
 
Cēsu novada domes sēdē 18.06.2020. (prot.nr.13) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

152 1 Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 

153 2 Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu  

154 3 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 
6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko 
kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, 
aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’’’ apstiprināšanu  

155 4 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. 
gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par 
atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu  

156 5 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 17 „Par  reklāmas un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 

157 6 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 
2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

158 7 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 
26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un 
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”” apstiprināšanu  

159 8 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 
11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

160 9 Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu 
novadā pirkšanu 

161 10 Par atbalstu projektam “1441 minūte"  

162 11 Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020"  

163 12 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām  
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164 13 Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  
Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes 
vērtēšanu” 

165 14 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu  

166 15 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija 
lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”  

info 16 Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 
2019.gadā 

info 17 Pārskats par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 
2019.gadā 

 
1. 

Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists 
  

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam 
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to 
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu 
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc 
tā nodošanas pastā. 
 

 
2. 

Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists 
  

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam 
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to 
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu 
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc 
tā nodošanas pastā. 
 

 

3. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada 
domes 2018. gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko kārtību un 

drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās,  
aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’’’ apstiprināšanu 

Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un ievērojot 
Administratīvās atbildības likumu,  kā arī pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas 04.06.2020. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par 
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas 
– nav, nolemj: 

 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr.15 "Grozījumi Cēsu 

novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos noteikumos Nr.28 “Par sabiedrisko kārtību un 
drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos”'' saskaņā ar 
pielikumu.  

 
Pielikums 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu nov. 
 

2020. gada 18.jūnijā        Nr. 15 
 

 
Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par sabiedrisko kārtību 

un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”  
43. panta pirmās daļas 4. punktu  

 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par sabiedrisko kārtību 
un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos” (apstiprināti ar Cēsu 
novada domes 2018. gada 6. decembra lēmumu Nr. 410, prot. Nr. 19, 11.punkts) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 

“5. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.”     
  

1.2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā: 

“6. Administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai veic Cēsu novada Pašvaldības 
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā 
komisija, bet lietās, kur pārkāpumu izdarījusi nepilngadīgā persona, – Administratīvās komisijas Bērnu lietu 
apakškomisija.” 

1.3. Izteikt 7. punkta pirmo un otro teikumu šādā redakcijā: 

 

‘’Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 

divdesmit astoņām naudas soda vienībām, juridiskajām personām – piemēro naudas sodu no sešām naudas 

soda vienībām līdz piecdesmit naudas soda vienībām. Ja administratīvais pārkāpums izdarīts atkārtoti gada 

laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, fiziskajām personām piemēro naudas sodu no piecām naudas soda 
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vienībām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, juridiskajām personām – no piecdesmit naudas soda 

vienībām līdz viens simts četrdesmit naudas soda vienībām.” 

 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu šādā redakcijā: 

“Pielikums  

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija  

saistošajiem noteikumiem Nr.15 
 

Cēsu novada pašvaldības dabas takas, aktīvās atpūtas un sporta laukumi: 

 

1. Cēsu Pilsētas stadions, Valmieras iela 6, Cēsis (sporta laukums); 

2. Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions, Leona Paegles iela 1, Cēsis (sporta laukums); 

3. DACVĢ stadions, Pūces iela 2, Cēsis (sporta laukums); 

4. Cēsu 2. pamatskolas sporta laukums, Gaujas iela 45, Cēsis; (sporta laukums) 

5. “Cīrulīšu dabas takas”, Cīrulīšu iela 68a, Cēsis (dabas taka); 

6. “Venden veselības taka” Cīrulīšu iela 68 a, Cēsis (dabas taka); 

7. “Veselības maršruts”, Pirtsupītes grava, no Satekles ielas līdz Mazajai Lenču ielai, Cēsis (dabas taka); 

8. Zvanu klinšu taka, Mūrlejas iela 1, Cēsis (dabas taka); 

9. Skeitparks, Lenču iela 4 (aktīvās atpūtas laukums); 

10. Vingrošanas laukums pie Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov. (aktīvas 

atpūtas laukums); 

11. Vingrošanas laukums Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.(aktīvas atpūtas laukums); 

12. Cēsu Velotrase, Valmieras iela 1, Cēsis (aktīvās atpūtas laukums); 

13. Bērnu aktīvās atpūtas – rotaļu laukums, Maija parks, Cēsis (aktīvās atpūtas laukums); 

14. Slēpošanas – biatlona bāze, “Lejas Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu novads (sporta laukums, aktīvās atpūtas 

laukums).” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
 
 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 
 “Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par sabiedrisko kārtību 

un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 6. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 28 “Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada 
pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos” 
izdarīti, lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu atbilstību 2018. gada 
25. oktobrī pieņemtajam Administratīvās atbildības likumam 
(paredzēts, ka stāsies spēkā 2020. gada 1.jūlijā). 
Aktualizēts noteikumu pielikums ar jauniem aktīvās atpūtas 
objektiem. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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4. 
 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par pašvaldības 

nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar Meliorācijas likuma 222. panta otro daļu un 2010. gada 3. augusta LR Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” un 
Administratīvās atbildības likumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. 
atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, 
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr. 16 "Grozījumi 

Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 

Pielikums 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu nov. 

Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

Grozījumu saistošie noteikumi nosaka amatpersonas un institūcijas, 
kas veic administratīvā pārkāpumu procesu, un to kompetences 
robežas, atbilstoši Administratīvās atbildības likuma 16.panta 
pirmajai daļai naudas soda apmērs tiek izteikts naudas soda 
vienībās, kā arī precizēta terminoloģija. 

Saistošo noteikumu pielikums tiek izteikts jaunā redakcijā, kur 
aktualizēta informācija, papildinot sarakstu ar jaunu dabas taku, 
diviem aktīvās atpūtas laukumiem un vienu sporta laukumu, kā arī 
precizētas dažu objektu adreses.  

Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav ietekmes 

Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā  

Nav ietekmes 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām  

Nav ietekmes 

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām  

Nav notikušas 
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2020. gada 18.jūnijā        Nr. 16 
 

 
Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbildību par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Cēsu novadā”. 

 
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma  

22.2 panta otro daļu un  
 2010. gada 3. augusta Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbildību par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Cēsu novadā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra lēmumu Nr. 283, 
prot. Nr. 15, 10.punkts) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā: 

“3. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu administratīvā pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai veic Cēsu novada 
Pašvaldības policijas amatpersonas.”      

1.2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā: 

“4. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.” 

1.3. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā: 

“5. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas 

noteikumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no desmit līdz četrdesmit naudas soda vienībām.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 
 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbildību par 

pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 
pārkāpšanu Cēsu novadā” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 3.novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par atbildību par pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un 
uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā” 
nepieciešami, lai nodrošinātu šo saistošo noteikumu atbilstību 
2018. gada 25. oktobrī pieņemtajam Administratīvās atbildības 
likumam (paredzēts, ka stāsies spēkā 2020. gada 1.jūlijā). 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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5. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 „ Par  reklāmas un citu 

informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta  pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas 
likuma 7. panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu un LR Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 732 “Kārtība kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu, ievērojot Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.06.2020. atzinumu (prot.Nr.22), 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 04.06.2020. (prot. Nr.4) atzinumu 
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. (prot. Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr. 17  „Par 

reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā”, saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

2020. gada 18.jūnijā                Nr. 17 

 
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas 

kārtību Cēsu novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14. panta pirmās daļas 3. punktu un 
43.panta pirmās daļas 7.punktu 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas 7. punktu 

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumu saistošie noteikumi nosaka amatpersonas un 
institūcijas, kas veic administratīvā pārkāpumu procesu un to 
kompetences robežas, atbilstoši Administratīvās atbildības 
likuma 16.panta pirmajai daļai naudas soda apmērs tiek izteikts 
naudas soda vienībās, kā arī precizēta terminoloģija.   

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 

 4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Nav ietekmes 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p14
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p43
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
https://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p12
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Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu, 

 Ceļu satiksmes likuma 40.panta pirmo un otro daļu un  
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu" 28. un 45.punktu 

Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, 

kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 
16 1. punktu  

Ministru Kabineta 2005.gada 7.jūnija noteikumu Nr.402 “Noteikumi par 
reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, 

kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu 
izvietošana”3.2.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas 
aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību, izvietošanas 
ierobežojumus, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas 
uzraudzība un kontrole un pašvaldības nodevas par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publiskām vietām Cēsu novada teritorijā (turpmāk – nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas 
kārtību un nodevas maksātājus. 

2. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

2.1. Afišas – paziņojums vai reklāmas plakāts, kas satur informāciju par notikumiem un pasākumiem ar 
norādītu pasākuma norises vietu un laiku un tiek īslaicīgi izvietots speciāli tam atļautās vietās;  

2.2. Īslaicīgā reklāma – visu veidu īslaicīga vizuāla informācija vai reklāma (paziņojums, aicinājums, 
uzsaukums, afiša, aģitācijas materiāli un politiskā Reklāma (t.sk. priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli 
utml.), uz laiku Iīdz 1 (vienam) mēnesim; 

2.3. Reklāmas nesējs – objekts, uz kura izvieto reklāmu vai informāciju; 

2.4. Reklāmai pielietojami reklāmas nesēji – ēku sienas un fasādes virsmas, jumti, nojumes, žogi, 
apgaismes stabi, pagaidu būves, sabiedriskā transporta līdzekļi un citi jau esoši objekti; 

2.5. Speciāli veidoti reklāmas nesēji – pārvietojami vai stacionāri reklāmas stendi, reklāmas vairogi, 
stabi, transparenti, pie ēkām vai būvēm stiprinātas konstrukcijas, brīvstāvošas vitrīnas un citi dizaina 
objekti; 

2.6. Slietnis – līdz 1,5 m augsts un 1 m plats reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jebkuras iestādes, 
organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tās darba laikā.  

2.7. Vizuālās komunikācijas objekts - objekts, kas kalpo vizuālās informācijas izvietošanai. 

3. Noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi un lauku apvidu, nosakot Reklāmas izvietošanu, 
afišu stabu un stendu izmatošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās Cēsu novada 
teritorijas publiskajās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu. 

4. Noteikumi neattiecas uz funkcionālo informāciju, valsts un pilsētas dienestu norādēm (ceļa zīmes, 
transporta pieturu zīmes, un tml.), kas izgatavotas pēc iepriekš apstiprināta tipveida projekta – etalona. 

II. Reklāmas saskaņošanas un atļaujas izsniegšanas kārtība 

5. Tiesības izvietot Reklāmu ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Cēsu novada 
Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī, ja piemērojams, 
samaksājušas Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) nodevu.  

https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums
https://likumi.lv/ta/id/163-reklamas-likums#p7
https://likumi.lv/ta/id/253543-prieksvelesanu-agitacijas-likums
https://likumi.lv/ta/id/253543-prieksvelesanu-agitacijas-likums#p22.1
https://likumi.lv/ta/id/252464-kartiba-kada-sanemama-atlauja-reklamas-izvietosanai-publiskas-vietas-vai-vietas-kas-verstas-pret-publisku-vietu
https://likumi.lv/ta/id/252464-kartiba-kada-sanemama-atlauja-reklamas-izvietosanai-publiskas-vietas-vai-vietas-kas-verstas-pret-publisku-vietu
https://likumi.lv/ta/id/252464-kartiba-kada-sanemama-atlauja-reklamas-izvietosanai-publiskas-vietas-vai-vietas-kas-verstas-pret-publisku-vietu
https://likumi.lv/ta/id/252464-kartiba-kada-sanemama-atlauja-reklamas-izvietosanai-publiskas-vietas-vai-vietas-kas-verstas-pret-publisku-vietu#p28
https://likumi.lv/ta/id/252464-kartiba-kada-sanemama-atlauja-reklamas-izvietosanai-publiskas-vietas-vai-vietas-kas-verstas-pret-publisku-vietu#p45


9 

 

6. Persona, kas vēlas izvietot Reklāmu un vizuālās komunikācijas objektus Cēsu novadā, iesniedz Būvvaldē 
noteiktas formas iesniegumu (turpmāk – iesniegums), pievienojot Reklāmas vai vizuālās komunikācijas 
objekta projektu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām un noteikumu 7.punktā izvirzītajām 
vispārīgajām prasībām. 

