcīgas personas statuss, kurš
dzīvo viens un bez pārtraukuma
turpina mācības vispārējās vai
profesionālās izglītības iestādē
vai augstākās izglītības iestādē
pilna laika studiju programmā,
neapvienojot mācības ar algotu
darbu, un kurš nav vecāks par 24
gadiem.
18.2. Dzīvokļa pabalsts pēc
klienta lūguma viena mēneša
laikā pēc lēmuma pieņemšanas
tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā
19. Pabalstu ārkārtas situācijā
(stihiskas
nelaimes
vai
iepriekš neparedzami apstākļi)
pamatvajadzību
nodrošināšanai
piešķir līdz 700,00 euro vienai
ģimenei
(mājsaimniecībai),
neizvērtējot tās ienākumus, bet
ņemot vērā iepriekš neparedzamo
apstākļu radīto zaudējumu sekas,
un tikai tajos gadījumos, ja
klientam nepienākas cits valsts
noteiktais pabalsts, apdrošināšanas
atlīdzība vai tas ir nepietiekams
minimālo izdevumu segšanai.
20. Pabalstu piešķir, ja iesniegums
un ārkārtas situāciju apliecinošs
dokuments Dienestā saņemts ne
vēlāk kā vienu mēnesi pēc ārkārtas
situācijas rašanās.
VII. Maznodrošinātas ģimenes
statusa noteikšana
21. Maznodrošinātas ģimenes
(mājsaimniecības) statuss Cēsu
novada pašvaldībā tiek piešķirts
ģimenēm
(mājsaimniecībām),
kuru ienākumi uz vienu ģimenes
locekli
nepārsniedz
Latvijas
Republikas Centrālās statistikas
pārvaldes
publicēto
valstī
noteikto iztikas minimumu vienai
personai iesnieguma iesniegšanas
dienā. Maznodrošinātas ģimenes
statuss tiek piešķirts pēc risku
izvērtēšanas
un darbspējīgo

ģimenes (mājsaimniecības) locekļu
iesaistīšanās sociālo prasmju
atjaunošanas un saglabāšanas
atbalsta grupā.
22.
Atbilstību
maznodrošinātas
ģimenes
(personas)
statusam Dienests izvērtē un
maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statusu piešķir uz
6 mēnešiem analoģiski MK
noteikumos paredzētajai kārtībai,
ievērojot šo saistošo noteikumu
3. punktā noteikto. Ja ģimenes
(personas) ienākumi nepārsniedz
šo saistošo noteikumu 21.
punktā noteikto līmeni, bet
nav ievēroti citi nosacījumi
maznodrošinātas
ģimenes
(personas) statusa piešķiršanai,
Dienests var pieņemt lēmumu
par atbilstību maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam uz
laiku – 1 mēnesis. Par atbilstību
maznodrošinātās ģimenes statusam
Dienests izsniedz izziņu.
VIII. Brīvpusdienas skolēniem
23. Tiesības saņemt brīvpusdienas
ir:
23.1. bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm;
23.2. bērniem ar invaliditāti;
23.3. bērniem bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušiem
bērniem.
24. Brīvpusdienas turpina izmaksāt
pēc pilngadības sasniegšanas, ja
skolnieks bez pārtraukuma turpina
mācības vispārējās izglītības
iestādē vai profesionālajās skolās
un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz
21 gadu vecumam, bērns bārenis
vai bez vecāku gādības palicis
bērns - līdz 24 gadu vecumam.
25. Brīvpusdienas pēc Dienesta
lēmuma
pieņemšanas
tiek
piešķirtas no nākamā mēneša
pirmās mācību dienas:
25.1. bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm - līdz
kārtējā mācību pusgada pēdējai
mācību dienai;
25.2. bērniem ar invaliditāti un
bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem - līdz
kārtējā mācību gada pēdējai darba
dienai.
26. Sākoties jaunam mācību
pusgadam vai gadam, ģimenei ir
atkārtoti jāiesniedz dokumenti,
lai izvērtētu tiesības saņemt
brīvpusdienas.
27. Brīvpusdienām piešķirtie
līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma
sniedzējam, kas realizē ēdināšanu
katrā konkrētā izglītības iestādē,
atbilstoši to iesniegtajam rēķinam
saskaņā ar pašvaldības noteikto
pusdienu cenu, bet nepārsniedzot
1,14 euro vienam izglītojamam
dienā.
IX. Vecāku maksu atlaides
pirmsskolas izglītības iestādēs
28. Tiesības saņemt vecāku maksas
atlaides pirmsskolas izglītības
iestādēs ir bērniem:
28.1. no trūcīgām ģimenēm – 90%
apmērā;
28.2. bērniem ar invaliditāti – 100
% apmērā;

