Cēsu novada domes sēdē 06.08.2020. (prot.nr.16)
pieņemto lēmumu saraksts
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Lēmuma nosaukums
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA
“Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades
pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā
un 2020.gadā
Par nolikuma “Cēsu novada mākslinieku gada balva
vizuālajā mākslā ”Cēsu Mākslas balva 2020””
apstiprināšanu
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestādes
nolikuma apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 6.augusta
nolikuma Nr.21 “Grozījumi Cēsu novada domes
2013.gada 31.oktobra nolikumā Nr.43 “Par naudas
balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem
un pedagogiem” apstiprināšanu
Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu
izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu
Cēsu Bērzaines pamatskolā- attīstības centrā
Par finansējuma piešķiršanu
Par 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr. 22 “Grozījumi
2014.gada 26.jūnija nolikumā Nr.32 “Publisku
izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisijas nolikumā”” apstiprināšanu
Par grozījumiem 2020.gada 11.maijā
noslēgtā
līgumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma
“Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanā un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma
seguma atjaunošanai
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13.
jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības
komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25.
jūlija lēmumā Nr. 240 “Par konkursa „Par skaistāko
Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
un nolikuma ” apstiprināšanu”
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Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13.
jūlija lēmumā Nr. 168 „Par Transporta kustības
organizācijas komisiju”
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines
pamatskolai-attīstības centram
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020.
lēmumā Nr.80 “Par Cēsu Bērzaines pamatskolas –
attīstības centra nolikuma apstiprināšanu”
1.

Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades
pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā
___________________________________________________________________________________

Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada pašvaldība 2019. gada 4.martā ir parakstījusi līgumu Nr.2.5-11-240 (17.05.2019. Vienošanās
Nr 2.5.-11-307, 13.06.2019. Vienošanās Nr. 2.5.-11-337, 30.07.2020. Vienošanās Nr. 2.5.-11-387) ar Latvijas
Republikas Kultūras ministriju par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu Latvijas valsts simtgades
programmas īstenošanai, tostarp projektam “Muzikālā hronika „1919. Visgarākā diena” sagatavošanai un
īstenošanai.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2019. gada 20.marta lēmumu Nr. 96 ‘’Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “Vidzemes Koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai
2019.gadā’’ (prot. Nr. 4, 10.punkts), 2019.gada 26.martā Cēsu novada pašvaldība ir parakstījusi Deleģēšanas
līgumu Nr.376/2019/3-3-17/1 ar SIA “Vidzemes koncertzāle” par koncertuzveduma “Muzikāla hronika
"1919. Visgarākā diena” sagatavošanu un īstenošanu, kurā izdarīti grozījumi saskaņā ar 13.06.2019. Cēsu
novada domes lēmumu Nr.201.
Saskaņā ar SIA “Vidzemes Koncertzāle” 2020.gada 6.maija Iesniegumu Nr. 1-7/20-33 un 2020.gada
22..jūlija Iesniegumu Nr. 1-7/20-38, Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Cēsu novadu pašvaldība
2020. gada 30. jūlijā ir noslēgusi Vienošanos Nr. 2.5.-11-387 par līguma termiņa pagarināšanu Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas 04.03.2019. finansēšanas līgumam Nr. 2.5.-11-240.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un
otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, un 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs,

B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars nepiedalās lēmuma
pieņemšanā) nolemj:
1. Izdarīt grozījumus 2019. gada 26.marta deleģēšanas līgumā, reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā ar Nr.
376/2019/3-3-17/1) ar SIA “Vidzemes koncertzāle”, reģistrācijas Nr.4403089090 , saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Vienošanās pie 2019.gada 26.marta
Deleģēšanas līguma Nr.376/2019/3-3-17/1
Cēsīs,

2020.gada 6.augustā

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads,
LV - 4101, domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības
nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un