7. Izvietojot reklāmu vai vizuālās komunikācijas objektu uz jauna vai jau esoša nesēja (stenda, sienas, 
fasādes u.c.) projektā jāiekļauj: 
7.1. jauna Reklāmas nesēja ar piesaisti zemei plānotais novietojums uz mērnieka sagatavota un 

reģistrēta aktuāla topogrāfiskā plāna vai būvju situācijas plāna. Būvju situācijas plānu Pašvaldības 
noteiktajā kārtībā iespējams saņemt arī Būvvaldē, ja Pašvaldībai pieejama topogrāfiskā informācija 
par teritoriju, kurā plānots novietot reklāmas nesēju;  

7.2. vietas situācijas fotogrāfija ar iekonstruētu paredzēto vizuālās komunikācijas objektu - fotomontāža; 
7.3. situācijas plāns (kartogrāfiska shēma) ar objekta atrašanās vietu; 
7.4. Reklāmas skice krāsās, 

7.5. konstruktīvais risinājums ar dimensijām, t.sk., Reklāmas izmēri. 

8. Iesniegumu Būvvalde izskata 7 (septiņu) darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, bet 

īslaicīgās reklāmas pieteikumu – 5 (piecu) darba dienu laikā. 

9. Reklāmas izvietošanas atļauja tiek noformēta kā Būvvaldes arhitekta saskaņojums. Reklāmas izvietošanas 
atļaujas izsniegšana ar nosacījumiem vai atteikums izsniegt Reklāmas izvietošanas atļauju tiek noformēts 
kā Būvvaldes arhitekta lēmums. Noteikumos paredzētos pašvaldības lēmumus var apstrīdēt un pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

10. Uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem reklāmas izvietošana tiek saskaņota ar pašvaldības 
aģentūru “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” (turpmāk – Aģentūra) tās noteiktajā kārtībā. Aģentūras 
kompetence ir izvietot, kontrolēt un noņemt Īslaicīgo Reklāmu, un uzturēt kārtībā tai apsaimniekošanā 
nodotos Reklāmas nesējus. 

11. Reklāmu, kas nav izvietota atbilstoši Reklāmas izvietošanas atļaujai pievienotajai, Būvvaldē saskaņotajai 
skicei vai fotomontāžai, kā arī Reklāmu, kurā nav izpildīti Reklāmas izvietošanas atļaujā norādītie 
nosacījumi, izvietot ir aizliegts. 

III. Vispārīgi reklāmas izvietošanas nosacījumi 

12. Izvietojot jebkāda veida un formas Reklāmu: 
12.1. jānodrošina Cēsu pilsētai un Cēsu novadam raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana; 
12.2. jārespektē konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas 

plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams vai ir izstrādāts) un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

12.3. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā jānodrošina, lai tās izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides 
tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu; 

12.4. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā jānodrošina, lai tās izvietojums un 
veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā 
kultūrvēsturisko vērtību; 

12.5. jānodrošina Reklāmas stiprinājums statiski drošā vietā un veidā; 
12.6. jānodrošina Reklāmas uzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā. 

13. Patvaļīga Reklāmas izvietošana un patvaļīga Reklāmas grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta. 

14. Par Reklāmas grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta kultūras un sporta iestāžu repertuāra vai 

pasākumu maiņa, ja objekts atrodas uz kultūras vai sporta iestādes ēkas fasādes un reklāmas objektam, 

uz kura tiek izvietota šī informācija, ir saņemta reklāmas objekta izvietošanas atļauja.  

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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15. Par Reklāmas grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta komersanta (piemēram, lielveikala) pārdošanas 
piedāvājuma maiņa, ja objekts atrodas uz komercobjekta fasādes un Reklāmas objektam, uz kura tiek 
izvietota šī informācija, ir saņemta Reklāmas objekta izvietošanas atļauja. 

16. Aizliegts: 
16.1. stiprināt Reklāmu pie kokiem; 
16.2. stiprināt Reklāmu nostieptās konstrukcijās virs ielām, laukumiem, skvēriem, autoceļiem; 
16.3. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt Reklāmu uz ceļa seguma (izņemot tirdzniecības centru un 

universālveikalu teritorijas ārpus Cēsu vēsturiskā centra), izņemot gadījumus, kad tiek izmantota 
īslaicīga un viegli notīrāma krāsa (ūdens bāzes emulsija, krīta krāsa u.c.); 

16.4. izmantot Reklāmu ar skaņas efektiem; 
16.5. izmantot Reklāmā gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu; 
16.6. izvietot (apsiet, aplīmēt u.tml.) Reklāmu ap apgaismes, elektropiegādes un citiem stabiem un 

balstiem; 
16.7. azartspēļu organizēšanas vietā vai izklaides un pasākumu norises vietās, kurās notiek intīma 

rakstura izklaides, vizuālās komunikācijas objektos izmantot gaismas specefektus (piemēram, 
mirgojošās gaismas, gaismas vadus) un digitālos ekrānus. 

17. Reklāmas, kas izvietotas ar stiprinājumiem pie apgaismes, elektropiegādes un citiem stabiem un 
balstiem, jādemontē 2 (divu) gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās brīža. 

18. Aizliegts uzstādīt Reklāmu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, 
laivas u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus. Aizliegums neattiecas uz tūrisma un maršruta 
kuģiem un to nosaukuma un kontaktinformācijas izvietošanu uz peldlīdzekļa un publiska pasākuma 
Reklāmu, ja tas norisinās uz ūdens. 

19. Aizliegts izvietot Reklāmu, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, 
kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam. 

20. Aizliegts izvietot saldināto dzērienu (izņemot sulu un nektāru), enerģijas dzērienu un čipsu (kraukšķīgu, 
plānās šķēlēs ceptu kartupeļu) Reklāmu 50 m rādiusā ap izglītības iestāžu (izņemot augstskolu un koledžu) 
ēkām un būvēm. 

21. Aizliegts uzstādīt Reklāmu, kura aizsedz redzamību starp vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem. 

22. Aizliegta mehāniski vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus 
saturošas Reklāmas eksponēšana. 

23. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota 
Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic Reklāmas (izņemot izkārtnes) atkārtotu saskaņošanu 10 
darba dienu laikā vai tās demontāžu 5 darba dienu laikā, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā 
skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja beidzies 
Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš. 

24. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota 
izkārtne, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic izkārtnes demontāžu 10 darba dienu laikā pēc saimnieciskās 
darbības veikšanas beigām, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un 
pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu). 

25. Gadījumā, ja persona vēlas nomāt pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo zemesgabalu 
(turpmāk – pašvaldības zeme), lai izvietotu vizuālās komunikācijas objektu, persona rosina slēgt nomas 
līgumu ar Cēsu novada pašvaldību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

IV. Reklāmas bez piesaistes zemei izvietošanas nosacījumi 

26. Aizliegts: 
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26.1. izvietot uz ēkām Reklāmu, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību 
uztveri; 

26.2. aizsegt ar Reklāmu arhitektoniskas detaļas (logu ailas, dzegas, fasādes dekorus u.c.); 
26.3. izvietot Reklāmu uz erkeriem, balkoniem, lodžijām, ja tajos nav speciāli paredzēta vieta 

Reklāmas izvietošanai; 
26.4. izvietot Reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm; 
26.5. izvietot Reklāmu uz sieta vai dekoratīvā pārsega, ja siets vai dekoratīvais pārsegs pilnībā 

nenosedz ēkas attiecīgās fasādes laukumu; 
26.6. izvietot Reklāmas objektu vai afišu uz ēkas fasādes, ja reklāmas izvietošanai paredzētā 

konkrētā fasāde vai tās daļa ir degradētā stāvoklī vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai 
atjaunošana. 

27. Reklāmu, kas ir saistīta ar nekustamā īpašuma, kurā izvietota Reklāma, pārdošanu, iznomāšanu vai 
izīrēšanu, ir atļauts izvietot uz ēkas balkona margām vai lodžijas margām, ja ēka atrodas ārpus vēsturiskā 
centra un ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Izvietotā Reklāma nedrīkst 
negatīvi ietekmēt ēkas arhitektonisko veidolu un publiskās ārtelpas kvalitāti. 

28. Izvietojot Reklāmu, ievēro: 
28.1. ēkas proporcijas un fasādes tekstūru; 
28.2. fasādes dalījumu ar logiem, durvīm, dzegām u.c. arhitektoniskiem elementiem; 
28.3. iedibināto Reklāmu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu; 
28.4. Reklāmas nesēja mērogu attiecībā pret ēku un uztveres attālumu. 

29. Reklāmu uz sieta, kas izvietots uz ēkas fasādes vai fasādes sastatnēm, var izvietot ne ilgāk kā vienu gadu, 
savukārt Reklāmas izvietošanas uz ēkas fasādes dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus 
vai atļaujā par dekoratīvā pārsega izvietošanu noteikto dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo 
termiņu. Reklāmas laukums uz sieta vai dekoratīvā pārsega nedrīkst pārsniegt 50% no pārsega vienas 
fasādes laukuma. 

30. Ja Reklāma pievienota elektrosistēmai, tad redzamajiem elektropiegādes kabeļiem jābūt estētiski 
noformētiem.  

31. Izvietojot digitālos ekrānus, ievēro šādus nosacījumus: 
31.1. to izvieto paralēli ēkas fasādei;  
31.2. minimālais attālums starp diviem digitāliem ekrāniem - 100 m;  
31.3. tas nedrīkst žilbināt, aizsegt ceļa zīmes vai citādi traucēt satiksmi. Saskaņojot digitālā ekrāna 

izvietošanu, norādīt žilbinājuma parametrus.  

32. Digitālos ekrānus valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā un uz valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa vai pašvaldības teritorijas plānojumā apstiprināta kultūrvēsturiskā objekta izvietot aizliegts. 

33. Persona, kas vēlas uzstādīt digitālo ekrānu pašvaldībai piederošā īpašumā:  
33.1. nodrošina pašvaldības informācijas publiskošanu nomas līgumā noteiktā kārtībā; 
33.2. nepieciešamības gadījumā nodrošina komunikāciju pieslēgumu un elektroenerģijas patēriņa 

skaitītāju uzstādīšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā; 
33.3. nepieciešamības gadījumā slēdz līgumu ar pašvaldību par komunikāciju tīkla uzturēšanu. 

34. Ja Reklāma izvietota perpendikulāri ēkas fasādei pieļaujamais Reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, 
ja attālums no Reklāmas ārējās malas līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas 
perspektīva. Reklāmas objekta apakšējā mala atrodas ne zemāk kā 2,20 m augstumā no zemes; 

35. Izvietojot Reklāmu paralēli ēkas fasādei, audumu vai citu elastīgu materiālu (PVC audumu u.tml.) pie 
fasādes atļauts izmantot tikai nospriegotā veidā, izkārtnes risinājumam jābūt bez redzamiem montāžas 
stiprinājumiem. 