28.3.
no
maznodrošinātām
ģimenēm - 50 % apmērā;
28.4. bērniem bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušiem
bērniem - 25% apmērā.
29. Vecāku maksas atlaides pēc
Dienesta lēmuma pieņemšanas
tiek piešķirtas no nākamā mēneša
pirmās darba dienas:
29.1
bērniem no trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
- līdz kārtējā mācību pusgada
pēdējai mācību dienai (attiecinot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
pusgadus);
29.2.
bērniem ar invaliditāti un
bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušiem bērniem līdz kārtējā mācību gada pēdējai
darba dienai (attiecinot vispārējās
izglītības iestāžu mācību gadus).
30. Vecāku maksām piešķirtie
līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas
izglītības iestādei atbilstoši tās
iesniegtajam rēķinam saskaņā
ar pašvaldības noteikto vecāku
maksas apmēru, bet nepārsniedzot
1,85 euro vienam izglītojamam
dienā.
X. Pabalsts mācību piederumu
iegādei, uzsākot jaunu mācību
gadu
31. Tiesības saņemt pabalstu
mācību piederumu iegādei, uzsākot
jaunu mācību gadu, ir:
31.1. ģimenēm, kuras Dienests
ir atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām un izsniedzis to
apliecinošu izziņu;
31.2. bērniem bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušiem
bērniem.
32. Pabalsts mācību piederumu
iegādei ir netiešs un tas tiek
izsniegts talonu (dāvanu kartes)
veidā.
33. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir:
33.1. trūcīgām ģimenēm –35,00
euro katram skolēnam;
33.2. maznodrošinātām ģime-nēm
– 20,00 euro katram skolēnam;
33.3. bērniem bāreņiem un bez
vecāku
gādības
palikušiem
bērniem - 15,00 euro apmērā.
34. Pabalstu turpina izmaksāt
pēc pilngadības sasniegšanas, ja
skolnieks bez pārtraukuma turpina
mācības vispārējās izglītības
iestādē vai profesionālajās skolās
un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz
21 gadu vecumam, bērns bārenis
vai bez vecāku gādības palicis
bērns - līdz 24 gadu vecumam.
35. Ja ģimenē (mājsaimniecībā)
ir darbspējīgā vecumā esošs
bezdarbnieks,
pabalsts
tiek
piešķirts
pēc
līdzdarbības
pienākumu veikšanas. Ja ģimenē
(mājsaimniecībā)
ir
nepilnu
darba laiku strādājošs ģimenes
(mājsaimniecības) loceklis, tas
nevar būt par pamatu, lai atteiktos
no
līdzdarbības
pienākumu
veikšanas.
36. Iesniegumi pabalsta saņemšanai
tiek pieņemti no jūlija mēneša
pirmās apmeklētāju pieņemšanas
dienas līdz septembra mēneša

pēdējai apmeklētāju pieņemšanas
dienai.
XI.
Pabalsts
medicīnisko
izdevumu daļējai apmaksai
37. Tiesības saņemt pabalstu
medicīnisko
izdevumu
daļējai apmaksai ir ģimenēm
(mājsaimniecībām),
kuras
Dienests ir atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām un izsniedzis to
apliecinošu izziņu.
38. Pabalsts medicīnisko izdevumu
daļējai apmaksai ir:
38.1.
pabalsts
medicīnisko
pakalpojumu daļējai apmaksai;
38.2. pabalsts zobu ārstēšanas
izdevumu
daļējai
apmaksai
pilngadību sasniegušām personām;
38.3. pabalsts optisko briļļu iegādes
izdevumu daļējai segšanai;
38.4. pabalsts zobu protezēšanas
izdevumu daļējai apmaksai;
38.5. pabalsts endoprotezēšanas
izdevumu daļējai apmaksai;
38.6.
pabalsts
medikamentu
iegādes izdevumu apmaksai.
39. Noteikumu 38.1. punktā minēto
pabalstu nepiešķir personām,
kurām normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā ir piešķirts tādas personas
statuss, kam ir tiesības uz pilnu
atbrīvojumu no pacienta iemaksas.
40. Noteikumu 38.1., 38.2.,
38.3., 38.4. un 38.6. apakšpunktā
minētos pabalstus piešķir 25%
apmērā no izlietotās summas, bet
nepārsniedzot 65,00 euro kalendārā
gada laikā vienai personai.
41. Lai saņemtu 38. punktā
minētos
pabalstus,
Dienestā
jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši
dokumenti un 38.6. apakšpunktā
noteiktajam pabalstam – recepšu
kopijas, uz kuru pamata ir veikta
medikamentu iegāde.
42.
Pabalsts
medicīnisko
izdevumu
daļējai
apmaksai
(izņemot
endoprotezēšanas
izdevumus) kalendārā gada laikā
nevar būt lielāks par 65,00 euro
vienai personai un 85,00 euro
vienai ģimenei (mājsaimniecībai),
kurā ir vairāk kā viens ģimenes
(mājsaimniecības) loceklis.
43. Pabalstu endoprotezēšanas
izdevumu daļējai segšanai piešķir
25% apmērā no endoprotēzes
izmaksām, bet nepārsniedzot
355,00 euro vienai personai trīs
gadu laikā.
44.
Lai
saņemtu
pabalstu
endoprotezēšanas izdevumu daļējai
segšanai, Dienestā jāiesniedz
endoprotezēšanas
izdevumus
apliecinoši dokumenti.
XII. Pabalsts no ieslodzījuma
atbrīvotai
personai
pamatvajadzību nodrošināšanai
45. Tiesības saņemt pabalstu
ir personai, kuras deklarētā
dzīvesvieta
pirms
brīvības
atņemšanas bijusi Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
46. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir 25,00 euro.
47.
Lēmumu
par
pabalsta
piešķiršanu
pieņem
vienas