SIA “Vidzemes koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 4403089090, juridiskā adrese: Raunas iela 12/1, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101, tās valdes locekles Lauras Klapares personā, kas darbojas saskaņā ar Statūtiem,
turpmāk - Pilnvarotā persona,
turpmāk saukti - Līdzēji,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta Lēmumu nr 96 „Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai
2019.gadā” un starp Līdzējiem noslēgtā 2019.gada 26.marta Deleģējuma līguma Nr. 376/2019/3-3-17/1
(turpmāk – Līgums) 7.3.apakšpunktu un Cēsu novada domes 2020. gada 6.augusta lēmumu Nr. _____ “Par
grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu
programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā“, noslēdz šāda satura vienošanos par grozījumiem
Līgumā (turpmāk – Vienošanās):
1. Līdzēji vienojas izdarīt Līgumā šādus grozījumus:
1.4. Izteikt Līguma 5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.2. Pilnvarotā persona sagatavo pārskatus par Uzdevuma izpildi un finansējuma izlietojumu saskaņā ar šā
Līguma pielikumā pievienoto atskaites veidlapu (Līguma pielikums Nr.2), kurai pievienojamas bankas konta
izdrukas, un iesniedz Pašvaldībai šādos termiņos:
5.2.1. 1.starpatskaite – līdz 2019 gada 10.jūlijam;
5.2.2. galīgais pārskats par Cēsu kauju simtgadei veltītā koncertuzveduma K.Orfa “Carmina Burana” un
Latvijas diasporas izcilāko meistaru – pasaulslavenu mūziķu izstādes un koncertu sagatavošanu un
īstenošanu– līdz 2019.gada 31.oktobrim
5.2.2. starpatskaite – līdz 2020.gada 10.janvārim, 2020.gada 7.augustam;
5.2.3. galīgais pārskats par Muzikālās hronikas „1919. Visgarākā diena”– līdz 2020.gada 18.decembrim.”
1.5. Izteikt Līguma 5.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.5. Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti (kvantitatīvie rādītāji):
Kritērijs

Plānotais rezultāts

1. Sagatavots koncertuzvedums-muzikāla hronika
1. Sagatavota koncertuzveduma muzikālā un
“1919.Visgarākā diena” ar jaunradītu mūziku Cēsu kauju mākslinieciskā programma augstvērtīgām
simtgadei ar Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra,
izpildījumam pirmizrādei 2020.gada novembrī
Igaunijas Nacionālā vīru kora, metāla mūzikas grupas,
koristu, solistu un aktieru dalību
2. Nodrošināta tehniski un mākslinieciski augstvērtīga
kvalitatīva koncertuzveduma “1919.Visgarākā diena”
norise Cēsīs 2020.gada jūnijā-jūlijā.

2. 1 koncertuzveduma pirmizrāde 2020.gada
novembrī augstā mākslinieciskā un tehniskā
kvalitātē.
Mērķauditorijas apmērs: 1500 apmeklētāji.

3. Noorganizēts Cēsu kauju simtgadei veltīts koncerts ar
Karla Orfa oratorijas “Carmina Burana” izpildījumu un
laikmetīgās dejas horeogrāfiju 2019.gada 22.jūnijā
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, piesaistot šādus koncerta
dalībniekus:
Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Igaunijas
Nacionālais vīru koris, Latvijas sieviešu koncertkoris,
deju grupa “Dzirnas” un solisti.

3. 1 simfoniskais koncerts ar koru un laikmetīgās
dejas pavadījumu 22.06.2019. Vidzemes
koncertzālē “Cēsis” augstā mākslinieciskā un
tehniskā kvalitātē.
Mērķauditorijas apmērs: 450 apmeklētāji, tai
skaitā 200 vietas rezervētas ielūgumiem
sadarbības partneriem.

4. Realizēta koncertuzveduma “1919.Visgarākā diena”
un Cēsu kauju simtgadei veltītā koncerta mārketinga un
komunikācijas programma, nodrošinot informācijas
pieejamību daudzveidīgai auditorijai dažādos
informācijas kanālos reģionālā un nacionālā mērogā

4. Īstenota koncertuzveduma “1919.Visgarākā
diena” un Cēsu kauju simtgadei veltītā koncerta
mārketinga un publicitātes programma,
sasniedzot daudzveidīgu mērķauditoriju reģionālā
un nacionālā mērogā (iesniedzams mediju
monitoringa apkopojums)

5. Izveidota un uzstādīta ekspozīcija par Latvijas
diasporas mūziķu un komponistu radošo darbību
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Raunas ielā 12.
Izstādes norises laiks: 2019.gada jūlijs – augusts).

5. Izveidota izstāde par Latvijas diasporas mūziķu
un komponistu radošo darbību, kas apskatāma
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” Raunas ielā 12
2019.gada jūlijā-augustā.
Izstādes apmeklētāju skaits: 10 000 apmeklētāji.

6. Cēsīs 2019.gada jūlijā-augustā organizēti 4 klasiskās
mūzikas koncerti, ietverot Latviešu diasporas
komponistu mūziku.

6. Cēsīs 2019.gada jūlijā-augustā organizēti 4
koncerti, ietverot Latviešu diasporas komponistu
mūziku:
1 simfoniskās mūzikas koncerts,
1 kora mūzikas koncerts,
1 instrumentālās kamermūzikas koncerts,
1 vokālās kamermūzikas koncerts.
Koncertu kopējais apmeklētāju skaits: vismaz 800
apmeklētāji.