36. Uz ēku stikla fasādēm: 
36.1. atļauts izvietot Reklāmu, kuras laukums nepārsniedz 25% no vienas fasādes plaknes; 
36.2. atļauts izvietot reklāmas objektus starpstāvu seguma līnijā atbilstoši fasādes dalījumam, 

veidojot kompleksu risinājumu. 
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37. Izvietojot Reklāmu loga, skatloga un durvju vērtņu stiklotajās daļās, jāievēro šādi nosacījumi: 
37.1. aizliegts aizlīmēt vairāk nekā 25% no katras rūts laukuma, izņemot gadījumus, kad tas 

nepieciešams telpas iekārtojuma funkcionalitātes nodrošināšanai; 
37.2. noformējot logu, skatlogu un durvju vērtni ar vairāk nekā vienu informatīva materiāla papīra 

loksni, tām jābūt vienotā stilistikā un kompozīcijā; 

37.3. izdrukas vai uzrakstus skatlogos, logos vai stiklotajās virsmās drīkst izvietot uz rūpnieciski vai 
speciāli šim nolūkam izgatavotiem paliktņiem. 

38. Atļauts aizlīmēt logus, skatlogus un durvju vērtņu stiklotās daļas telpu remonta, renovācijas, 
rekonstrukcijas, restaurācijas laikā (kamēr netiek veikta komercdarbība un klientu apkalpošana) ar 
Reklāmu par veikalu, iestādi u.tml., kas attiecīgajās telpās tiks iekārtots pēc būvdarbu vai remonta 
pabeigšanas, uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus. 

39. Izvietojot Reklāmu uz žoga: 
39.1. saglabāt žoga posmam 30% caurredzamību; 
39.2. Reklāmu atļauts izvirzīt virs žoga ne vairāk par 30% no žoga augstuma; 
39.3. aizliegts izvietot Reklāmu, ja žogs ir kalts vai mākslinieciski veidots, izņemot izkārtni, kura 

sastāv no metāla plāksnes (atbilstoši žoga elementu mērogam), telpiskiem burtiem vai telpiskiem 
logotipiem. 

40. Reklāmai pie valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vai pašvaldības teritorijas plānojumā apstiprināta 
kultūrvēsturiskā objekta jābūt tehniski kvalitatīvai, mākslinieciski augstvērtīgai un tā nedrīkst pazemināt 
pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību. Ja pie kultūrvēsturiska pieminekļa vai objekta tiek izvietota izkārtne, 
tās materiālus un dizainu jāpielāgo ēkas arhitektūrai un stilistikai.  

41. Izvietojot Reklāmu uz ēkas fasādes sienas, kurā nav logu, vai ēkas fasādes sienas daļā, kurā nav logu, 
ievērojamas Reklāmas aizņemtā laukuma proporcijas pret ēkas fasādes sienas daļu. 

42. Izvietojot Reklāmu valsts un vietējas nozīmes arhitektūras, kultūras un pilsētbūvniecības pieminekļu 
teritorijā, papildus ievēro šādus nosacījumus: 
42.1. aizliegts izvietot Reklāmu uz ēku jumtiem. 
42.2. Reklāma nedrīkst dominēt pār apkārtējo apbūvi, kolorītu un izgaismojumu; 
42.3. Reklāmas kompozīcijai jābūt līdzsvarotai, tā nedrīkst būt agresīva un nedrīkst izmantot 

nesamērīgi palielinātus elementus; 
42.4. Reklāmai jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem vai tiem jābūt estētiski 

noformētiem; 
42.5. Reklāmas izvirzījums no būvlaides nedrīkst būt lielāks par 0,9 m un nedrīkst pārsniegt ietves 

platumu, Reklāmas objekta apakšējā mala atrodas ne zemāk kā 2,20 m augstumā no zemes; 
42.6. aizliegts izmantot gaismas kastes, izņemot telpiski izstrādātus gaismas burtus, simbolus vai 

telpiskus objektus. 

43. Esošās gaismas kastes 42. punktā minētajās teritorijās jāsakārto atbilstoši Noteikumu prasībām vai 
jādemontē 2 (divu) gadu laikā no Noteikumu spēkā stāšanās dienas. 

V. Reklāmas ar piesaisti zemei izvietošanas nosacījumi 

44. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, ievēro šādus nosacījumus: 
44.1. tā nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, ainaviski vērtīgām teritorijām un skatu 

punktiem, pieminekļiem, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, 
baznīcām un ielu perspektīvu; 

44.2. izvietojot Reklāmu bez pamatiem, izmantotajam atsvaram, pamatnes balstiem un atsaitēm 
jābūt estētiski un tehniski labā kārtībā; 

44.3. viena skata perspektīvā Reklāmām jābūt vizuāli saskanīgām; 
44.4. to aizliegts uzstādīt parkos (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem reklāmas 

objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības sniegto informāciju); 
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44.5. to aizliegts uzstādīt Vienības, Rožu un Līvu laukumos (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai 
piederošiem reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības 
sniegto informāciju, kā arī uz slietņiem, kas izvietoti šo Noteikumu 46.5. noteiktajā kārtībā);  

44.6. tām jābūt stabili nostiprinātam, noturīgām pret vēja slodzi un tās nedrīkst ierobežot gājēju 
un cilvēku ar īpašām vajadzībām pārvietošanos, kā arī tās nedrīkst tikt novietotas uz gājēju ietvē 
iestrādātajām taktīlajām joslām; 

44.7. pielietojot atsaites reklāmas objektu nostiprināšanai, tām jābūt viegli pamanāmām vai 
marķētām; 

44.8. ja elektropiegādes gaisa kabeļa garums pārsniedz 5 m, elektropiegādi nodrošina, izmantojot 
pazemes kabeļus. 

45. Aizliegts izvietot brīvi stāvošu Reklāmu ar piesaisti zemei, kas pārsniedz 3 m augstumā un  6 m platumā. 

46. Uz pašvaldības zemes, saņemot pašvaldības piekrišanu, atļauts izvietot: 
46.1. tīkla reklāmas objektus; 
46.2. no nodevas atbrīvoto Reklāmu; 
46.3. Reklāmu pie nobrauktuves uz iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas 

vietu, kas satur norādi uz attiecīgās iestādes, organizācijas vai privātpersonas saimnieciskās darbības 
veikšanas vietu; 

46.4. pašvaldībai piederošu Reklāmu; 
46.5. slietni, kura augstums nepārsniedz 1,5 m un platums 1,0 m pie iestādes, organizācijas vai 

saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā un ne tālāk kā 2 m attālumā no objekta 
vai pagalmā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā 
saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, 
augstāk par 1.stāva līmeni u.c.). Izvietojot šādu Reklāmu, gājēju plūsmai atstāj 75% no ietves 
platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņemot, ja Reklāma tiek izvietota uz gājēju ielas). Pie viena 
reklamētā objekta drīkst būt viens slietnis. Pie vienām ieejas durvīm drīkst būt ne vairāk kā divi 
slietņi; 

46.6.  citus reklāmas objektus, kuru izvietošana ir atļauta zemes nomas līgumā, saskaņojot to 
vizuālo noformēju atbilstoši Noteikumos noteiktajai kārtībai. 

47. Reklāmu pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu ielu sarkanajās līnijās, drīkst izvietot tikai 
šādos gadījumus: 

47.1. Reklāmu pie nobrauktuves uz iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas 
vietu, kas satur norādi uz attiecīgās iestādes, organizācijas vai privātpersonas saimnieciskās darbības 
veikšanas vietu. Šādas Reklāmas konstrukcijai un virsmai jābūt no noturīga materiāla. Ceļa norādes 
drīkst novietot vienu virs otras ar kopēju balsta sistēmu, bet ne vairāk kā divas vienā blokā. Tās drīkst 
būt gan vienpusējas, gan divpusējas. Ceļa norādes izmēri vienam objektam ir: augstums 0,6 m un 
garums 1,8 m. Objekta augšējā mala vienam objektam no brauktuves virsmas nedrīkst pārsniegt 1,0 
m atzīmi; 

47.2. pašvaldībai piederošu reklāmu un pašvaldības vai tās iestādes izvietotas tūrisma kartes, 
shēmas, virziena rādītājus u.tml. informatīvos materiālus; 

47.3. Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto būvju publicitātes informatīvos materiālus;  

47.4. Reklāmu ar piesaisti zemei vietās, kurās ielu sarkanās līnijas ir ievērojami paplatinātas 
(piemēram: Valmieras, J. Poruka, Gaujas, Pētera un citās ielās). 

48. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, pēc pašvaldības pieprasījuma Reklāmas, kas 
izvietota ielu sarkanajās līnijās, īpašnieks par saviem līdzekļiem Reklāmu demontē 10 (desmit) darba 
dienu laikā. Ja pēc būvdarbu veikšanas Reklāmas atjaunošana iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts 
izvietot pēc būves nodošanas ekspluatācijā. 
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VI. Mobilās reklāmas izvietošanas nosacījumi 

49. Mobilās reklāmas izmantošana uz transportlīdzekļiem (izņemot velosipēdus) aizliegta Cēsu vecpilsētā. 

50. Mobilās reklāmas izmantošanai uz transporta līdzekļa (izņemot pasažieru sabiedrisko transportu) 
saskaņo pārvietošanās maršrutu.  

VII. Reklāmas izvietošanas nosacījumi publiska pasākuma norises vietā un laikā 

51. Pasākuma norises vietā uz pasākuma norises laiku pieļaujams izvietot pasākuma un tā sponsoru Reklāmu, 
ja publiska pasākums tiek organizēts vietā, kurā Noteikumos noteikts Reklāmas izvietošanas aizliegums.. 

52. Ja pasākuma norises vietā un laikā paredzēts uzstādīt Reklāmu, kuras platums pārsniedz 1,5 m un 
augstums pārsniedz 3 m, tad pasākuma organizators iesniedz atbilstošajā jomā sertificēta speciālista 
apliecinājumu, ka Reklāma neradīs bīstamību cilvēku drošībai. 

53. Publiska pasākuma organizators nodrošina Reklāmas demontāžu atļaujā par publiska pasākuma rīkošanu 
noteiktajā termiņā. 

VIII. Tīkla reklāmas izvietošanas nosacījumi 

54. Persona, kura vēlas izvietot tīkla reklāmu Cēsu novada teritorijā slēdz līgumu ar pašvaldību. 

55. Uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietotas Reklāmas, visā reklāmas izvietošanai 
paredzētajā laukumā izvieto pašreklāmas plakātu, sociālo reklāmu vai cita veida valsts vai pašvaldības 
sniegto informāciju, kas atbrīvota no nodevas maksājumiem. 

56. Tīkla reklāmas objektus reģistrē Būvvalde, pamatojoties uz to īpašnieka iesniegumu, kurā noteikts 
reklāmas objekta reģistrācijas numurs (kods).  

IX. Politiskās reklāmas izvietošana  

57. Politiskās Reklāmas, t.sk, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanai piemērojami Noteikumos 
noteiktie Reklāmas izvietošanas pamatprincipi, ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, un 
paredzēta atbilstoša administratīvā atbildība. 

58. Aizliegts izvietot politisko reklāmu un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus pilsētas laukumos, parkos un 
skvēros, sabiedriskā transporta līdzekļu pieturas vietās, kā arī 50 m rādiusā ap izglītības iestāžu (izņemot 
augstskolu un koledžu) ēkām un būvēm un valsts un pašvaldību iestādēm. 

59. Politiskās aģitācijas materiālu (t.sk, priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu) izvietošanai piemēro nodevu.   