darba dienas laikā, kad Dienestā
izvērtēšanai
iesniegti
visi
nepieciešamie dokumenti:
47.1. iesniegums;
47.2. ieslodzījuma vietu pārvaldes
izdota izziņa par atbrīvošanu vai
tiesas spriedums par atbrīvošanu;
47.3. dokuments, kas apliecina
dzīvokļa lietošanas, īpašuma un/
vai īres tiesības, ja to pieprasa
sociālais darbinieks.
48. Pabalstu izmaksā vienas
darba dienas laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
49. Pabalstu piešķir, ja personas
iesniegums saņemts ne vēlāk
kā viena mēneša laikā pēc
atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas, ko apliecina noteikumu
47.2. punktā minētā izziņa.
50. Dienests var apmaksāt arī citus
pakalpojumus (pases noformēšana,
nodokļu grāmatiņas dublikāta
atjaunošana, ārstēšanās no dažāda
veida atkarībām u.tt.), par tiem
veicot pārskaitījumu pakalpojumu
sniedzēju
institūcijām.
Šie
pakalpojumi
tiek
apmaksāti
vienu reizi triju gadu periodā
pēc atgriešanās no ieslodzījuma
vietas.
XIII. Apbedīšanas pabalsts
51. Dienests ir tiesīgs piešķirt
apbedīšanas pabalstu par personu,
kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta
pirms nāves ir bijusi Cēsu novada
administratīvā teritorija un par kuru
no Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras netiek saņemts Valsts
sociālo pabalstu likumā noteiktais
apbedīšanas pabalsts.
52. Apbedīšanas pabalsts ir
vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz
230,00 euro un to izmaksā mirušās
personas
ģimenes
loceklim
(apgādniekam) vai personai, kura
uzņēmusies apbedīšanu.
53. Gadījumā, ja mirusi persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta
pašvaldības
administratīvajā
teritorijā un kurai nav apgādnieku
vai personas, kas uzņemtos
apbedīšanu, un gadījumos, kad
pašvaldības
teritorijā
mirusi
persona,
kuras
dzīvesvietu
vai personību nav iespējams
noskaidrot, Dienests slēdz līgumu
par šī pakalpojuma organizēšanu
un sedz ar apbedīšanu saistītos
izdevumus, nepārsniedzot 230,00
euro.
54. Lai saņemtu apbedīšanas
pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
54.1. iesniegums;
54.2. miršanas apliecības kopija,
uzrādot oriģinālu;
54.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par
piešķirto apbedīšanas pabalstu
un tā apmēru vai par pabalsta
piešķiršanas atteikumu;
54.4.
izdevumus
apliecinoši
dokumenti
vai
apbedīšanas
pakalpojuma sniedzēja rēķins.
XIV.
Pabalstu
piešķiršanas
kārtība
55. Pabalsta (izņemot šo noteikumu
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18. punktā noteiktā) pieprasītājs
Dienestā vai Vaives pagasta
pārvaldē iesniedz rakstveida vai
mutvārdu iesniegumu, norādot
vēlamās palīdzības vai pabalsta
veidu, iesniedz visu ģimenes
(mājsaimniecības)
locekļu
ienākumus un materiālo stāvokli
apliecinošus
dokumentus
un
kopā ar sociālā darba speciālistu
elektroniski
aizpilda
iztikas
līdzekļu deklarāciju, ja atbilstoši
pieprasītā
pabalsta
veidam
nepieciešams materiālā stāvokļa
izvērtējums un Dienestam šīs
ziņas nav pieejamas. Lai saņemtu
noteikumu 6.2.4. un 6.2.6. punktā
minētos pabalstus, jāiesniedz arī
izdevumus apliecinoši dokumenti,
kas izsniegti ne agrāk kā pirms 3
(trīs) mēnešiem.
56. Iesniedzot iesniegumu, persona
uzrāda
personu
apliecinošu
dokumentu (pasi vai personas
apliecību), kā arī uzrāda pensionāra
vai personas ar invaliditāti

apliecību, ja persona ir pensionārs
vai persona ar invaliditāti un šīs
ziņas Dienestam nav pieejamas.
57. Dienests klienta sniegtās ziņas
pārbauda izlases kārtībā, izskatot
iesniegtos dokumentus, novērtējot
klienta dzīves apstākļus, pieprasot
ziņas no valsts un pašvaldību
institūcijām,
kā
arī
citām
juridiskām vai fiziskām personām.
58. Dienests pēc iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas mēneša laikā novērtē
personas vajadzības pēc pabalsta
un pieņem lēmumu.
59. Lēmumu par šo noteikumu 18.
punktā noteikto pabalstu pieņem
Dienesta
dzīvokļu
komisija,
izskatot personas iesniegumu par
sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
XV. Klienta pienākumi, atbildība
un līdzdarbība
60. Klientam ir pienākums aktīvi
iesaistīties
savas
problēmas
risināšanā, kā to nosaka Sociālo
pakalpojumu
un
sociālās
palīdzības likuma 7. pants, likuma
„Par sociālo drošību” V nodaļa,

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma
4. panta pirmā daļa un Civillikuma
pirmās daļas „Ģimenes tiesības”
otrās nodaļas 3. apakšnodaļa.
61. Dienests, noslēdzot vienošanos
ar klientu, klientam var noteikt
šādus līdzdarbības pienākumus:
61.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās
ziņas, nekavējoties ziņot par
pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka
sociālas
palīdzības
pabalstu
saņemšanu vai par kuriem iepriekš
sniegtas ziņas;
61.2.
uzrādīt
pieprasītos
dokumentus īpašuma, naudas
uzkrājumu
un
ienākumu
novērtēšanai;
61.3. ierasties personiski, lai
vienotos par pasākumiem, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai
par sociālās palīdzības sniegšanu;
61.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu
medicīnisko
izmeklēšanu,
ja tas nepieciešams lēmuma
pieņemšanai;
61.5. pakļauties ārstēšanai un
atveseļošanas pasākumiem, ja
persona vēlas saņemt sociālo

palīdzību sakarā ar slimību vai
invaliditāti un ja paredzams, ka
tas uzlabos minētas personas
veselības stāvokli vai novērsīs tā
pasliktināšanos;
61.6. piedalīties nodarbinātību
veicinošos
pasākumos
darba
iemaņu nezaudēšanai;
61.7. iesaistīties individuālā sociālā
rehabilitācijas plāna izpildē;
61.8. citus pienākumus viņa
problēmas risināšanā.
62. Ja klients ir sniedzis nepatiesas
ziņas par savu materiālo stāvokli
vai atsakās veikt līdzdarbības
pienākumus, sociālās palīdzības
pabalstu piešķiršana attiecīgajam
klientam var tikt atteikta.
XVI. Apsekošana dzīvesvietā
63. Klientam pirmo reizi vēršoties
Dienestā pēc sociālās palīdzības
pabalsta, Dienesta sociālā darba
speciālista pienākums ir apsekot
klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk
- vismaz 1 reizi gadā.
64. Klienta apsekošana dzīves
vietā var notikt, Dienesta sociālā
darba speciālistam vienojoties ar

klientu par apsekošanas datumu
un laiku. Dienestam ir tiesības
veikt apsekošanu arī iepriekš par
to nebrīdinot klientu.
65. Klienta atteikšanās no
apsekošanas dzīvesvietā var būt
par iemeslu sociālās palīdzības
atteikumam.
XVII. Lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
66. Dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Cēsu novada domē.
67.
Cēsu
novada
domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā.
XVIII. Noslēguma jautājumi
68. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014. gada 1. janvārī.
69. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē
Cēsu novada domes 22.06.2010.
saistošie noteikumi Nr.25 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās
palīdzības
pabalstiem
Cēsu
novadā”.

