LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

11.08.2022.

Nr.460

Par Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta
saistošo noteikumu Nr.29 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļa 1. punktu un 24. pantu, saskaņā
ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2022.atzinumu, Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par
(Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese SuijaMarkova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav,
nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošos noteikumus Nr.29 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums””
saskaņā ar pielikumu.
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J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Cēsu novada domes
11.08.2022.lēmumam Nr.460
(prot. Nr.15, 24.punkts)
Apstiprināti
ar Cēsu novada domes
11.08.2022.lēmumu Nr.460
(prot. Nr.15, 24.punkts)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs, Cēsu nov.
2022. gada 11.augustā

Nr.29

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums”” (prot. Nr. 2, 1. punkts) šādus grozījumus:
1. Svītrot 9.32. apakšpunktu;
2. Svītrot 9.39. apakšpunktu;
3. Papildināt ar 9.62. apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.62. Kultūras pārvalde.”;
4. Papildināt ar 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“ 10.4. pašvaldības aģentūra “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra.””;
5. Papildināt ar 16.24. apakšpunktu:
“16.24. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija.”;
6. Svītrot 20.11. apakšpunktu;
7. Papildināt ar 144.6.1 apakšpunktu:
“144.6.1 līgumu par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu Domes noteiktajā kārtībā, ja Domes
lēmumā vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi;”;
8. Papildināt 167.1 punktu šādā redakcijā:
“167.1 Atļauju atsavināt Pašvaldības kustamo mantu dod Attīstības un teritorijas plānošanas
komisija.”
9. Šo saistošo noteikumu 1. 2. un 3. punkts stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī, 4. punkts – 2022.
gada 15. septembrī.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Cēsu novada domes
11.08.2022.lēmumam Nr.460

Cēsu novada domes
2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu Nr.29
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada
pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Cēsu novada dome 2021. gada 1. jūlijā ir pieņēmusi
saistošos noteikumus Nr. 1 ”Cēsu novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk – Nolikums). Nepieciešams izdarīt
grozījumus Nolikumā šādu iemelsu dēļ:
1. Nolikuma 9. un 10 punktā pašvaldības iestāžu un
aģentūru sarakstā, jo:
1.1. Cēsu novada dome 2022. gada 24. martā
pieņēmusi lēmumu Nr. 146 “Par Cēsu novada
kultūras pārvaldības reorganizāciju”, ar kuru
nolemts izveidot pašvaldības iestādi “Kultūras
pārvalde”, nosakot tās darbības uzsākšanu ar
2022. gada 1. septembri, kā arī nolemts Kultūras
pārvaldei pievienot Piebalgas muzeja apvienību
“Orisāre”, kas turpmāk būs pašvaldības iestādes
“Kultūras pārvalde” struktūrvienība;
1.2. Cēsu novada dome 2022. gada 24. februārī
pieņēmusi lēmumu Nr. 61 “Par Cēsu pilsētas
1. pirmsskolas izglītības iestādes pievienošanu
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai” (prot. Nr. 4,
10.p.), nosakot reorganizācijas pabeigšanas
termiņu līdz 2022. gada 31. augustam;
1.3. Cēsu novada dome 2022. gada 24. martā
pieņēmusi lēmumu Nr. 147 “Par Cēsu novada
tūrisma pārvaldības reorganizāciju” (prot. Nr. 7,
30.p.), ar kuru nolemts izveidot pašvaldības
aģentūru “Cēsu novada tūrisma attīstības
aģentūra”, nosakot tās darbības uzsākšanu 2022.
gada 15. septembrī.
2. Nolikuma 16. punktā, kas ir Domes pastāvīgo
komisiju saraksts, jo Cēsu novada dome 2022. gada
11. augustā pieņēmusi lēmumu Nr.466 “Par Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu
būvju
apzināšanas
komisijas
izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” (prot.
Nr.15, 30.punkts).
3. Nolikuma 20. punktā, jo Cēsu novada dome 2021.
gada 21. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 283
“Par SIA “Vējkalni” likvidāciju” (prot. Nr. 11, 1.p.),
ar kuru nolemts piekrist, ka tiek izbeigta SIA
"Vējkalni", reģ. Nr. 40003143445, darbība, tādējādi
izbeidzot Cēsu novada pašvaldības līdzdalību SIA