1.6. Izteikt Līguma 7.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“Līgums ir noslēgts uz laika periodu no 20l9.gada 26.marta līdz 2020.gada 18.decembrim, un tas
stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.”
2. Vienošanās stājas spēkā Līdzēju abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
3. Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 3 (trijām) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros ar
vienādu juridisku spēku, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.
4. Līdzēju rekvizīti un paraksti:
Pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Reģ. Nr.90000031048
Raunas iela 4, Cēsis,
Cēsu nov., LV- 4101
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV85 TREL 9801 8064 2010 0

Pilnvarotā persona
SIA “Vidzemes koncertzāle”
Reģ.nr. 4403089090
Raunas iela 12/1,Cēsis,Cēsu nov.,LV4101
Banka: AS SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV40UNLA0050021414821

_____________________________
Domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs

___________________________
Valdes locekle
Laura Klapare

2.
Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu Mākslas balva 2020”
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________

Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2010.
sēdes lēmumu Nr.79) 2.1.11.punktu un nolikuma grozījumiem (apstiprināts ar Cēsu novada domes
01.11.2012. sēdes lēmumu Nr. 499), lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu
novadā saskaņā ar kultūrpolitikas aktualitātēm, un saskaņā ar Cēsu novada kultūras attīstības programmas
2015.-2019. (kultūras attīstības programmu plānots pagarināt līdz 2021.gadam, pagarināšana ar Domes
sēdes lēmumu pēc 30.08.2020.) gadam rīcības virzienu 2.1. “Profesionālās mākslas pieejamības
nodrošināšana” un Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2021.gadam 4.3. rīcības plānu
“Nodrošināt daudzveidīgus, kvalitatīvus kultūras pasākumus un aktivitātes reģionālā, nacionālā un
starptautiskā līmenī” 4.3.1. uzdevumu “Nodrošināt daudzpusīgas kultūras aktivitātes”, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.07.2020. atzinumu (prot.Nr.8), un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 30.07.2020 atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,

M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nolikumu Cēsu novada mākslinieku Gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu Mākslas balva
2020”saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Cēsu novada mākslinieku Gada balva vizuālajā mākslā
„Cēsu mākslas Balva 2020”
NOLIKUMS
Cēsīs
2020.gada 6.augustā

Nr.20
1.

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šis NOLIKUMS nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Cēsu novada pašvaldības piešķirtā
finansējuma sadale Cēsu novada mākslinieku gada balvai vizuālajā mākslā „Cēsu mākslas
Balva 2020”, turpmāk tekstā – Gada balva.
1.2. Gada balvu organizē un administrē pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
(turpmāk tekstā - CKTC).
1.1.

1.3. Gada balvai iesniedz vizuālās mākslas darbus, kurus realizējuši Cēsu pilsētā, Cēsu novadā
dzīvojošie vai ar pilsētu un novadu saistīti profesionāli mākslinieki (sk.2.1.).
1.4. Iesniedzamie darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus - glezniecību, grafiku,
tēlniecību, keramikas, metāla, ādas, stikla mākslu un citas tehnikas.
1.5. Balvu sadalījums tiek veikts konkursa kārtībā. Kopējais Gada balvas finansēšanas apjoms
nepārsniedz Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – PAŠVALDĪBA) kārtējā gada kultūras
pasākumu budžetā paredzēto finansējumu.
1.6. Gada balva tiek izsludināta vienu reizi gadā.
1.7. Izsludinot Gada balvas konkursu, tiek norādīts kopējais pieejamais finansējuma apjoms.
1.8. Gada balvu izsludina Vidzemes novadu laikrakstā „Druva” un PAŠVALDĪBAS mājas lapā
www.cesis.lv ne vēlāk kā 2(divus) mēnešus pirms Gada balvas darbu pieņemšanas beigu
termiņa.
1.9. Gada balvas mērķis ir radīt laikmetīgus un sociāli aktīvi ievirzītus mākslas darbus; Veicināt un
materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību; Popularizēt Cēsu pilsētas un novada
profesionālos māksliniekus un viņu radītos darbus.
1.10. CKTC, izsludinot ikgadējo Gada balvas konkursu, var noteikt Gada balvas tematisko ievirzi
(piem., daba, ūdens, cilvēks u.tml.), kas tiek norādīta konkursa izsludināšanas paziņojumā.
2.