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.37. Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
17.11.2011. saistošajos noteikumos
Nr.
27
“Par
atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā
šādus grozījumu:
1.1. Aizstāt noteikumu 2.3. punktā
skaitli un saīsinājumu „100 Ls” ar
skaitli un vārdu “142 euro”;
1.2. Svītrot noteikumu 2.5.punktu;
1.3. Aizstāt noteikumu 2.6.1.punktā
skaitļus un saīsinājumu “1000
– 3000 Ls” ar skaitļiem un vārdu
“1423 – 4269 euro”;
1.4. Aizstāt noteikumu 2.6.2.punktā
skaitļus un saīsinājumu “3000
– 5000 Ls” ar skaitļiem un vārdu
“4269 – 7114 euro”;
1.5. Aizstāt noteikumu 2.6.3.punktā
skaitļus un saīsinājumu “5000 – 10
000 Ls” ar skaitļiem un vārdu “
7114 – 14 229 euro”;
1.6. Aizstāt noteikumu 2.6.4.punktā
skaitli un saīsinājumu “virs 10 000
Ls” ar skaitli un vārdiem “virs 14
229 euro”;
1.7. Aizstāt noteikumu 2.7.punktā
ieguldījumu apmēru skaitļus un
saīsinājumu:
1.8. “1000 – 3000 Ls” ar skaitļiem
un vārdu “1423 – 4269 euro” ;
1.9. “3000 – 10 000 Ls” ar skaitļiem
un vārdu “4269 – 14 229 euro”;
1.10. “10 000 – 25 000 Ls” ar
skaitļiem un vārdu “14 229 – 35
572 euro”;
1.11. “25 000 – 50 000 Ls” ar
skaitļiem un vārdu “35 572 – 71
144 euro”;
1.12. Papildināt noteikumus ar
2.7.1 punktu šādā redakcijā:
“2.7.1 Fiziskām un juridiskām
personām piederošās saimnieciskās
darbības
veikšanai
uzceltās
vai rekonstruētās ēkas – vienu
gadu, skaitot ar nākamo mēnesi
pēc to nodošanas ekspluatācijā

– 90% apmērā no ēkas nodokļa
summas”;
1.13. Papildināt noteikumus ar
2.14.2 punktu šādā redakcijā:
“2.14.2
Politiski
represētajai
personai par vienīgo nekustamo
īpašumu, kas ir šīs personas
īpašumā vai tiesiskā valdījumā
mazāk nekā 5 gadus – 50% apmērā
no nodokļa summas”;
1.14.
Aizstāt
noteikumu
2.16.2.punktā
skaitli
un
saīsinājumu “25 000 Ls” ar skaitli
un vārdu “14 229 euro” un svītrot
vārdu (pamatkapitālā);
1.15. Papildināt noteikumus ar
2.19.punktu šādā redakcijā:
“2.19.
Sabiedriskā
labuma
organizācijai,
biedrībai
vai
nodibinājumam par tai nomā
nodoto pašvaldības nekustamo
īpašumu, darbības nodrošināšanai
– 90% apmērā no nodokļa
summas”;
1.16. Papildināt noteikumus ar
2.20.punktu šādā redakcijā:
“2.20. Fiziskas un juridiskas
personas par nekustamo īpašumu
vai tā daļu, kuru lieto vai nomā
sabiedriskā labuma organizācijas,
biedrības vai nodibinājumi – 90%
apmērā no nodokļa summas”;
1.17. Papildināt noteikumus ar
2.21.punktu šādā redakcijā:
“2.21. Juridiskas persona, kuras
veic komercdarbību un reģistrētas
Komercreģistrā ne vēlāk par 3
gadiem, izveidojot vismaz 3 jaunas
darba vietas – 50% apmērā no ēkas
(vai daļas) nodokļa summas”;
1.18. Papildināt noteikumus ar
2.22.punktu šādā redakcijā:
“2.22. Fiziskas personas par
nekustamo īpašumu vai tā daļu,
kuru nomā juridiskas personas,
kuras veic komercdarbību un
reģistrētas Komercreģistrā ne

vēlāk par 3 gadiem, izveidojot
vismaz 3 jaunas darba vietas –
50% apmērā no ēkas (vai daļas)
nodokļa summas”;
1.19. Papildināt noteikumus ar
3.4.1 punktu šādā redakcijā:
“3.4.1 Nodokļu maksātājs, lai
saņemtu 2.7.1 punktā minētos
atvieglojumus jāiesniedz:
3.4.11. iesniegums par nodokļa
atlaides
piešķiršanu
norādot
šo noteikumu konkrētā punkta
apakšpunktu;
3.4.12.
izpildīto
būvdarbu
nodošanas – pieņemšanas akta
kopiju uzrādot oriģinālu”;
1.20. Svītrot apakšpunktu 3.9.2;
1.21. Papildināt noteikumus ar
3.10.punktu šādā redakcijā:
“3.10. nodokļu maksātājiem, lai
saņemtu 2.19., 2.20. punktā minēto
atvieglojumu, jāiesniedz:
3.10.1.iesniegums par nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu;
3.10.2.dokumenta kopija, kas
apliecina sabiedriskā labuma
organizācijas, biedrības statusu;
3.10.3. dokumenta kopija – nomas
līgumam”;
1.22. Papildināt noteikumus ar
3.11.punktu šādā redakcijā:
“3.11. nodokļu maksātājam, lai
saņemtu 2.14.2 punktā minētos
atvieglojumus, jāiesniedz:
3.11.1. iesniegums un parakstīts
apliecinājums, ka īpašumā nenotiek
saimnieciskā darbība;
3.11.2. represēto apliecību kopija,
uzradot oriģinālu;
3.11.3. dokumentu kopija, kas
apliecina īpašuma piederības
statusu”;
1.23. Papildināt noteikumus ar
3.12.punktu šādā redakcijā:
“3.12. nodokļu maksātājam, lai
saņemtu 2.21.punktā minētos
atvieglojumus, jāiesniedz:

3.12.1. iesniegums par nodokļa
atlaides
piešķiršanu
norādot
šo noteikumu konkrētā punkta
apakšpunktu;
3.12.2.
izziņa
no
Valsts
ieņēmuma dienesta (VID) par
komercsabiedrībā
patstāvīgi
strādājošo darbinieku skaitu.
Izziņa derīga mēnesi pēc tās
izsniegšanas;
3.12.3. Komersanta reģistrācijas
apliecības
kopija
uzrādot
oriģinālu;
3.12.4. uzskaites veidlapa par
saņemto de minimis atbalstu
(Pielikums Nr.2)”;
1.24. Papildināt noteikumus ar
3.13.punktu šādā redakcijā:
“3.13. nodokļu maksātājam, lai
saņemtu 2.22.punktā minētos
atvieglojumus, jāiesniedz:
3.13.1. iesniegums par nodokļa
atlaides
piešķiršanu
norādot
šo noteikumu konkrētā punkta
apakšpunktu;
3.13.2. nomas līguma kopija ar
juridisku personu par nekustamā
īpašuma nomu;
3.13.3. izziņa par nomnieku no
Valsts ieņēmuma dienesta (VID)
par komercsabiedrībā patstāvīgi
strādājošo darbinieku skaitu.
Izziņa derīga mēnesi pēc tās
izsniegšanas;
3.13.4. nomnieka Komersanta
reģistrācijas apliecības kopija
uzrādot oriģinālu;
3.13.5.
nomnieka
uzskaites
veidlapa par saņemto de minimis
atbalstu (Pielikums Nr.2)”;
1.25. Aizstāt skaitli un vārdu „
2.14.punktā” ar skaitli „2.142.” un
papildināt ar skaitli un vārdiem „
un 2.7.1punktā ”;
1.26. Aizstāt skaitli un vārdu
„2.18.punktā” ar skaitli un vārdu
„2.22.punktā”;

1.27. Papildināt noteikumus ar
4.3.1.punktu šādā redakcijā:
„4.3.1 Ja nodokļa maksātājam ir
tiesības saņemt nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu uz likuma
un šo noteikumu pamata, piešķir
atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai
vislabvēlīgākajam
nosacījumam”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.
3. Punkts 2.7.1 stājas spēkā 2015.
gada 1.janvārī.

21.11.2013. Saistošie
noteikumi Nr.41.
Grozījums Cēsu novada
domes 10.10.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais
dienests” maksas pakalpojumi ”
1. Izdarīt Cēsu novada domes
10.10.2013.
saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas
pakalpojumi ” šādu grozījumu:
izteikt
pielikuma
9.5.
apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.5.
Telpu
iznomāšana
sociālās aizsardzības, kultūras,
izglītības, zinātnes, sporta vai
veselības aprūpes funkciju
nodrošināšanai m2 mēnesī
1,42”
2. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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Cēsu Vēstis, 2013. gada 20. decembris

Pasākumi Cēsīs janvārī
Pasākumi

09.01. plkst. 10.00
Latvijas profesionālās ievirzes
un profesionālās vidējās
mūzikas izglītības iestāžu
izglītības programmas Vokālā
mūzika – Kora klases
audzēkņu valsts konkursa 2.
kārta.
A.Kalniņa Cēsu mūzikas
vidusskolā

19.01. plkst. 14.00
Mākslas vēstures lekcija.
Mākslinieki naivisti
Izstāžu nams
20.01. Barikāžu piemiņas
diena
23.01. plkst. 19.00
Izrāde – komēdija „Mēs un
mūsu sieva”
CATA Kultūra nams

11.01.
plkst. 18.00 Jauniešu deju
kolektīvu koncerts „Kad es
tevi aicināju”
CATA Kultūra nams
11.01. plkst. 14.00 R.Celmas
Kallo filma „Brāmss un
kazas siers“ Tikšanās ar
filmas autori
Pils semināru zāle

29.01. plkst. 11.00
Mūzikālā izrāde bērniem
„Ansītis un Grietiņa”
CATA Kultūra nams

15.01. plkst. 19.00
Grupas Big AI & The
JOKERS labāko swing,
rhythm’n’ roll skaņdarbu
interpretācijas
CATA Kultūra nams

02.01.-31.01.
Fotokluba „Cēsis”
fotogrāfiju izstāde “Cēsu pils
gadalaikos”
Pils semināru zāle

16.01. plkst. 18.00
Rūdolfs Blaumanis „Pēc
pirmā mītiņa” Cēsu tautas
teātra izrāde
Cēsu Pieaugušo izglītība
centra zāle
17.01. plkst. 18.00
Muzikāla dzejas izrāde „Mūsu
dienu skaņu celiņš”
Izstāžu nams

Izstādes
18.11.-12.01. Foto izstāde
„Cēsis stāsta stāstus”
Tūrisma informācijas centrs

09.01.-02.02.
Latvijas Tekstilmākslas
asociācijas darbi
Izstāde „Smalkums,
Pacietība, Spēks”.
Izstāžu nams
15.01.-19.01.
Izstāde “Cēsu mākslinieki
20. gs. 40.-60. gados”
Izstāžu nams