60. Nodevas piemērošana attiecas uz Reklāmu, kas ir: 

60.1. liekāka par 0,5 m2 (no eksponēšanas pirmās dienas); 

60.2. Ir mazāka par 0,5 m2 (sākot ar eksponēšanas otro mēnesi). 

61. Informāciju par reklāmas izmēriem, kā arī par eksponēšanas ilgumu, nodevas aprēķināšanai iesniedz 
reklāmas devējs, kurš ir atbildīgs par sniegtās informācijas patiesumu. 

62. Tarifa likme politiskās aģitācijas (t.sk, priekšvēlēšanu aģitācijas) materiālu izvietošanai  ir 2,00 euro/m2 
mēnesī. 

63. Nodeva pilnā apmērā par visu periodu jāsamaksā pirms reklāmas izvietošanas atbilstoši pašvaldības 
sagatavotājam un Reklāmas devējam izsniegtajam rēķinam. Nodeva ieskaitāma pašvaldības budžetā. 

64. Pārmaksātās nodevas summas tiek atmaksātas Reklāmas devējam, pamatojoties uz iesniegumu. Netiek 
atmaksātas tās nodevas summas, kas aprēķinātas un iekasētas, pamatojoties uz Reklāmas devēja sniegto 
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informāciju, un ja pēc nodevas samaksāšanas Reklāmas devējs samazinājis Reklāmas eksponēšanas 
ilgumu vai Reklāmas laukuma platību (apjomu). 

65. Nodevas aprēķināšanu un iekasēšanu veic Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvalde. 

X. Patvaļīgas un bīstamas Reklāmas demontāža 

66. Reklāmas devējam, bet, ja tāds nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras 
izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums demontēt Reklāmu, sakārtojot 
Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma 
atjaunošanu), ja Reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām (turpmāk – patvaļīga Reklāma). 

67. Ja patvaļīga Reklāma apdraud personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam, bet, ja 
tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota patvaļīga 
Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu 
vai demontāžu. 

68. Konstatējot Noteikumu 67.punktā minētos apstākļus, pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus 
bīstamības novēršanai gadījumā, ja pašvaldība ir informējusi par tiem Reklāmas devēju, bet, ja tas nav 
noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, 
īpašnieku vai tiesisko valdītāju, taču trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti. 

69. Pirms patvaļīgas Reklāmas demontāžas darbu uzsākšanas Būvvaldes būvinspektors sagatavo atzinumu, 
kurā fiksē Reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, atzinumam pievieno Reklāmas foto fiksāciju. 

70. Reklāmas izvietotājam ir pienākums segt izdevumus, kas radušies ar patvaļīgas Reklāmas bīstamības 
novēršanu, demontāžu un uzglabāšanu. 

71. Demontēto Reklāmu pašvaldība uzglabā divus mēnešus, pēc tam tā tiek utilizēta bez iespējas atgūt. 
Pašvaldība nekompensē utilizētās Reklāmas vērtību. 

XII. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

72. Par Reklāmas atbilstību Noteikumu prasībām ir atbildīgs Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav 
atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs. 

73. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši atļaujai, kā arī par patvaļīgu Reklāmas grafiskā 
dizaina maiņu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 70 naudas soda 
vienībām, juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda 
vienībām. 

74. Par Noteikumu 32. un 37. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 28 naudas soda vienībām. 

75. Par Noteikumu 13., 24., 28., 46., 51., 52., 53. un 58.punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām 
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 28 naudas soda vienībām, juridiskajām 
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 14 līdz 70 naudas soda vienībām. 

76. Par Noteikumu 39., 40., 66. un 67. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām. 

77. Soda naudas ieskaita Cēsu novada pašvaldības budžetā.  
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XIII. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

78. Noteikumu izpildi kontrolē Būvvalde. Būvvalde, konstatējot Noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga 
izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbības Noteikumu izpildes 
nodrošināšanai. 

79. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Būvvaldes būvinspektors un Cēsu novada pašvaldības policijas amatpersonas, 
nepieciešamības gadījumā pieaicinot Būvvaldes pārstāvjus. 

80. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija. Cēsu novada 
pašvaldības Administratīvā komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā. 

XIV. Noslēguma jautājumi 

81. Reklāmas izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz to 
derīguma termiņa beigām. Reklāmas, kas ir saskaņotas bez termiņa, ir jāsaskaņo no jauna atbilstoši 
normatīvo aktu un Noteikumu prasībām vai jādemontē 2 (divu) gadu laikā no saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas. 

82. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 2010.gada 18.februāra saistošie 
noteikumi Nr.8 „Reklāmas un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība”. 

 

Pielikums 

 

Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 „Par reklāmu, izkārtņu un 

citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Cēsu 

novadā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Cēsu novada domes saistošo noteikumu projekts "Par 
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas 
kārtību Cēsu novadā" (turpmāk – noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā izvieto reklāmu, reklāmas objektu, 
izkārtnes, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālus un citu 
informatīvos materiālus Cēsu novadā, arī  izvietošanas 
ierobežojumus, afišu stabu un stendu izmantošanas 
kārtību, kārtību, kādā veicama reklāmas izvietošanas 
uzraudzība un kontrole un pašvaldības nodevas par 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publiskām vietām Cēsu novada teritorijā, 
apmērus, nodevas maksāšanas kārtību  par politisku 
reklāmu un nodevas maksātājus. 
 
Cēsu novada pašvaldība (turpmāk - pašvaldība) ir 
izvērtējusi faktisko situāciju reklāmas izvietošanas 
saskaņošanas un kontroles procesā, kuru nosaka Cēsu 

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

novada domes 2010.gada 18.februāra saistošie 
noteikumi Nr.8 „Reklāmas un citu informatīvo 
materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtība” 
(turpmāk – spēkā esošie noteikumi). Pašvaldība 
konstatē, ka spēkā esošo noteikumu regulējums dublē 
vai neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
tāpat nepieciešams veikt virkni uzlabojumu – 
piemēram, nosakot mobilās reklāmas regulējumu, 
vizuālās komunikācijas objektu pielietojumu, nosakot 
atbildīgās personas par reklāmas izvietošanas 
saskaņošanu un kontroli Cēsu novadā, nepieciešams 
noteikt atbildību zemesgabala vai būves, uz kuras 
izvietota reklāma, īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem.  

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Noteikumi nepieciešami, lai būtiski uzlabotu reklāmas 
saskaņošanu, izvietošanu, kontroli un atbildību Cēsu 
novadā. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē ir notikušas konsultācijas 
ar biedrību "Cēsu Rotari klubs", biedrību "Cēsu 
uzņēmēju klubs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
"Fresh One" (turpmāk – privātpersonas).  
 

 
6. 

Par Cēsu novada domes 2020.gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr.18 
  “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošo noteikumu Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” atbilstību Administratīvās atbildības likumam, saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 3.punktu, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 
2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8., 8.1 un 9.punktu un atbilstoši Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumam (protokols Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 
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1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada 

domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 

piešķiršanas kārtību Cēsu novadā””  un paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu pēc to stāšanās spēkā Cēsu novada pašvaldības 

mājaslapā internetā.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam. 

 

Pielikums  
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs, Cēsu novadā 

2020.gada 18.jūnijā          Nr.18 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija 
noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību" 8., 8.1 un 9.punktu 

 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 

tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2015. gada 
2.aprīļa lēmumu Nr. 85., prot. Nr. 4., 10.punkts) šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt 68.punktu šādā redakcijā:  

“68.1. par 47., 48. vai 51.punkta prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai   naudas sodu 
fiziskajām personām no 7 līdz 15  naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 29 līdz 
72  naudas soda vienībām;  
68.2.  par 47., 48. vai 51.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, piemēro 
naudas sodu fiziskajām personām no 15 līdz 29  naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – 
no 72 līdz 143  naudas soda vienībām;  
68.3.  par 50., 52. vai 60.punkta prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām 
līdz 15  naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 143  naudas soda vienībām;  
68.4.  par 49.punkta prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām līdz 14 
naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 280  naudas soda vienībām;  
68.5.  par 53. un 54.punkta prasību neievērošanu piemēro naudas sodu fiziskajām personām no 15 
līdz 29  naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 72 līdz 143  naudas soda vienībām;  
68.6.  par 53.punkta prasību neievērošanu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā, piemēro naudas 
sodu fiziskajām personām no 29 līdz 70 naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām – no 143 
līdz 280 naudas soda vienībām.” 

 
1.2. Izteikt 69. punktu šādā redakcijā: 
‘’69. Šo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas, kuras veic 
administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai. Administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.” 
 
1.3. Izteikt 12.pielikumu šādā redakcijā:  
 

“12.pielikums  
Cēsu novada domes 18.06.2020.  
saistošajiem noteikumiem Nr.18 

https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu#p8
https://likumi.lv/ta/id/210696-noteikumi-par-tirdzniecibas-veidiem-kas-saskanojami-ar-pasvaldibu-un-tirdzniecibas-organizesanas-kartibu#p9
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Ielu tirdzniecības vietu skaits Cēsu pilsētā 

Nr.p.k. Tirdzniecības vieta (adrese) Par tirdzniecības vietu 
atbildīgā iestāde 

   
1. Pils parkā esošajā kioskā un tam pieguļošajā teritorijā  aģentūra 
2. Maija parkā aģentūra 
3. Rožu laukumā  pašvaldība/aģentūra 
4. *Raunas ielā 12 ( skvērā pie Vidzemes koncertzāles ”Cēsis”) pašvaldība 
5. *Zemes gab. Jāņa Poruka ielā 23  pašvaldība 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18.  
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

*Zemes gab. Lapsu ielā 23 
Cīrulīšu iela 70 
*Rīgas iela 2 (Vienības laukums pie Zvaigznes ABC)  
Aldaru laukums 1 
*Uzvaras bulvāris 4 un Izstādes iela 3 
Piebalgas iela 18 ( bruģētais stāvlaukums) 
Lielā Skolas iela 6 (pagalms) 
Cēsu Meža kapu teritorijā 
*Jāņa Poruka iela19, (SOLO) 
* T/C GLOBUSS galvenās ieejas 
*Raunas iela 15, ( TOPS) 
Valmieras iela 6, Cēsu pilsētas stadionā 
*Rīgas iela 14 
Niniera iela 19 
*Gaujas iela 1/3 
* Cīrulīšu iela 68 
*Raiņa  iela 27 
*Rīgas iela 26/28 
*Marijas iela 5 
Rīgas iela 7  

pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 
pašvaldība 

*pirms pieteikuma iesniegšanas pašvaldībā, nepieciešams saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 
tiesisko valdītāju, kas ir privātpersona. ” 

 
 

2. Saistošo noteikumu 1.1. un 1.2. apakšpunkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības 

likumu. 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.18  “Grozījumi Cēsu novada domes 
2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 

kārtību Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Saistošo noteikumu  
nepieciešamības pamatojums  

2020.gada 1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, kas 
nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldības saistošajos noteikumos 
izsaka naudas soda vienībās. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
atbilstību Administratīvās atbildības likumam, piemērojamie sodi 
jāizsaka naudas soda vienībās, kā arī jāprecizē saistošajos noteikumos 
noteiktā terminoloģija. 
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizētas ielu tirdzniecības vietu 
adreses. 

2.  Īss saistošo noteikumu satura 
izklāsts 

1) Naudas sodi izteikti naudas soda vienībās. 

2) Precizēts ielu tirdzniecības vietu saraksts Cēsu pilsētā. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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3) Precizēta terminoloģija. 

3. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes. 

4. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par saistošo 
noteikumu administratīvajām 
procedūrām 

Precizētas normas, kas ļauj izvairīties no subjektīvas to interpretācijas 
iestādē. Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 
Cēsu novada pašvaldībā. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas 

  
7. 

Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 
26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”” 

apstiprināšanu 
______________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošie noteikumi Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību” nosaka Cēsu novada pašvaldības apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumus Cēsu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.   Ņemot vērā to, ka 2020.gada 1.jūlijā zaudē spēku Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodekss, savukārt 2020.gada 1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības 
likums, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos atbilstoši jaunā administratīvā pārkāpuma 
procesa regulējumam. 
 
Ņemot vērā iepriekš norādīto, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), 
kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 
9.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada 

domes 26.08.2010. saistošos noteikumus Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”  
saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

2020. gada 18.jūnijā        Nr.19 
 
“Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu 

uzturēšanu un aizsardzību””   
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
21.panta pirmās daļas 16.punktu,  

43.panta pirmās daļas 9.punktu 
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Izdarīt Cēsu novada domes 2010. gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 31 “Par kokaugu un 
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt saistošo noteikumu 5.4. punktu šādā redakcijā: 

“5.4.Saistošo noteikumu kontroli un administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai 
veic Cēsu novada pašvaldības policijas un Valsts policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija.”. 

2. Izteikt saistošo noteikumu 5.5. šādā redakcijā:  
“5.5. Par šo noteikumu neievērošanu, ja administratīvais sods nav paredzēts attiecīgo nozaru regulējošos 
normatīvajos aktos, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 40 (četrdesmit) naudas 
soda vienībām, bet juridiskajām personām – līdz 140 (simtu četrdesmit) naudas soda vienībām. Par 
pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu 
fiziskām personām no 40 (četrdesmit) naudas soda vienībām līdz 70 (septiņdesmit) naudas soda vienībām, 
bet juridiskajām personām - no 140 (simtu četrdesmit) naudas soda vienībām līdz 280 (divi simti astoņdesmit) 
naudas soda vienībām.”. 

3. Svītrot saistošo noteikumu 5.6.punktu. 
4. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

Pielikums  
 

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 
“Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu 

uzturēšanu un aizsardzību””   
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 

1. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 9.punktu. 

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par to 
neievērošanu, atbilstoši nosakot piemērojamos naudas 
sodu apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, 
kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. 

 

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums  

Ņemot vērā, ka ar 2020. gada 1. jūliju stājas 
spēkā Administratīvās atbildības likums, nepieciešams veikt 
izmaiņas saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes 
prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta. 

4. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā  

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildes kontroli savas kompetences 
ietvaros nodrošinās Cēsu novada pašvaldības policijas un Valsts 
policijas amatpersonas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām  

Par saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar 
privātpersonām netika veiktas. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 20  “Grozījumi Cēsu novada domes 
11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” 

apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošie noteikumi Nr.19 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi 
Cēsu novadā” nosaka mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību, īpašnieka vai turētāja tiesības, 
pienākumus un atbildību par noteikumu neievērošanu, kā arī klaiņojošu dzīvnieku izķeršanas kārtību. Ņemot 
vērā to, ka 2020.gada 1.jūlijā zaudē spēku Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, savukārt 2020.gada 
1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos 
noteikumos atbilstoši jaunā administratīvā pārkāpuma procesa regulējumam. 
 
Ņemot vērā iepriekš norādīto, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), 
kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu,  Dzīvnieku aizsardzības 
likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr.678 
“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošos noteikumus Nr.20 “Grozījumi Cēsu novada 

domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu 
novadā””  saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

2020. gada 18.jūnijā        Nr.20 
 

“Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Cēsu novadā””   

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu,   

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, 39.pantu,  
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr.678  

“Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu 
 

 
Izdarīt Cēsu novada domes 2012. gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Mājas (istabas) 

dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” šādus grozījumus: 
 

1. Aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus “Komunālā nodaļa” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvalde” (attiecīgā locījumā). 
2. Izteikt saistošo noteikumu 2.3.punktu šādā redakcijā: 
“2.3. Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo dzīvnieku reģistrāciju vienotajā mājas 
(istabas) dzīvnieku datubāzē veic: 
2.3.1. Ar e-pakalpojumu:  Lauksaimniecības datu centra tīmekļa vietnē www.ldc.gov.lv vai Valsts pārvaldes 
pakalpojumu tīmekļa vietnē www.latvija.lv; 
2.3.2. Cēsu pilsētā: Cēsu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, 
Cēsīs, Cēsu novadā; 

http://www.ldc.gov.lv/
http://www.latvija.lv/
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2.3.3. Vaives pagastā: Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Cēsu novadā; 
2.3.4. Lauksaimniecības datu centrā;  
2.3.5. pie praktizējoša veterinārārsta.”. 
3. Izteikt saistošo noteikumu 5.1. punktu šādā redakcijā: 
“5.1.Saistošo noteikumu kontroli un administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai 
veic Cēsu novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada 
pašvaldības Administratīvā komisija.”. 
4. Svītrot saistošo noteikumu 5.2.punktu. 
5. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.2.¹ punktu šādā redakcijā: 
“5.2.¹ Atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu ir paredzēta attiecīgo nozari regulējošos normatīvajos aktos.”. 
6. Grozījumi saistošajos noteikumos stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
 

 
 
 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 20 
“Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku 

turēšanas noteikumi Cēsu novadā””   
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 
Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu  

1. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

1.1. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 
pirmās daļas 10.punktu,  Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta 
trešo un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 02.10.2012. 
noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas 
prasības” 16.punktu. 
 
1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt atbildību par to 
neievērošanu, atbilstoši nosakot piemērojamos naudas sodu 
apmērus, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas 
stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. 
 

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums  

Ņemot vērā, ka ar 2020. gada 1. jūliju stājas 
spēkā Administratīvās atbildības likums, nepieciešams veikt 
izmaiņas saistošajos noteikumos. 

3. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Izmaiņas saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes 
prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta. 

4. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā  

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 
 
 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildes kontroli savas kompetences 
ietvaros nodrošinās Cēsu novada pašvaldības policijas 
amatpersonas. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām  

Par saistošo noteikumu grozījumiem konsultācijas ar 
privātpersonām netika veiktas. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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          Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

 Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”  vēstuli reģistrētu 
27.05.2020.  Nr.6-2-6/5/2663 ar piedāvājumu iegādāties ārējo kanalizācijas  tīklu (SAP 120000005623)  
adresē Noliktavas iela 2, Cēsīs, Cēsu novadā. Piedāvājums izdarīts pamatojoties uz  VAS “Latvijas dzelzceļš” 
Akcionāru sapulces 2020.gada 30.aprīļa lēmumu A 1.1./3-5.  
          Nekustamā manta – ārējais kanalizācijas tīkls (SAP 120000005623) saskaņā ar Ministru kabineta 
12.06.2018. noteikumu Nr.326 ‘’Būvju klasifikācijas noteikumi’’ ir inženierbūve un saskaņā ar likuma ‘’Par 
nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās’’ 19.pantu nav ierakstāms zemesgrāmatā kā patstāvīgs 
īpašuma objekts. 
            Saskaņā ar izdruku no Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 
100000451585, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Noliktavas iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 
4201 005 1301, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 005 1301, ar kopējo platību 74135 
m2, reģistrētas valstij – Satiksmes ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90000088687.  
            Pamatojoties uz Publiskas personas atsavināšanas likuma 6. pantu nekustamās mantas īpašuma 
vērtība noteikta 1 563,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti sešdesmit trīs euro un 00 centi). 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu noteiktā 
funkcija – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; 
sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, 
kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā 
arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada 
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Pirkt no Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”, reģ. Nr.40003032065, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, 

LV-1547, ārējo kanalizācijas  tīklu (SAP 120000005623)  adresē Noliktavas iela 2, Cēsīs, Cēsu novadā, 
ar šādiem parametriem: Ekspluatācijas uzsākšanas gads-1986; materiāls-keramika; garums- 115,4 m; 
diametrs-150 mm; kontrolaku skaits- 9 gab; par cenu 1 563,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti 
sešdesmit trīs euro un 00 centi). 

2. Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
10. 

Par atbalstu projektam “1441 minūte" 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 28.01.2020. pilnvaru Nr. 2-1-8/15 Cēsu Bērnu un jauniešu 

centrs sagatavoja projekta “1441 minūte"  (turpmāk – projekts) pieteikumu Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūrai programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Projekts ir atbalstīts un piešķirts 
finansējums 24 224.00 EUR ( divdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit četri  euro) apmērā. Projekta 
īstenošanas termiņš 15.05.2020. - 14.11.2021. 
Ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1.Atbalstīt Cēsu Bērnu un jauniešu centra sagatavoto un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 
atbalstīto   projektu “1441 minūte&quot;, kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 24 224.00 EUR 
(divdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit četri euro) apmēru. 
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2. Atļaut projekta īstenošanas laikā Cēsu Bērnu jauniešu centram no 2021. gada pamatbudžeta   segt projekta 
„1441 minūte“ priekšfinansējumu daļu, ne vairāk kā 4 784.80 EUR (četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit 
četri euro, 80 centi) apmērā. 
 
3. Apstiprināt 2020. un 2021. gada budžetu Cēsu Bērnu un jauniešu centra Eiropas Solidaritātes korpusa 
projektam “1441 minūte” (dotācijas līgums nr. 2020-1-LV02-ESC11-002984) 

 

Ekonomiskās klasifikācijas 
kods 

2020 2021 Kopā 

IEŅĒMUMI - kopā 19439 4785 24224 

18.6.3.0. 19439 4785 24 224 

IZDEVUMI- kopā 10090 14134 24224 

1000 850 1190 2040 

2000 9240 12944 22184 

 
4. Uzdot Cēsu Bērnu un jauniešu centram finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) 
darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 
 
5.Uzdot Finanšu pārvaldei minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības budžeta grozījumos. 

6.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

11. 
Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020" 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Biedrība “Youth for City – City for Youth” iesniedza projekta pieteikumu Latvijas valsts budžeta 

finansētās programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” atklātam projektu konkursam NVO un pašvaldībām 
“Ģimenei draudzīgas vides veidošana” 10 610.40 EUR (desmit tūkstoši seši simti desmit euro, 40 centi) 
apmērā, (pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J. Rozenberga 30.03.2020. partnerības 
apliecinājumu). Iesniegtais projekts ir atbalstīts. Projekta īstenošanas termiņš 13.05.2020. – 30.09.2020.   
Ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Līdzfinansējumu projekta “JAUNIEŠU DIENA 2020” īstenošanai, nepārsniedzot 2700.00 EUR (divi tūkstoši 
septiņi simti euro), segt no Izglītības pasākumu budžeta sadaļas “ Jauniešu diena 1.septembris” plānotajiem 
izdevumiem. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

12. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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 Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, likuma “Par valsts budžetu 
2020.gadam” 10.pielikumu, Ministru kabineta 17.11.2015. noteikumiem Nr.649 “Kārtība, kādā 
pašvaldībām aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un Latvijas Nacionālā kultūras centra 
2019.gada 5.decembra vēstuli Nr.1.1-9/869 par valsts budžeta mērķdotāciju 2020.gādā Cēsu novadam, 
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” priekšlikumu par mērķdotācijas sadali, ievērojot 
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.06.2020. atzinumu (prot. Nr.7) un Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, 
ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

 

1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām saskaņā ar pielikumu.  

2. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt lēmuma izpildi.  