PRETENDENTI UN DARBU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Gada balvā var piedalīties profesionāli mākslinieki, kuri savā darbībā ir vai bijuši saistīti ar
Cēsīm vai Cēsu novadu un atbilst vienam vai vairākiem kritērijiem – dzīvo vai dzimuši Cēsu
pilsētā vai novadā, mācījušies/mācās, vai savā profesionālajā darbībā ir bijuši/ir saistīti ar
Cēsu pilsētu un novadu (piedalījušies mākslas plenēros, mākslinieku kopizstādēs utt.).
2.2. Viens mākslinieks drīkst iesniegt 2 – 3 darbus Gada balvai, kuri radīti ne vēlāk kā gadu pirms
Gada balvas izsludināšanas (piem. Gada balvai 2020 iesniedzamie darbi nav tapuši vēlāk kā
2019.gadā).
2.3. Darbi jāiesniedz divu (kalendāro) mēnešu laikā no Gada balvas izsludināšanas dienas.
2.4. Gada balvas nolikums un pieteikuma veidlapas tiek publicētas interneta lapas www.cesis.lv
sadaļā „Kultūra” un ir pieejamas CKTC (Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā) darba
dienās no plkst.8:00 - 17:00.
2.5. Darbu/-us Gada balvai mākslinieks iesniedz ierodoties personīgi vai pilnvarojot citu personu
iesniegt darbus. Darbus iesniedz CKTC (Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā) vai Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu namā darba dienās no plkst.8:00 - 17:00.
2.6. Pretendents, iesniedzot pieteikumu Gada balvai, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma
noteikumus. Garantē, ka iesniegtais darbs ir konkrētā mākslinieka autordarbs un tapis
konkursa nolikumā minētajos termiņos un tehnikās.
2.7. CKTC, saņemot Gada balvas pieteikumu, apņemas ievērot autortiesības, konfidencialitāti un ar
personas datu aizsardzību saistītus jautājumus.
2.8. Iesniegtie mākslas darbi tiek izstādīti un vismaz mēnesi eksponēti publiskai apskatei Cēsu
Vēstures un mākslas muzeja Izstažu namā (Pils laukums 3). Izstādes beigu dienā tiek paziņoti
Gada balvas ieguvēji konkursa nolikumā minētajās kategorijās.
3.

GADA BALVAS FINANSĒJUMS

3.1. Gada balvas kopējais finansējuma apmērs ir EUR 1000.00, kas tiek sadalītas sekojošās
nominācijās:
- viena Zelta balva EUR 400.00;
- divas Sudraba balvas, katra EUR 250.00;
- viena skatītāju balva, EUR 100.00;
3.2. Izmaksājot naudas balvu ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju
ienākuma nodokli 9.panta 1.daļas 10.punktu.

3.3. CKTC patur iespēju nepiešķirt naudas balvu kādā no kategorijām, ja Gada balvas konkursa
žūrija neizvirza nevienu pretendentu noteiktajā kategorijā.
4.

PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

4.1.Maksimālais novērtējums katram projekta pieteikumam ir 50 punkti.
4.2.Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji un maksimālais kritērijam piešķiramo punktu skaits:
4.2.1. Mākslas darba laikmetīgums un mākslinieka radošais skatījums – maksimālais punktu
skaits – 10 punkti.
4.2.2. Mākslas darba vizuāli mākslinieciskā kvalitāte – maksimālais punktu skaits – 10 punkti.
4.2.3. Mākslas darba aktualitāte un sabiedriskā nozīme – maksimālais punktu skaits – 5
punkti.
4.2.4. Mākslas darba oriģinalitāte un unikalitāte – maksimālais punktu skaits – 5 punkti.
4.2.5. Mākslas darba tapšanā izmantoto tehniku profesionālais izpildījums – maksimālais
punktu skaits – 10 punkti.
4.2.6. Mākslinieks savā radošajā darbībā ir saistīts ar Cēsīm un Cēsu novadu, aktīvi darbojas
Cēsu mākslas dzīvē un tās popularizēšanā – maksimālais punktu skaits – 5 punkti.
4.2.7. Mākslas darbs ir iesniegts savlaicīgi, konkursā noteiktajos termiņos un kārtībā, mākslas
darbs atbilst konkursa nolikumā minētajām prasībām – maksimālais punktu skaits – 5
punkti.
5.