Pasākumi Cēsu
Centrālajā bibliotēkā
21.01. plkst.18.00
Cēsnieka Imanta Ozoliņa
grāmatas „Mīlēt un zaļot”
atvēršanas svētki.
Pasākumu telpa
30.01. plkst. 18.00
Tikšanās ar Daci Rukšāni
– Ščipčinsku.
Pasākumu telpa

Literatūras izstādes
02.01.-31.01.
Rīga – Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2014
Abonements
02.01.-31.01.
Spēks ir tevī!
Abonements
02.01.-31.01.
Žurnālistam, rakstniekam,
bibliotekāram Robertam
Janelsītim – 110
Novadpētniecības literatūras
lasītava
02.01.-31.01.
Kopā ar Vinniju Pūku.
Bērnu literatūras nodaļas
abonements
02.01.-31.01.
Esi pieklājīgs.
Bērnu literatūras nodaļas
abonements

PASĀKUMI
02.01.-31.01.
Mode cauri gadsimtiem
Bērnu literatūras nodaļas
abonements

10.01. plkst. 10.00-20.00
Basketbola turnīrs
jauniešiem „Cēsu kauss
2014.” Piebalgas 18

02.01.-31.01.
Iepazīsti dzīvnieku pasauli
Bērnu literatūras nodaļas
abonements

11.01. plkst. 9.00-20.00
Basketbola turnīrs
jauniešiem „Cēsu kauss
2014.” Piebalgas 18, Pūces
2a

06.01.-31.01.
Vitamīnu lietošanas ABC
Vispārīgā lasītava
23.,24.,25.01.
Jauno grāmatu izstāde
Abonements

Sports
04.01.
plkst. 10.00-19.00 Cēsu
novada meistarsacīkstes
badmintonā / Lapsu 17
plkst. 18.00-20.00 LČ
florbolā vīriešiem 1.Līga
Lekrings 1 – Apelsīns (Talsi)
Piebalgas 18
05.01.
plkst. 10.00-19.00 Cēsu
novada meistarsacīkstes
badmintonā / Lapsu 17
plkst. 12.00-14.00 LČ
volejbolā vīriešiem
Nacionālā līga Cēsis
– Aizpute / Gaujas 45
plkst. 17.00-19.00 LČ
florbolā vīriešiem Lekrings
– Talsi/triobet / Piebalgas 18

12.01. plkst. 9.00-16.00
Basketbola turnīrs
jauniešiem „Cēsu kauss
2014.” Piebalgas 18, Pūces 2a
12.01. plkst. 10.00-18.00
SK Saulrīti novusa turnīrs
Lapsu 17
18.01.
plkst. 10.00-19.00 Cēsu
novada meistarsacīkstes
badmintonā / Lapsu 17
plkst. 16.30-18.30 LČ
florbolā vīriešiem 1.Līga
Lekrings 1- Kuldīga
Gaujas 45
plkst. 19.30-21.30 LČ
florbolā vīriešiem Lekrings
– Valmiera / Piebalgas 18
19.01. plkst. 10.00-19.00
Cēsu novada meistarsacīkstes badmintonā
Lapsu 17

21.11.2013. Saistošie noteikumi Nr.40. Grozījumi Cēsu novada domes 30. 12. 2010. saistošajos noteikumos Nr.
45 “Sabiedriskās kārtības noteikumi”
1. Izdarīt Cēsu novada domes 30.
12. 2010. saistošajos noteikumos
Nr. 45 “Sabiedriskās
kārtības
noteikumi” šādus grozījumus:
izteikt 8.1., 8.2., 9., 10.1., 10.2.,
11., 12.1., 12.2., 13.1., 13.2.,14.1.,
14.2., 14.3., 14.4., 15.1., 15.2.,
15.3., 15.4., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22.1., 22.2., 23. punktus šādā
redakcijā:
„8.1. Par remontdarbu veikšanu,
dažādu mehānismu darbināšanu,
klaigāšanu,
dziedāšanu,
pirotehnisko līdzekļu lietošanu,
skaļu muzicēšanu vai mūzikas
atskaņošanu
un
tamlīdzīgām
darbībām, kas traucē iedzīvotāju
naktsmieru laikā no plkst. 23:00
līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas
Cēsu novada pašvaldībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 70 euro.
8.2. Par tām pašām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz
140 euro.
9. Sabiedrisko vietu piegružošana
Par
sabiedrisko
vietu
vai
daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpu piegružošanu ar sīkiem

sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu sēklām,
papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 20 euro.
10.1. Par sabiedrisko vietu vai zaļo
zonu piesārņošanu ar izbirām no
transportlīdzekļu kravām, dubļiem,
eļļām vai citiem sārņiem, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 35 euro līdz 70 euro,
juridiskām personām no 140 euro
līdz 350 euro.
10.2. Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu – fiziskām
personām no 70 euro līdz 100euro,
juridiskām personām no
350
euro līdz 700 euro.
11. Transportlīdzekļu mazgāšana
vai remontdarbu veikšana
Par transportlīdzekļu mazgāšanu
vai tehniskās apkopes veikšanu
ārpus šim nolūkam paredzētām
vietām, - uzliek naudas sodu no 35
euro līdz 140 euro.
12.1. Par atrašanos sabiedriskajās
vietās, t. Sk., daudzdzīvokļu
ēku koplietošanas telpās vai
sabiedriskajā
transportā,
ar