3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju parakstīt līgumus par mērķdotācijas 
izlietošanu.  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

 
Pielikums 

 

 
 

G1 grupa 

 
kopējais finansējums 2020.gadā  

G1 kolektīvu grupai 
 

 
Finansē-

jums 
1.pusgadā,  

EUR 

 
Finansē-

jums 
2.pusgadā,  

EUR kolektīvs gadā, 
EUR 

Koris 1 Jauktais koris “Beverīna” 794,00 397,00 397,00 

Koris 2 Jauktais koris “Vidzeme” 794,00 397,00 397,00 

Koris 3 Jauktais koris “Wenden” 794,00 397,00 397,00 

Koris 4 Cēsu Pils koris 794,00 397,00 397,00 

Koris 5 Senioru koris “Ābele” 794,00 397,00 397,00 

Pūtēju orķestris 6 Pūtēju orķestris „Cēsis” 794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 7 Tautas deju ansamblis 
"Raitais solis" 

794,00 397,00 397,00 

 8 tautas deju kolektīvs 
"Randiņš" bērni 

794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 9 Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Raitais solis”  

794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 10 tautas deju kolektīvs 
“Randiņš” C grupa 

794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 11 Senioru deju kolektīvs 
“Dzirnas” 

794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 12 Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Saulgrieži” 

794,00 397,00 397,00 

Tautas deju kolektīvs 13 Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Vaive” 

794,00 397,00 397,00 
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13. 
Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba 

izpildes vērtēšanu” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu  Nr. 831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas 
centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu 
akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība’’ 41.punkta prasības, 
kas nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājs iestādes vadītāju vērtē ne retāk kā reizi divos gados, Cēsu novada 
dome  2019.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu  Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes 
vērtēšanu” (turpmāk  - lēmums). Novērtēšanas mērķis ir sekmēt izglītības iestādes definētās misijas un 
izvirzīto mērķu sasniegšanu, uzlabojot bērnu un jauniešu mācīšanos un izaugsmi, nodrošinot līderības 
attīstību caur proaktīvu vadītāja snieguma novērtēšanu un profesionālo izaugsmi, veicinot vadītāja 
pašizaugsmi, līderību, efektivitāti un vispārējo sniegumu.  Pamatojoties uz pieņemto lēmumu  2020.gada 
martā tika plānota  izglītojamo un viņu vecāku anketēšanu, izmantojot vadītāju snieguma novērtēšanas  
rubriku. 2020.gada 12.martā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās sitācijas izsludināšanu’’ 
visā valsts teritorijā tika izsludināta  ārkārtējā situācija, tādējādi, ievērojot valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus saistībā ar COVID – 19, anketēšana netika veikta un netika gūti pierādījumi, lai  veiktu Izglītības 
iestāžu vadītāju darba izpildes novērtēšanu atbilstoši lēmumam. 
 Ņemot vērā iepriekš minēti un lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 
profesionālās darbības novērtēšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14. punktu un 16. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26. punktu un ņemot vērā Cēsu 
novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 04.06.2020. atzinumu (prot.Nr.7) un Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 11.06.2020. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

 
1. Veikt šādus grozījumus Cēsu novada domes 2019.gada 17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības 

iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu” (prot. Nr. 15. 3.punkts): 

1.1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā :  

“2. Noteikt, ka  Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju 
personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšana  

 
 

G2 grupa 

 
kopējais finansējums 2020.gadā  

G2 kolektīvu grupai 
 

 
Finansē-

jums 
1.pusgadā,  

EUR 

 
Finansē-

jums 
2.pusgadā,  

EUR kolektīvs gadā, 
EUR 

Amatierteātris 1 Cēsu teātris 397,00 198,50 198,50 

Folkloras kopa 2 Cēsu tautas vērtes kopa 
“Dzieti” 

397,00 198,50 198,50 

Tautas lietišķās mākslas 
studija 

3 Lietišķās mākslas studija 
“Vēverīšas” 

397,00 198,50 198,50 

Tautas lietišķās mākslas 
studija 

4 Vaives tautas nama 
mākslas studija "Vaives 
Amatu māja" 

397,00 198,50 198,50 

https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
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2.1. par 2019./2020.mācību gadu tiek veikta, izmantojot  šī lēmuma 
1.pielikumā minētos kritērijus; 
2.2. no  2020./2021.mācību gada tiek veikta pamatojoties uz lēmuma 
pielikuma Nr.2 novērtēšanas rubriku  un snieguma indikatoriem.” 

1.2.  Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā :  
“4. Uzdot Izglītības pārvaldei (vadītāja L.Kokina) nodrošināt  Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanu, 
sniedzot atzinumu Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un izpilddirektora 
vērtēšanas komisijai  

4.1. par 2019./2020.mācību gadu , ņemot vērā lēmuma 1.pielikumā minētos  
kritērijus; 
4.2. no 2020./2021.mācību gada novērtēšanu veikt ievērojot lēmuma 
2.pielikuma novērtēšanas rubriku  un snieguma indikatorus.” 

2. Lēmuma kontroli veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

Pielikums  Nr.1.  
 

Izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma  
un darba izpildes novērtēšanas kritēriji 

 

Kritērijs Punktu skaits 

1. Izglītības iestādes administratīvā vadība 

Nodrošināta Izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo 
aktu izstrāde, to atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem. 

3 punkti 

Tiek ievēroti un īstenoti izglītības procesa īstenošanas kvalitātes 
vērtējošo/uzraugošo institūciju ieteikumi. 

3 punkti 

Izglītības iestādei ir izstrādāts un ar Pašvaldības domes lēmumu apstiprināts 
iestādes nolikums un attīstības plāns, tas tiek īstenots un regulāri 
aktualizēts. 

3 punkti 

Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām izglītības iestādes mājas lapā 
regulāri tiek ievietota aktualizēta informācija. 

3 punkti 

Izglītības iestādes finanšu pārvaldība (regularitāte dokumentu apritē, 
caurspīdīga, korekta un saskaņota rīcība, procesu/darbību pārzināšana) 

3 punkti 

2. Izglītības iestādes darbība projektos 

Izglītības iestāde sekmīgi īsteno pašu izstrādātu projektu, kas atbilst 
izglītības iestādes mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši 
pienesumu. 

5 punkti 

Izglītības iestādē sekmīgi īsteno vietēja mēroga projektu, kas atbilst izglītības 
iestādes mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši pienesumu. 

5 punkti 

Izglītības iestāde ir uzaicināta piedalīties projektā, kas atbilst izglītības 
iestādes mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši pienesumu. 

5 punkti 

3. Dalīšanās pieredzē 

Izglītības iestādes vadītājs/ izglītības iestādes vadības grupa  dalījies pieredzē 
par izglītības iestādē aprobētajiem skolvadības procesiem 

10 punkti 

4. Inovācijas izglītības iestādē 

Izglītības iestādē mācību procesā ieviestas inovācijas, kas veicina mācību 
stundas/nodarbības kvalitātes paaugstināšanu. Ar inovāciju tiek saprasts 
jaunievedums konkrētajā izglītības iestādē, ņemot vērā nozares tendences 
un  salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 

10 punkti 

5. Kvalitatīvie rādītāji (izvēles kritēriji) 
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5.1. Valsts pārbaudes darbu rezultāti, beidzot 12.klasi 

Valsts ģimnāzijas – Centralizēto eksāmenu vērtējums iepriekšējā mācību 
gadā  

A. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vismaz par 4,5% augstāks par 
vidējo vērtējumu valstī valsts ģimnāziju grupā  (15 punkti). 

B. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir līdz  4,5% augstāks par vidējo 
vērtējumu valstī valsts ģimnāziju grupā (10 punkti). 

C. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vienāds vai zemāks par vidējo 
vērtējumu valstī valsts ģimnāziju grupā  (5 punkti). 

15 punkti 

Vidusskolas  – Centralizēto eksāmenu vērtējums iepriekšējā mācību gadā  
A. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vismaz par 4,5% augstāks par 

vidējo vērtējumu valstī vidusskolu grupā  (15 punkti). 
B. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir līdz 4,5% augstāks par vidējo 

vērtējumu valstī vidusskolu grupā (10 punkti). 
C. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vienāds vai zemāks par vidējo 

vērtējumu valstī vidusskolu grupā (5 punkti). 

15 punkti 

5.2. Skolēnu izaugsme 

Izglītības iestāde ir uzsākusi skolēnu snieguma vērtēšanas kritēriju izstrādi. 5 punkti 

Izglītības iestāde ir uzsākusi skolēnu snieguma vērtēšanu pilotklasei/-ēm. 10 punkti 

Izglītības iestāde izvērtējusi un pilnveidojusi skolēnu snieguma vērtēšanas 
kritērijus. 

15 punkti 

5.3. Interešu izglītības iestāde  

Izglītības iestāde piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas dažāda 
vecuma mērķauditorijām atbilstoši pieprasījumam un piedāvājums tiek 
aktualizēts, iekļaujoties pieejamajā budžetā. 

3 punkti 

Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika. 

3 punkti 

Tiek veikts esošo izglītības programmu efektivitātes izvērtējums. 3 punkti 

Izglītības iestādes izglītojamajiem ir sasniegumi valsts un starptautiskā 
mēroga konkursos (skatēs, sacensībās u.c.). 

3 punkti 

Tiek ieviestas jaunas izglītības programmas atbilstoši pieprasījumam un 
pieejamajiem resursiem. 

3 punkti 

5.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sportā 

Izglītības iestādes izglītojamie iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā attiecīgajā gadā. 

5 punkti 

Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika. 

5 punkti 

Vismaz 50% no izglītojamajiem ir piedalījušies valsts un starptautiskā 
mēroga sacensībās izlases sastāvā attiecīgajā gadā. 

5 punkti 

5.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde mākslā 

Izglītības iestāde organizē audzēkņu darbu izstādes izglītības iestādē. 5 punkti 

Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās novada, valsts un 
starptautiskajos  konkursos un izstādēs 

5 punkti 

Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika. 

5 punkti 

5.6. Izglītības procesa nodrošināšana speciālajā izglītības iestādē 

Izglītības iestāde izstrādā un ikdienas mācību procesā izmanto metodiskos 
materiālus, aktualizē tos atbilstoši vajadzībām.  

5 punkti 

Izstrādātie metodiskie materiāli ir publiski pieejami citiem pedagogiem. 5 punkti 
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Izglītības iestāde organizē izglītojošus metodisko pasākumus Latvijas 
pedagogiem. 

5 punkti 

5.7. Pirmsskolas izglītības iestāde 

Pirmsskolas izglītības iestādēs pārkārtots pedagoģiskais process atbilstoši 
izvirzītajiem mācību gada mērķiem, uzdevumiem un kompetencēs 
balstītam izglītības saturam: 

A. Visas iestādes grupas izvērtējušas pedagoģisko procesu, pārejot uz 
kompetencēm balstīto saturu, pedagogi savstarpēji 
sadarbojas īstenojot mācību procesu (15 punkti). 

B. Vairāk kā puse iestādes grupu izvērtējušas pedagoģisko procesu, 
pārejot uz kompetencēm balstīto saturu, pedagogi savstarpēji 
sadarbojas īstenojot mācību procesu (10 punkti). 

C. Ir grupas, kuras izvērtējušas pedagoģisko procesu pārejot uz 
kompetencēm balstīto saturu, bet nenotiek pedagogu savstarpējās 
sadarbība (5 punkti). 

15 punkti 

6. Iepriekšējā mācību gada uzdevumu izpilde 

Iepriekšējam  gadam izvirzītais  uzdevums izpildīts pilnībā. 10 punkti 

Iepriekšējam gadam izvirzītā uzdevuma izpilde ir daļēja. 5 punkti 

 
 

2.pielikums 
 

14. 

Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
_____________________________________________________________________________ 

   Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 
 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 11.06.2020. iesniegumu, Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 40.panta pirmo daļu, 
42.panta pirmo daļu, Darba likuma 150. un 151.pantu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti 
ar Cēsu novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3. un 6.13.punktiem, Cēsu 
novada pašvaldības Darba koplīguma 6.3.1.4. apakšpunktu, Cēsu novada domes 18.07.2013. 
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

 
1. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam papildatvaļinājumu 2 (divas)  

darba dienas 25.06.2020. un 26.06.2020. 
2. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam papildatvaļinājumu 1 (vienu)  

darba dienu 20.07.2020.   
3. Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 1 (vienu) kalendāra nedēļu un 6 (sešas) kalendāra dienas no 21.07.2020. līdz 
02.08.2020. (ieskaitot). 

4. Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja pienākumus veiks Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-
Markova. 

 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/18.06.2020./Pielikums_nr._2_l%C4%93mumam_nr._164.pdf
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15. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 
aizsardzības komisiju” 

______________________________________________ 
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, 
ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un 
ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos 
vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Izslēgt no Kokaugu aizsardzības komisijas sastāva Māri Vītiņu, Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes kapu pārzini. 

2. Apstiprināt kā Kokaugu aizsardzības komisijas sekretāri Anitu Bukeju, Cēsu novada pašvaldības 
iedzīvotāju.  

3. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības 
komisiju” grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:  
‘’2. Lai izskatītu iesniegumus par atļauju izsniegšanu kokaugu ciršanai un vainagu veidošanai 
Cēsu novadā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē), kā arī izskatītu citus jautājumus, kas 
saistīti ar kokaugu ciršanu, apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: 
    S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  ainavu 

arhitekte.  
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
M. SESTULIS, Cēsu novada domes deputāts. 
Komisijas locekļi: 
I. DZENE, z/s “Kliģeni” parka dārzniece; 
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja. 
Komisijas sekretāre: 
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja.”. 

 
 

16. 
Informācija. 

Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 2019.gadā 
_____________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta ceturto daļu, kas  noteic, ka bāriņtiesa ne retāk kā 

reizi gadā sniedz attiecīgās pašvaldības domei pārskata ziņojumu par savu darbību. Pārskata 
ziņojums ir publicējams pašvaldības mājas lapā.  Cēsu novada bāriņtiesa (turpmāk- bāriņtiesa) 
sniedz Cēsu novada domei pārskata ziņojumu par Bāriņtiesas darbu 2019.gadā. 

2019. gadā Bāriņtiesa strādāja 6 darbinieku sastāvā: 
   Bāriņtiesas priekšsēdētāja  
              Ilze Krēsliņa -                                                                                 1   slodze 

 Bāriņtiesas locekļi 
 Marija Dzalbe  (veic notariālās darbības Vaives  pagastā)     1    slodze 



32 

 

 Aisma Smeile-Stalidzāne                                                             1    slodze 
 Renāte Kalniņa                                                                              1    slodze 
 Inga Virse  (strādā no aprīļa mēneša,  20 stundas mēnesī)  0,2 slodzes 
Bāriņtiesas sekretāre 
 Drosma Baze                                                                                 1    slodze 

 
 

Izglītība 
Bāriņtiesas pienākumu kvalitatīvai izpildei tās darbiniekiem ir nepieciešama atbilstoša 

izglītība. Bāriņtiesas priekšsēdētājai un trijiem bāriņtiesas locekļiem ir maģistra un izglītības  
5.līmeņa kvalifikācija, bet vienam bāriņtiesas loceklim  un sekretārei ir izglītības  5. līmeņa 
kvalifikācija. 
        Lai sekotu līdzi  izmaiņām, kas saistītas ar bāriņtiesas darbu un nemitīgi celtu kvalifikāciju, 
atskaites periodā bāriņtiesas darbinieki ir apmeklējuši profesionālos pilnveides kursus, mācības, 
seminārus un konferences. 
Profesionālās pilnveides kursi: 

 Bāriņtiesas priekšsēdētājam un bāriņtiesas locekļiem profesionālās pilnveides izglītības 
programma “Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas 
locekļa zināšanu pilnveides mācību programma”. 

 Administratīvais process bāriņtiesā. 

 Darbs ar elektriskajiem dokumentiem, elektroniskais paraksts. 

Semināri: 

 Juridiskās palīdzības administrācijas organizētais seminārs ”Par valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību un valsts kompensāciju izmaksu cietušajiem.” 

 Nodibinājuma “Centrs Dardedze”  apmācības programma “Par starpinstitucionālo 
sadarbību seksuālās vardarbības pret bērnu gadījumu izmeklēšanā”. 

 “Sadarbība un profesionālās robežas bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētais ”Pilnveides seminārs bāriņtiesu 
darbiniekiem”. 

 Informatīvais seminārs „Kā fonds PLECS var sniegt atbalstu institūciju darbā”. 
 

Konferences: 
 

 Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas rīkotā konference “Ģimene institūciju 
krustugunīs”. 

 Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizētā konference ”Bērna ceļš uz ģimeni”. 
 

Bāriņtiesai  saņemtais atbalsts 
Bāriņtiesu darbs ir psiholoģiski smags un emocionāls, tāpēc vērojama darbinieku 
priekšlaicīga  izdegšana . 

 Psiholoģiskā atbalsta saņemšanai bāriņtiesa saviem darbiniekiem organizēja 12 stundu 
grupas supervīziju psihoterapeites, speciālistes klīniskajā un veselības psiholoģijā, 
konsultatīvajā psiholoģijā un supervīzores Nikolas Dzinas vadībā. 
 

Bāriņtiesas sadarbība 
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Starpinstitucionālā sadarbība, kā arī sadarbība ar dažādiem speciālistiem bāriņtiesai ļauj 
pieņemt kvalitatīvus un bērnu intereses aizsargājošus lēmumus. 2019.gadā bāriņtiesa ir 
sekmīgi sadarbojusies gan ar novada, gan pārnovadu institūcijām un profesionāļiem. 

 Bāriņtiesai izveidojusies laba sadarbība ar Valsts probācijas dienesta Cēsu struktūrvienības 
Vidzemes reģiona teritoriālās struktūrvienības Cēsu nodaļu, Cēsu novada pašvaldības policiju 
un Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu nodaļu. Apmeklēta Vidzemes reģiona 
teritoriālās struktūrvievienības Cēsu nodaļas konsultatīvās padomes sanāksme. 

 Bāriņtiesa sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības policiju veic preventīvo darbu-reidus 
ģimenēs, kurās iespējams netiek nodrošināti bērna pilnvērtīgai  attīstībai un audzināšanai 
atbilstoši apstākļi. 

 Bāriņtiesa sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības policiju pēc darba laika, brīvdienās vai 
svētku dienās  iesaistās krīzes situāciju izvērtēšanā un  risināšanā. 

 Bāriņtiesa piedalījās Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālās 
struktūrvienības rīkotajā sanāksmē. 

 Lai maksimāli nodrošinātu bērnu intereses, kuri nonākuši krīzes situācijās un veiktu 
preventīvo darbu, bāriņtiesa sadarbojas ar  Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais 
dienests”, SIA „Cēsu klīnika” sociālo darbinieku un mediķiem. 

 Bāriņtiesa piedalījusies  SIA „Cēsu klīnika” bērnu veselības centra atklāšanā; 

 Ar Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests”  2 līdz 3 reizes mēnesī  notiek 
starpinstitucionālās sanāksmes, kurās tiek meklēti optimālākie problēmu risinājumi 
ģimenēm, kuras nonākušas institūciju redzeslokā. 

 Bāriņtiesa ir veikusi sarunas ar Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem par 
turpmāko sadarbību bērnu interešu nodrošināšanā. 

  Bāriņtiesa, risinot dažādus, sarežģītus ģimeņu domstarpību un vardarbības  jautājumus, ir 
sadarbojusies un piesaistījusi atsevišķus speciālistus (mediķus, psihologus, Valsts policijas 
darbiniekus).  

 Cēsu novada audžuģimenes noslēgušas līgumus ar diviem atbalsta centriem  Latvijas SOS 
Bērnu ciemata asociācijas ārpusģimenes aprūpes centrs “AIRI”  Vidzemē (turpmāk- AIRI)–
Valmierā un Biedrības „Zvannieku mājas” Vaives pagastā.   

 Sadarbībā ar „AIRI” 6 Cēsu novada bērni, kuri ievietoti audžuģimenēs, atkarībā no situācijas 
saņēmuši psiholoģisko izpēti, gan psihologa, sociālo darbinieku konsultācijas un atbalstu 
krīzes situāciju risināšanā, gan bērnu un bioloģisko vecāku savstarpējo attiecību uzlabošanā 
problēmsituāciju risināšanā. 

 Sadarbībā ar  Biedrību “Zvannieku mājas”  2 Cēsu novada bērni, kuri ievietoti audžuģimenē, 
saņēma psihologa, sociālā darbinieka konsultāciju. Turpmākam darbam bāriņtiesa ir 
saņēmusi speciālistu rekomendācijas - bērnu interešu nodrošināšanai krīzes situācijās.  

 Bāriņtiesai sadarbībā ar Atbalsta centriem, aizbildņiem un audžuģimenēm organizēta 
informatīvi izglītojoša pēcpusdiena.  

 Bāriņtiesa sadarbībā ar „AIRI”, nevalstistisko organizāciju „Plecs” un potenciālajiem 
adoptētājiem piedalījās paneļdiskusijā adopcijas jautājumos. 

 Bāriņtiesa ir sadarbojusies ar Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, izrunājusi 
turpmāko sadarbības modeli problēmsituāciju risināšanā. Bērnu tiesību aizsardzības jomā 
nepieciešamības gadījumā aktīva un uz kopīgu rezultātu vērsta sadarbība ir notikusi ar Cēsu 
pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādi, Līvu pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu Bērzaines 
pamatskolu, Cēsu pilsētas vidusskolu, Pastariņa sākumskolas izglītības iestādi. 

 Sadarbībā ar Cēsu Bērzaines pamatskolas administrāciju bāriņtiesa izglītojamiem no 4. līdz 
9.klasei sniegusi izglītojošu informāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā. 
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 2019.gadā izveidojās apvienotā bāriņtiesa. Ar vadītāju tika izrunāts turpmākais sadarbības 
modelis ārpusģimenes aprūpē ievietoto bērnu interešu nodrošināšanai. 

 Iespējamās vardarbības pret bērnu savlaicīgai konstatēšanai ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu bāriņtiesa ir nodrošinājusi Cēsu novada bērniem psiholoģiskās izpētes pakalpojumu 
Allažu krīzes centrā. Psiholoģiskās izpētes rezultāti ļauj profesionāļiem savlaicīgi konstatēt 
problēmas un nodrošināt bērnam nepieciešamo atbalstu.  

 
Bāriņtiesas darba statistika: 

                                                                          2019.gads                                                       2018.gads 
Bāriņtiesas pieņemtie lēmumi                            147 ( no tiem 4 pārsūdzēti tiesā-  no                                 141 

                                                                                                               tiem viens pieņemts bāriņtiesai 
                                                                                                                  nelabvēlīgs tiesas spriedums)                                                            
                                    
Bāriņtiesas dalība tiesas sēdēs                               51                                                                        38 
Bāriņtiesas izejošie dokumenti                         2170                                                                    1961 
Bāriņtiesā saņemtie dokumenti                       2094                                                                    1801 
Bāriņtiesā 2019.gadā veikti apliecinājumi         128                                                                        74 
Bāriņtiesā 2019.gadā iekasēta valsts nodeva    990,90 EUR                                                    528,06 EUR 
 

Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos 5 bērnu intereses bāriņtiesa ir pārstāvējusi 4 
krimināllietās, piedaloties 15 tiesas sēdēs (cietušo personu ekspertīzes un nopratināšanas 
nodrošināšana). 