KONKURSA KOMISIJA UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA

5.1.Gada balvas konkursa vērtēšanas komisiju izveido CKTC uz rīkojuma pamata. CKTC
izveidotā konkursa komisija sastāv no 4 (četriem) cilvēkiem, tai skaitā komisijas
priekšsēdētāja un vismaz 2 (diviem) pieaicinātiem profesionāliem māksliniekiem.
5.2.Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.
5.3.Gada balvas konkursa komisijas sēžu sekretāru ieceļ CKTC uz rīkojuma pamata.
5.4.Gala lēmums par konkursā piešķirtā finansējuma sadali tiek pieņemts komisijas sēdē.
Komisija ir tiesīga pieņemt gala lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vismaz 3 (trīs)
komisijas locekļi.
5.5.Katrs žūrijas loceklis vērtē darbu, piešķirot noteiktu punktu skaitu. Ja balsu skaits
sadalās vienādi, izšķiroša ir žūrijas priekšsēdētāja balss.
5.6.Komisijas sēdes protokolē sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie konkursa
komisijas locekļi.
5.7.Konkursa komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu individuālo vērtējumus un
aprēķina vidējo skaitu katram iesniegtajam darbam.
5.8.Konkursa komisijas sekretārs sarindo secībā projektus pēc saņemto vidējo punktu
kopvērtējuma. Balvas tiek piešķirtas secīgi pieteikumiem ar lielāko saņemto punktu
skaitu.
5.9.Lēmumu par mākslas darbiem, kuriem piešķirtas naudas balvas, konkursa komisija
apstiprina slēgtā komisijas sēdē ne vēlāk kā mēneša laikā pēc darbu iesniegšanas beigu
termiņa.
5.10. Konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.
5.11. Visa ar konkursu saistītā dokumentācija atrodas CKTC lietvedībā.
5.12. CKTC izveidotā konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par
darbiem, kuru pieteikumu iesniedzēji ir viņi, viņu ģimenes locekļi.
5.13. Nekvalitatīvi mākslas darbi konkursā netiek atbalstīti.
5.14. Skatītāju balvu piešķir mākslas darbam, kurš ir saņēmis vislielāko punktu skaitu
izstādes darbības laikā. Izstādes apmeklētājiem, apmeklējot izstādi, ir iespēja nobalsot
par, viņuprāt, 3 labākajiem mākslas darbiem. Izstādes noslēgumā vērtējumus apkopo un
māksliniekam, kura darbs saņēmis vislielāko punktu skaitu piešķir skatītāju balvu.

6.

GADA BALVAS KONKURSA REZULTĀTI

6.1.Gada balvas mākslas darbu iesniedzēji tiek rakstiski informēti par konkursā iegūto punktu
skaitu, kā arī iegūtās balvas apmēru (ja tā tiek iegūta) ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc konkursa
komisijas gala vērtēšanas sēdes.
6.2.Gada balvas konkursa uzvarētāji tiek publiski paziņoti gada balvas izstādes noslēguma dienā, kā
arī publicēti interneta lapas www.cesis.lv sadaļā „Kultūra” ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc
konkursa komisijas gala vērtēšanas sēdes.
7.

GADA BALVAS PRĒMIJAS SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Gada balvas konkursa uzvarētāji, viena kalendārā mēneša laikā pēc balvas paziņošanas,
vēršas ar iesniegumu CKTC par naudas balvas piešķiršanu.
7.2. Iesniegumā jānorāda balvas saņēmēja vārds, uzvārds, personas kods, adrese un konta
numurs uz, kuru pārskaitīt piešķirto naudas balvu.
7.3. Naudas balvu elektroniski pārskaita uz Gada balvas saņēmēja norādīto bankas kontu 2
nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

3.
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu
Ziņo – L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldībā 16.07.2020. saņemts Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas elektronisks iesniegums par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma
apstiprināšanu. Pamatojoties uz Latvijas Republikas 19.05.1994. likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
gādāt par iedzīvotāju izglītību, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta 2.punktu, Latvijas
Republikas 29.10.1998. likuma „Izglītības likums" 22.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
izglītības iestāde darbojas, pamatojoties uz Izglītības likumu, citiem likumiem un normatīvajiem
aktiem, kā arī iestādes nolikumu, kuru apstiprina dibinātājs, Cēsu novada pašvaldības Saistošajiem
noteikumiem Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Cēsu novada domes
18.07.2013. sēdes lēmumu Nr. 292, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 23.07.2020. (prot.Nr.8) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei, veikt nepieciešamās darbības atbilstoši
14.07.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā
noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 180 (protokols Nr.8;
4.p.) „Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.
NOLIKUMS-PIELIKUMĀ

4.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 6.augusta nolikuma Nr. 21 “Grozījumi Cēsu novada domes
2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagogiem “ apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 31.10.2013.
lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un
pedagogiem” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2020. atzinumam (prot.
Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 6.augusta nolikumu Nr.21 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS

NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2020.gada 6.augusts

Nr.21

Grozījumi Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu
novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.apakšpunktu
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām
Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” šādus grozījumus:
Papildināt 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7. Nauda balva pedagogam (tajā skaitā normatīvajos aktos noteiktie nodokļi) par katra
izglītojamā katru sasniegumu Valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski
pētniecisko darbu Valsts konferencē. Ja zinātniski pētniecisko darbu izstrādājuši vairāki
izglītojamie, tad naudas balvu pedagogam piešķir par konkrēto izstrādāto zinātniski
pētniecisko darbu.”
2. Nolikums stājas spēkā 2020. gada 6.augustā.