atvērtu alus vai cita alkoholiskā
dzēriena iepakojumu vai glāzi,
izņemot vietas un pasākumus, kur
alkoholisko dzērienu lietošanu
atļāvusi pašvaldība un kurās
alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti
lietošanai uz vietas, - uzliek naudas
sodu no 5 euro līdz 35 euro
12.2. Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz
70 euro.
13.1 Par nepilngadīgas personas
atrašanos bāros, naktsklubos, kur
tiek tirgoti tabakas i z s t r ā d ā j u m i
vai alkoholiskie dzērieni t.sk. alus
bez vecāku, aizbildņu vai viņu
pilnvarotas pilngadīgas personas
klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst.
7:00 pasākuma
organizatoram,
atbildīgai amatpersonai vai kluba
īpašniekam, - uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 140 euro
līdz 210 euro, juridiskām personām
no 350 euro līdz 710 euro.
13.2 Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas,
- uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 210 euro līdz 350

euro,
juridiskām personām no
710 euro līdz 1420 euro.
14.1. Par nepilngadīgas personas
atrašanos
datorsalonos
vai
publiskās interneta p i e s l ē g u m a
vietās
no
plkst.22:00
līdz
plkst.7:00, bez vecāku, aizbildņu
vai viņu pilnvarotas pilngadīgas
personas klātbūtnes, datorsalona
vai publiskās interneta pieslēguma
vietas īpašniekam vai atbildīgai
amatpersonai, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 35 euro līdz 70 euro,
juridiskām personām no 70 euro
līdz 140 euro.
14.2. Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu – fiziskām
personām no 70 euro līdz 140
euro, juridiskām personām no 140
euro līdz 210 euro.
14.3 Par nepilngadīgas personas
atrašanos
datorsalonos
vai
publiskās interneta pieslēguma
vietās no plkst. 22:00 līdz plkst.
7:00, bez vecāku, aizbildņu vai
viņu
pilnvarotas
pilngadīgas
personas klātbūtnes, datorsalona
vai publiskās interneta pieslēguma

vietas īpašniekam vai atbildīgai
amatpersonai”, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 35 euro līdz 70 euro,
juridiskām personām no 70 euro
līdz 140 euro.
14.4. Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu - fiziskām
personām no 70 euro līdz 140
euro, juridiskām personām no 140
euro līdz 210 euro.
15.1. Nepilngadīgai personai, līdz
16 gadu vecumam, par atrašanos
datorsalonos vai publiskās interneta
pieslēguma
vietās
Ministru
kabineta noteiktajā mācību laikā, uzliek naudas sodu 10 euro.
15.2. Par tām pašām darbībām, ja
tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu 20 euro.
15.3. Par nepilngadīgas personas,
vecumā līdz 16 gadiem, atrašanos
datorsalonos
vai
publiskās
interneta
pieslēguma
vietās
Ministru
kabineta
noteiktajā
mācību
laikā
datorsalona,
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Cēsu Vēstis, 2013. gada 20. decembris

INTERESANTI
Sabiedrība ar dvēseli

Kārlis Pots
Cēsu novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
speciālists

Inta Ādamsone
Cēsu novada pašvaldības
projektu un vides speciāliste
Cēsu novada pašvaldības
izsludinātajā
konkursā
“Sabiedrība ar dvēseli” 2013.
gada pavasarī pieteicās 11
pretendenti.
Vērtēšanas komisija: Inta
Ādamsone, Sandra Capare,
Sanita Breikša, Ilona Asare
un Jānis Zlaugotnis
no
iesniegtajiem 11 projektiem
par atbilstošiem finansējuma
piešķiršanai
izvirzīja
7
pretendentus.
Visi projekti ir sekmīgi
īstenoti
un
konkursa
noslēguma sanāksmē Cēsu
novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs atzīmēja:
„”Sabiedrība
ar
dvēseli”,
īstenojot šķietami nelielus
projektus, veic lielu un svētīgu
darbu, rosinot iedzīvotāju
iniciatīvu. Projektu veicēji gūst
jaunas iemaņas un zināšanas,
un galvenais, šī darba augļi
priecē novada iedzīvotājus un
viesus.”
Projekta „Nāc ārā pie Gaujas”
grupa „ Gaujas taku komiteja”
izveidoja ar norādes zīmēm
marķētu pastaigu maršrutu pa
Cēsu pilsētas rietumu daļu, kas
piekļaujas Gaujai.
Projekta
”Mantojums”
ieviesēji gleznošanai krāsas
gatavoja paši no dažādiem
minerāliem un augiem, bet par
galveno saistvielu kalpoja olas
dzeltenums un eļļas, tā panākot
krāsas caurspīdīgumu, gaismas
efektus un izcilu noturību.
Projekta laikā radīta izstāde, ko
varēja aplūkot daudzi mākslas
draugi.
Grupa
„Jušu draugi”
turpināja
iepriekšējā gadā
iesākto Jušu sajūtu takas
izbūvi, papildinot to ar jaunām
instalācijām.
Līvu
skolas

Mācības iedzīvotāju drošībai

Attēlā: Mākslinieks un dziesminieks Valdis Attāls pauda
gandarījumu par projekta “Mantojums” rezultātu.
Foto: Aivars Akmentiņš.
apkārtnē bērniem un citiem
interesentiem
iespējams
izbaudīt dabas daudzveidību
sajūtās.
Grupas
„Zaļie īkšķīši”
entuziasti izveidoja apstādījumus
Zvirbuļkanā,
lai
teritorija iegūtu pievilcīgāku
izskatu
visos
gadalaikos,
priecētu tūristus un vietējos ar
krāšņi ziedošiem augiem.
Aktīvistu grupa no Lapsu
ielas daudzdzīvokļu mājas
Mārītes Folkmanes vadībā
izveidojusi rožu dobi, svinot
Lapsu ielas 24, 26, un 28
dzīvojamo māju 50 gadadienu
kopš uzbūvēšanas. Mājas
šogad renovētas un ieguvušas
skaistus apstādījumus.
Projekts “Bērnu priekam”
vērsts uz Vāveres ielas 9
pagalma
sakārtošanu
un
uzlabošanu, atjaunojot bērnu
rotaļu laukumu, papildinot
ar jaunām iekārtām un
labiekārtojot zāliena teritoriju .
Vaives estrādē
labiekārtošanas projektu veica
biedrība
„Kultūra
atver”.
Rezultātā salabota skatuves
dēļu grīda un pilnībā atjaunoti
soliņi Vaives pagasta Kaķupītes
estrādē.