Bāriņtiesa 7 bērnu no dažādām pašvaldībām intereses pārstāvējusi Cēsu Nepilngadīgo 
ieslodzījuma vietā. 

Bāriņtiesa iesaistījusies krīzes situāciju risināšanā- 6 gadījumos, no tiem ir pieņemts viens 
vienpersoniskais lēmums, ar kuru bērna vecākam ir pārtrauktas aizgādības tiesības. 
Cēsu novadā ir 5 audžuģimenes, bet 2 potenciālajām audžuģimenēm (4 personām)  Bāriņtiesa ir 
pieņēmusi lēmumu, ka ir nepieciešamās spējas un īpašības audžuģimenes pienākumu pildīšanai. 
 

Analizējot bāriņtiesas kvantitatīvos rādītājus, secināms, ka salīdzinot ar 2018. gadu, 
bāriņtiesā pieņemto lēmumu, lietu sarežģītība un darba apjoms ir pieaudzis. Lai precizētu darba 
noslodzes intensitāti bāriņtiesā, veikts monitorings un pašvaldības Sociālo lietu komitejā iesniegts 
lūgums izskatīt jautājumu par bāriņtiesas locekļa slodzes palielināšanu no 0,2 uz 1 slodzi. 
 

Aizgādības lietas 
2019. gadā bāriņtiesa 11 vecākiem pieņēma lēmumu uzsākt administratīvo procesu par 11 

bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu. Ar bāriņtiesas lēmumu 4 vecākiem tika pārtrauktas 
aizgādības tiesības  uz 5 bērniem. 1 gadījumā pieņemts lēmums pārtraukt aizgādības tiesības ar 
vienpersonisko lēmumu. Bāriņtiesa 3 vecākiem atjaunoja pārtrauktās aizgādības tiesības uz 3 
bērniem. Savukārt  2 vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas  aizgādības tiesības uz 3 bērniem, bet 
1 vecākam ar tiesas spriedumu atjaunotas atņemtās aizgādības tiesības uz 2 bērniem. 

Salīdzinot  pārskata gadu ar 2018.gadu, analizējot tendences aizgādības tiesību 
pārtraukšanas lietās, var secināt, ka uzsākto procesu par aizgādības tiesību pārtraukšanu skaits  ir 
samazinājies  par 44%. Bērnu skaits , kuru vecākiem nepieciešams pārtraukt aizgādības tiesības, ir 
samazinājies  par 50% ,  

Secinājums:: samazinājušies gadījumi, kad bāriņtiesai vajadzētu bērnu interešu aizsardzībā 
pārtraukt aizgādības tiesības. Sadarbībā ar sadarbības partneriem, laicīgi tika konstatētas un 
novērstas problēmsituācijas ģimenē, radot iespēju Cēsu novada bērniem augt ģimenēs. 
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Diemžēl, ir viens gadījums, kad bērna interesēs nepieciešams nekavējoties pieņemt 
vienpersonisko lēmumu par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem. Lielākoties vecākiem 
aizgādības tiesību pārtraukšanas iemesls ir pret bērniem no pieaugušo puses iespējami veiktas 
prettiesiskas darbības. Līdz ar to pārskata gadā Bāriņtiesa Kriminālprocesa likumā noteiktajos 
gadījumos 5 bērnu intereses ir  turpinājusi pārstāvēt 4 krimināllietās - cietušo personu ekspertīzes 
un nopratināšanas nodrošināšanā, kā arī piedalījusies 15 tiesas sēdēs. Ir aktualizēta sadarbības 
partneru sadarbība vardarbības gadījumu  ziņošanā, atpazīšanā, iesaistīšanās, risināšanā. 

 
Ārpusģimenes aprūpe 

Ārpusģimenes aprūpē uz 2019 .gadu: 

 Cēsu novada bērnu  pavisam ir 34. No tiem  aizbildnībā atradās 23 bērni, audžuģimenēs - 11 
bērni.  

 Cēsu novada teritorijā aizbildnībā atrodas  19 bērni. 

 Cēsu novada pārraudzībā no citām pašvaldībām aizbildnībā atrodas  6 bērni.  

 Cēsu novada bērni citas pašvaldības pārraudzībā 11 bērni.  

 Cēsu novada audžuģimenēs  atrodas 6  Cēsu novada bērni, bet  16 citu pašvaldību bērni,  5 
Cēsu novada bērni atrodas citās pašvaldībās. 
 

2019. gadā  bāriņtiesa  ārpusģimenes aprūpē ievietojusi  4 bērnus, no kuriem 3 bērni nodoti 
aizbildnībā un 1 bērns ievietots krīzes  audžuģimenē. Neviens bērns nav ievietots ilgstošās sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Bāriņtiesas darbs tiek virzīts bērna nodošanai 
aizbildnībā, jo tas ir ilglaicīgs ārpusģimenes aprūpes veids. 

Bāriņtiesas darbinieki  paši veic ikgadējo apsekošanu Cēsu novada bērniem viņu jaunajās 
dzīvesvietās, nepieciešamības gadījumā iesaistoties problēmsituāciju risināšanā (Latgales reģionā-
Dagdā, Vidzemes reģionā- Drustos, Jaunpiebalgā, Blomē, Kocēnos). 

Patīkami atzīmēt, ka pārskata gadā, salīdzinot ar 2018. gadu, ārpusģimenes aprūpē ievietoto 
bērnu skaits ir samazinājies par 66%.  Bāriņtiesa 75% bērnu nodrošinājusi iespēju augt ģimenei 
pietuvinātā vidē, par bērnu aizbildņiem ieceļot bērnam  tuvu radinieku vai viņam  emocionāli tuvu 
cilvēku. 

Cēsu novada viens bērns ar speciālajām vajadzībām- invaliditāti, atrodas specializētajā 
audžuģimenē, kuram nepieciešama speciālā aprūpe un uzmanība. 

Cēsu novada teritorijā ir 1 specializētā krīzes audžuģimene, kurai ir vismaz 3 gadu pieredze 
audžuģimenē ievietoto bērnu aprūpē un kura ir gatava 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā jebkurā 
brīdī uzņemt bērnus  līdz vienam mēnesim  vai,  bāriņtiesai pagarinot termiņu, līdz vienam gadam. 

Pārskata gadā Cēsu novadā ir 6 audžuģimenes, kas ir  par 20% vairāk kā 2018.gadā.  
Adopcija 

2019. gadā bāriņtiesa 1 ģimeni atzina par adoptētājiem. Bāriņtiesa uzsāka vērtēt trīs 
adoptētāju atbilstību. 

Bāriņtiesas dalība tiesas procesos - atzinuma sniegšana rajona tiesai 
2019. gadā pēc tiesas pieprasījuma sniegti 14 atzinumi (2018.gadā sniegti 6 atzinumi) par 

bērna dzīvesvietas, saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības noteikšanu ar bērnu šķirti 
dzīvojošajam vecākam un atņemto aizgādības tiesību atjaunošanu vecākam uz bērnu. 

Domstarpību risināšanas lietās bērna vecākiem ir emocionāli augsta spriedze vienam pret 
otru, pret institūciju pārstāvjiem. Vecāki iesaista bērnu savu personisko attiecību un konfliktu 
risināšanā. Bāriņtiesa šajās lietās pieņem lēmumus, vadoties no bērna interesēm. 

2019. gadā, izmantojot bāriņtiesas pārstāvju konsultācijas, 7 lietās (2018. gadā 5 lietās) 
panākti pušu izlīgumi, strīdnieki noslēguši vienošanos. 
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Analizējot tendences domstarpību jautājumu lietās par atzinumu sniegšanu tiesā 2019.gadā 
skaits  ir pieaudzis  par 133%, izmantojot bāriņtiesas darbinieku konsultācijas, pušu noslēgto 
vienošanos- izlīgumu skaits  ir pieaudzis par 40%. 

Bāriņtiesa sniegusi juridisko palīdzību personām, kuru aprūpē ir nepilngadīgi bērni, prasības 
sastādīšanā par pagaidu aizsardzības pret vardarbību noteikšanai un iesniegšanai Vidzemes rajona 
tiesā. 

 
 

Vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē 
2019. gadā ir 2 aktīvas lietas par bērnu nodošanu citas personas aprūpē. 2019. gadā nav 

neviena jauna lieta par vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē. Iespējams, 
tāpēc, ka  Cēsu novada bērnu vecāki mazāk izbrauc  no Latvijas uz darbu ārzemēs. 

Nepilngadīgo bērnu mantu lietu aizgādība 
2019. gadā Bāriņtiesā  ir 26 aktīvas bērnu mantas pārraudzības lietas, no tām 2019. gadā 2 ir 

izveidotas jaunas lietas. 
 Pārskata gadā bērnu mantu skaits ir pieaudzis par 8%. Ar katru gadu bērnu mantas lietas 

kļūst sarežģītākas, jo bērni manto īpašumus vairākās pašvaldībās un  pat valstīs. Īpašumos ir 
apgrūtinājumi- kredītsaistības. 

Aizgādnības lietas 
2019. gadā Bāriņtiesā ir 37 aktīvas personu ar ierobežotu rīcībspēju aizgādnības lietas, no 

kurām pārskata gadā izveidotas 4 jaunas lietas. 
2019. gadā Bāriņtiesā ir aktīvas 7 mantas aizgādnības lietas, no kurām pārskata gadā 

izveidotas 1 jauna lieta. 
2019. gadā aizgādnības (personām ar ierobežotu rīcībspēju un mantas aizgādnības) lietu 

skaits ir pieaudzis par 12   %. 
Nobeigums 

Bāriņtiesas darbs ir ļoti specifisks un atbildīgs. Katram bāriņtiesas lēmumam vai rīcībai ir 
jābūt izvērtētai no dažādiem aspektiem-juridiskā, sociālā, pedagoģiskā un psiholoģiskā, lai pieņemtu 
bērna un aizgādnībā esošās personas interesēm atbilstošu un aizsargājošu lēmumu. Lai šādu 
lēmumu pieņemtu, ir jāizprot situācija, jāiedziļinās katrā problēmas niansē, ko katru dienu realizē 
bāriņtiesas darbinieki. 

Secinājumi 
 

 Bāriņtiesu darbiniekiem tiek organizēti un nodrošināti kursu apmeklējumi, lai tiktu 
paaugstināta kvalifikācija, kā arī  supervīziju nodarbības psiholoģiskā atbalsta saņemšanai. 

 2019. gadā bāriņtiesā regulāri notikušas darbinieku sapulces par aktuālajiem darba 
jautājumiem un izmaiņām likumdošanā. 

 Bāriņtiesā veikts monitorings, lai precizētu darba noslodzes intensitāti bāriņtiesā. Pēc iegūto 
rezultātu apkopojuma Bāriņtiesa Sociālo un veselības jautājumu komitejā lūdza izskatīt 
jautājumu par bāriņtiesas locekļa slodzes palielināšanu no 0,2 uz 1 slodzi, kas ir atrisināts. 

 Viedokļu apmaiņai un pozitīvās pieredzes iegūšanai tika organizēts pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Krimuldas novada bāriņtiesu. 

 Ārpus darba laika Cēsu novada bāriņtiesa ir sasniedzama. 

 
17. 

Informācija. 
Pārskats par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā. 

prezentācija 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/18.06.2020./dzimtsarakstu_nodala_2020.pdf