"Vējkalni". Kapitālsabiedrība 2022. gada 21.
februārī ir izslēgta no Uzņēmumu reģistra
komercreģistra.
4. Nolikuma 144. punktā noteikts, kāda veida līgumus
un ar tiem saistītos dokumentus paraksta
izpilddirektors. Šobrīd pašvaldības normatīvajos
aktos nav noteikts, kura pašvaldības amatpersona
paraksta līgumus par pašvaldības finansējumu
piešķiršanu dažādām iedzīvotāju un uzņēmēju
aktivitātēm kultūras, sporta, uzņēmējdarbības
sekmēšanas u.c. jomās atbilstoši atklātiem
konkursiem un domes izdotajiem normatīvajiem
aktiem. Līdz ar to nepieciešams papildināt
izpilddirektora kompetenci parakstīt līgumus par
pašvaldības finansējuma piešķiršanu, ja domes
lēmumā vai normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
5. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 6.
panta otrā daļa noteic, ka atļauju atsavināt
atvasinātas publiskas personas kustamo mantu
dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. Lai
nodrošinātu efektīvāku kustamās mantas
atsavināšanas procesu, samazinot administratīvo
slogu, paredzēts noteikt, ka atļauju atsavināt
pašvaldības kustamo mantu dod Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisija. Komisija ir domes izveidota pastāvīgā
komisija, kuras kompetencē ir skatīt ar pašvaldības
īpašuma izmantošanu un atsavināšanu saistītos
jautājumus, tai skaitā dodot atzinumu par īpašumu
nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai,
tās sēdes tiek organizētas pēc nepieciešamības, un
šobrīd tās notiek vismaz vienu reizi nedēļā.
Īss saistošo noteikumu projekta satura Grozījumi 9. punktā:
izklāsts
No Nolikuma 9. punkta tiek izslēgtas šādās iestādes:
Piebalgas muzeja apvienību “Orisāre” un Cēsu pilsētas
1. pirmsskolas izglītības iestāde, savukārt papildināts, tajā
iekļaujot pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde.” Grozījumi
Nolikuma 9.punktā stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.
Grozījumi 10. punktā:
Nolikuma 10. punkts papildināts ar 10.4. apakšpunktu –
aģentūru sarakstā iekļaujot pašvaldības aģentūru “Cēsu
novada tūrisma attīstības aģentūra”. Grozījumi Nolikuma
10. punktā stājas spēkā 2022. gada 15. septembrī.
Grozījumi 16. punktā:
Nolikuma 16. punktā norādītais domes pastāvīgo komisiju
saraksts papildināts ar jaunu komisiju - Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisiju.
Grozījumi 20.punktā:
No Nolikuma 20. punktā minētā kapitālsabiedrību saraksts
izslēgta SIA "Vējkalni".
Grozījumi 144. punktā:

Nolikuma 144. punkts nosaka izpilddirektora tiesības
parakstīt līgumus un ar tiem saistītos dokumentus,
nosakot, ka turpmāk izpilddirektora kompetencē būs
parakstīt līgumu par Pašvaldības finansējuma piešķiršanu
Domes noteiktajā kārtībā, ja Domes lēmumā vai
normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Nolikums papildināts ar 167.1 punktu šādā redakcijā: “167.1
Atļauju atsavināt Pašvaldības kustamo mantu dod
Attīstības un teritorijas plānošanas komisija.”
Saistošo noteikumu projekta iespējamā Nav ietekme
ietekme uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta iespējamā Nav ietekme
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā Nav ietekme
ietekme
uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Nav nepieciešams
privātpersonām saistībā ar saistošo
noteikumu projektu
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