Kopā šo projektu ieviešanai
Cēsu
novada
pašvaldība
piešķīra līdzfinansējumu 2500
LVL, vidēji katram projektiņam
piešķirot no 250 LVL līdz 500
LVL.
Projektu ieviesēji darbus
veica piesaistot sponsorus, kā
arī darbus veicot paši saviem
spēkiem.

Sestdien, 14.decembrī Cēsīs
norisinājās civilās aizsardzības
mācības “Cēsis 2013”.Mācību
gaitā tika izspēlēta situācija,
kurā Egļu un Bērzaines ielu
krustojumā sadūrušās smagās
automašīnas, no kurām viena ir
degvielas pārvadātājs, savukārt
otras
kravas
nodalījumā
atrodas
aviācijas
lādiņi.
Pēc situācijas apzināšanas,
tūlītējo draudu novēršanas
un cietušo aizvešanas tika
evakuēti
blakus
esošās
Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas centra audzēkņi,
kam sekoja sapieru darbs un
lādiņu neitralizēšana.
Cēsu
novada
domes
priekšsēdētājs
Jānis
Rozenbergs akcentēja, ka
priekšā vēl ir darbs pilnīgai
mācību norises izvērtēšanai,
taču
vienlaikus
izteica
pateicību visiem iesaistītajiem

dienestiem
–
VUGD,
Neatliekamās
medicīniskās
palīdzības dienestam (NMPD),
Pašvaldības un Valsts policijai.
Savukārt īpašu paldies Cēsu
mērs veltīja Nacionālo bruņoto
spēku (NBS) Zemessardzes
27.kājnieku bataljonam par
iniciatīvu mācību organizēšanā
un dalībā to realizācijā, cilvēku
evakuēšanā un citu operatīvo
darbību veikšanā.
„Manuprāt,
šādas
krīzes
situāciju
izspēles
nepieciešamas rīkot vismaz
reizi gadā, lai nelaimes brīdī
katrs iesaistītais precīzi zinātu,
kas viņam jādara.Šādi treniņi
kalpos kā garantija novada
iedzīvotāju drošībai,” piebilda
Cēsu mērs.
Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (VUGD)
Vidzemes reģiona brigādes
vecākais inspektors Andrejs
Rjabkovs norādīja, ka mācību
kopējais novērtējums ir labs,
un atbildīgo dienestu sadarbība
noritēja veiksmīgi.

Attēlā: Svarīga mācību sastāvdaļa bija operatīva bērnu evakuācija no skolas, kuras tuvumā
izveidojusies bīstama situācija. Foto: Aivars Akmentiņš.
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publiskās interneta pieslēguma
vietas īpašniekam vai atbildīgai
amatpersonai, - uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 35 euro līdz
70 euro, juridiskām personām no
70 euro līdz 100 euro.
15.4. Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, - uzliek naudas sodu
fiziskām personām no 70 euro līdz
100 euro, juridiskām personām no
100 euro līdz 140 euro.
16. Sēdēšana sabiedriskās vietās
uz atpūtas soliņu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās
uz atpūtas soliņu atzveltnēm

vai stāvēšanu uz tiem, - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 20 euro.
17. Bērna rotaļāšanās uz ceļa,
būvlaukumos vai būvobjektos
Par bērna rotaļāšanos uz ceļa,
būvlaukumos vai būvobjektos
bērnu vecākiem, aizbildņiem vai
personām, kuras viņus aizstāj,
- izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 35 euro.
18. Peldēšanās, mazgāšanās un
dzīvnieku peldināšana publiskos
dīķos,
strūklakās
un
citās
ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos,
dzīvnieku peldināšanu vai veļas
mazgāšanu
publiskos
dīķos,
strūklakās un citās ūdenstilpnēs,

kur tas aizliegts, - uzliek naudas
sodu no 5 euro līdz 35 euro.
19. Dzīvojamo, sabiedrisko ēku,
žogu, spēļu atrakciju bojāšana vai
iznīcināšana
Par
dzīvojamo,
sabiedrisko
ēku, būvju, žogu, parku soliņu,
atkritumu urnu, ielu apgaismojuma,
bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju
bojāšanu (t.sk. apzīmēšana vai
aprakstīšana) vai to iznīcināšanu,
- uzliek naudas sodu no 35 euro
līdz 140 euro.
20. Pieminekļu, piemiņas vietu vai
to arhitektūras formu bojāšana
Par pieminekļu, piemiņas vietu vai
to arhitektūras formu bojāšanu vai
iznīcināšanu, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz

140 euro.
21. Apstādījumu bojāšana
Par puķu stādījumu, apstādījumu
vai zālienu postīšanu, uzliek naudas sodu no 10 euro līdz
70 euro.
22.1. Par nepiederošu personu
prettiesisku iekļūšanu norobežotā
teritorijā, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 35 euro.
22.2. Par tām pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā
soda
uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz
70 euro.
23. Skaļa muzicēšana vai mūzikas
atskaņošana, kuras dzirdamība

sniedzas ārpus īpašumā, valdījumā,
nomā vai patapinājumā nodotās
teritorijas
Pie administratīvās atbildības
sauc personu, ja muzicēšana vai
mūzikas atskaņošanas dzirdamība
sniedzas ārpus īpašumā valdījumā,
nomā vai patapinājumā nodotās
teritorijas (telpas, nojumes, terases,
ēkas, automašīnas. u.tml.), ja tas
traucē citu iedzīvotāju mieru un tā
nav saskaņota ar pašvaldību, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 70 euro.”
25. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014. gada 1. janvārī.