5.
Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. sēdes lēmumu Nr. 458 (prot. Nr.19) „Par naudas
balvām Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem”, izvērtējot izglītības iestāžu
izteiktos priekšlikumus par naudas balvas piešķiršanu 8.klases izglītojamajiem, kuriem gada
vidējais vērtējums mācību priekšmetos ir vismaz 8 balles, un 11. klases izglītojamajiem, kuriem
gada vidējais vērtējums ir vismaz 9 balles, Cēsu Pilsētas vidusskolas iesniegumu Nr. 1-11/75
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 17.06.2020., Nr.6-2-6/10/3084); Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzijas 29.05.2020. pedagoģiskās padomes sēdes izrakstu (reģistrēts Cēsu novada
pašvaldībā 04.06.2020., Nr. 6-2-6/10/2819); Cēsu Valsts ģimnāzijas 29.06.2020. iesniegumu Nr. 112/76 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 30.06.2020., Nr. 6-2-6/10/3245); Cēsu 2.pamatskolas
01.06.2020. iesniegumu Nr.1-11/35 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 02.06.2020., Nr. 6-26/10/2783); Cēsu 1.pamatskolas 28.05.2020. pedagoģiskās padomes sēdes izrakstu (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldībā 16.07.2020, Nr. 6-2-6/10/3502); Cēsu internātpamatskolas – attīstības
centra 12.06.2020. iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldība 29.06.2020., Nr.6-2-6/10/3185)
un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.07.2020. atzinumu
(prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2020. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt naudas balvas 8.klases un 11.klases izglītojamiem par ikdienas mācību
sasniegumiem 2019./2020. mācību gadā, kopsummā izmaksājot 5025 EUR (pieci tūkstoši
un divdesmit pieci euro), 4500 EUR segt no izglītības pasākumu budžeta un 525 EUR segt
no Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem “Vispārējas
nozīmes izdevumi” (valdības funkciju klasifikācijas kods 04.900,11/007/004).
2. Uzdot Izglītības pārvaldei veikt attiecīgās tāmes grozījumus.
3. Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu 525 EUR apmērā iekļaut Cēsu
novada pašvaldības 2020. gada budžeta grozījumos.
4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
6.
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu
Cēsu Bērzaines pamatskolā - attīstības centrā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu; 15.panta 7.punkta 2 daļu;
13.03.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem”, 10.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.614 “Kārtība,
kādā aprēķina , piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, Cēsu
novada domes 07.11.2019. lēmumu Nr.336 “Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu
novada izglītības iestādēs”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.jūlija

atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs,
A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ar 01.09.2020. noteikt Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā šādas ēdināšanas
izmaksas:
1.1. pirmsskolas izglītojamiem vecumā:
1.1.1. brokastis, pusdienas, launags ir 3,06 EUR( sagatavošanas
izmaksas ir 1,64 EUR, produktu izmaksa ir 1,42 EUR);
1.1.2. brokastis , pusdienas, launags un vakariņas – 3,42 EUR(
sagatavošanas izmaksas ir 1,64 EUR , produktu izmaksa ir 1,78
EUR ),
1.2. izglītojamiem no 1. – 4. klasei :
1.2.1. brokastis - 0,84 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,43 EUR);
1.2.2. pusdienas – 1,63 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,82 EUR,
produktu izmaksa ir 0,81 EUR );
1.2.3. launags 0,77 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,36 EUR);
1.2.4. vakariņas – 0,91 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,50 EUR),
1.3. izglītojamiem no 5. – 9. klasei :
1.3.1. brokastis - 0,91 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,50 EUR);
1.3.2. pusdienas – 1,77 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,82 EUR,
produktu izmaksa ir 0,95 EUR );
1.3.3. launags 0,84 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,43 EUR);
1.3.4. vakariņas 0,91 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,50 EUR),
1.4. izglītības iestāžu darbiniekiem :
1.4.1. brokastis - 0,91 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,50 EUR);
1.4.2. pusdienas – 1,77 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,82 EUR,
produktu izmaksa ir 0,95 EUR );
1.4.3. launags 0,84 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,43 EUR);
1.4.4. vakariņas 0,91 EUR (sagatavošanas izmaksas ir 0,41 EUR,
produktu izmaksa ir 0,50 EUR),
2. Vienas kafijas pauzes porcijas izmaksas
2.1. kafijas pauzes Nr.1 izmaksa 1,36 EUR (cena bez PVN) (sagatavošanas
izmaksas ir 0,41 EUR, produktu izmaksa ir 0,95 EUR);
2.2. kafijas pauzes Nr.2 izmaksa 2,57 EUR (cena bez PVN) (sagatavošanas
izmaksas ir 0,62 EUR, produktu izmaksa ir 1,95 EUR),
3. Ēdināšanas izdevumi izglītojamiem, kas iegūst izglītību “Speciālās pamatizglītības programmā
izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem” (izglītības programmas kods 21015711),
“Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”
(izglītības programmas kods 21015811), “Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem”
(izglītības programmas kods 21015911), “Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar
redzes traucējumiem (izglītības programmas kods 21015111), „Speciālās pirmsskolas izglītības
programmā izglītojamiem ar redzes traucējumiem” (kods 01015111), “Speciālās pirmsskolas
izglītības programmā izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem” (izglītības
programmas kods 01015611) tiek segti no mērķdotācija speciālās izglītības iestādes
uzturēšanai.
4. Pusdienu izdevumi 1. – 4.klašu izglītojamiem, izņemot izglītojamos, kas apgūst izglītību lēmuma
3.punktā minētajās programmās sedz sekojoši – 0,71 EUR sedz no valsts budžeta paredzētiem
līdzekļiem skolēnu ēdināšanai pašvaldību pamatizglītības iestādēs, 0,92 EUR kompensē
pašvaldība.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
7.
Par finansējuma piešķiršanu
Ziņo – L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja
Ņemot vērā (vārds,uzvārds) 25.06.2020., iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
25.06.2020. Nr..6-2-6/10/3158) par atbalstu studiju maksai, kura uzrādījusi augstus sasniegumus
un stabilu māksliniecisko izaugsmi klarnetes spēlē, studijām Bāzeles Mūzikas augstskolā.
2017./2018. un 2018./2019. mācību gadā (vārds,uzvārds) ir saņēmusi Kultūras Ministrijas balvu
par sasniegumiem starptautiskajos konkursos.
(vārds,uzvārds) 2019.gadā ar izcilību ir absolvējusi Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu un par
mācību sasniegumiem, aktīvu sabiedrisko darbu, iesaistīšanos mākslinieciskajā pašdarbībā un
sporta aktivitātēs, kā arī par ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, saņēmusi "Latvijai 100
stipendiju", pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu
un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 23.07.2020.(protokols
Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2020.(protokols Nr.10) atzinumam, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piešķirt (vārds,uzvārds) 950 EUR (deviņi simti piecdesmit euro), lai daļēji segtu ar mācībām
Bāzeles Mūzikas akadēmijā saistītos izdevumus 2020./2021. mācību gadā.
2. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem (Valdības
funkc.kl.kods 08.200).
3. Uzdot Administrācijas biroja padomniecei juridiskajos jautājumos S.Zvirbulei, Finanšu
pārvaldei (vadītāja A.Zerne) un Izglītības pārvaldei (vadītāja L.Kokina) sagatavot līgumu par
pirmajā punktā minēto līdzekļu izlietošanas noteikumiem.
4. Kontroli par lēmuma uzdot Izglītības pārvaldei.

8.
Par 2020. gada 6. augusta nolikuma Nr. 22 „Grozījumi 2014. gada 26.jūnija nolikumā Nr. 32
‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā”’’
apstiprināšanu
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumu Nr. 368 ‘’Kārtība, kādā
veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumu’’ izpildi attiecībā uz
30.2. apakšpunktā noteikto, ka publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa organizators
bezpilota gaisa kuģa lidojumu var veikt, ja tas ir saskaņots ar pašvaldību, kuras administratīvajā
teritorijā paredzēta pasākuma norise, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta
pirmās daļas 1.punktu, 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Cēsu novada domes 2013. gada 18. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 26. punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2020. gada 23. jūlija atzinumu (prot. Nr. 8) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 30. jūlija atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs,
I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt 2020. gada 6. augusta nolikumu Nr.22 „Grozījumi 2014. gada 26.jūnija nolikumā
Nr. 32 ‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums”’’
saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2020. gada 6. augustā
Nr.22
Grozījumi 2014. gada 26.jūnija nolikumā Nr. 32 ‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums”
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72 panta pirmās daļas 1.pantu, 73.panta pirmās daļas 1.punktu
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 7.pantu

Izdarīt 2014. gada 26. jūnija nolikumā Nr. 32 ‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2014. gada
26. jūnija lēmumu Nr. 294, prot. Nr. 8, 24.punkts) šādus grozījumus:
1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
‘’2. Komisija ir Cēsu novada domes izveidota pastāvīga komisija, kas izskata iesniegumu un
pieņem lēmumu par publiska pasākuma (svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas
pasākuma publiskā vietā), sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu Cēsu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā, kā arī par bezpilota gaisa kuģa lidojumu publiska pasākuma,
sapulces, gājiena vai piketa norises vietā.’’
2. Papildināt ar 7.3. apakšpunktu:
‘’7.3. izskatīt iesniegumu un pieņemt lēmumu par bezpilota gaisa kuģa lidojumu publiska
pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietā.’’
Veidlapa (saskaņošanas pieteikums)

9.
Par grozījumiem 2020. gada 11. maijā noslēgtā līgumā “Par Cēsu pilsētas
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”
____________________________________________________________________

Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz 07.05.2020. Cēsu novada domes lēmumu Nr.131 ”Par Vienošanās par
grozījumiem 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu
siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības
modernizāciju un atjaunošanu” apstiprināšanu”, Cēsu novada pašvaldība un SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ.
Nr.40003007848, noslēdza līgumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”
pamatlīdzekļu nomu” (turpmāk – Līgums), reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 11.05.2020. Nr.354/2020/3-36. Līguma 5.1 punkts nosaka, ka noteiktā nomas maksa Nomas līguma darbības termiņa laikā tiks koriģēta
pēc tam, kad Iznomātājs būs saņēmis neatkarīga sertificēta vērtētāja (persona, kurai ir derīgs profesionālās
kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai un kustamas mantas novērtēšanai) vērtējumu.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA “LVKLV”, Reģ. Nr. LV 44103009697, 29.06.2020. izsniegts atzinums
reģ. Nr. 405-2548/v (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 15.07.2020. ar reģ. Nr. 6-2-6/5/3491) par
nekustamā īpašuma un kustamās mantas nomas maksas noteikšanu, turpmāk – Vērtējums, kas balstīts uz
Cēsu novada pašvaldības iepriekšējo pieredzi, kā arī ņemot vērā kopējo tirgus situāciju, vērtētāji rekomendē
nomas maksas noteikšanai saglabāt iepriekš lietoto procentuālo apmēru un noteiktajām tirgus vērtībām:
nosakot nekustamā īpašuma nomas maksu gadā 28 749.00EUR (divdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti
četrdesmit deviņi eiro) un kustamā īpašuma nomas maksu gadā 58 576.00EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši
pieci simti septiņdesmit seši eiro).
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas
1.punktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 21. punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2020. (prot. Nr.10)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs,

J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izteikt 2020. gada 11.maija līgumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu
uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (reģ. Nr. 354/2020/3-3-6) 5.1. punktu šādā redakcijā:
“5.1. Nomas maksa par Objektu (pamatlīdzekļiem), ko Iznomātājs ir iznomājis saskaņā ar Nomas
līguma 1.pielikumu –“Pamatlīdzekļu uzskaite”, kas Modernizācijas un Nomas līgumu darbības
laikā var tikt grozīts saskaņā ar Nomas un Modernizācijas līgumu nosacījumiem, tiek noteikta
atbilstoši neatkarīga sertificēta vērtētāja (persona, kurai ir derīgs profesionālās kvalifikācijas
sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai un kustamas mantas novērtēšanai) vērtējumam 87 325,00 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centiem) bez
PVN gadā (lēmuma pielikums), turpmāk nomas maksa tiek pārskatīta atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, bet ne ātrāk kā 2025.gadā.
2. Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus 2020.
gada 11. maija līgumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”
pamatlīdzekļu nomu”;
3. Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei organizēt Vienošanās par
grozījumiem 2020. gada 11. maija līgumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu
siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” korroborāciju zemesgrāmatā;
4. Lēmums par pamatlīdzekļu nomas maksas izmaiņām stājas spēkā ar 01.08.2020.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

10.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Nekustamais īpašums – Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0098, kas sastāv no
zemes gabala 14002 m² platībā (kadastra apzīmējums 4201 003 0071) un trīs būvēm, (kadastra
apzīmējumi 4201 003 0104 008, 4201 003 0104 009, 4201 003 0104 010) reģistrēts Vidzemes rajona tiesas
Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000600722 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu
maksātāja kods 90000031048.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 24.11.2016. Saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Par Cēsu
novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu apstiprināšanu”, zemes gabals atrodas funkcionālajā zonā – Rūpnieciskās apbūves teritorija.
Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamā
īpašuma Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., pašreizējais lietošanas mērķis ir Rūpnieciskās ražošanas
uzņēmumu apbūve (1001) – 14002m2. Zemes kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 85 770.00 EUR
(astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro 00 centi).
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā saņemts SIA
“LVKV”, Reģ. Nr.44103009697 vērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu
nov., visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 15. jūlijā ir 115 000 EUR (viens simts piecpadsmit tūkstoši
eiro, 00 centi) un ņemot vērā īpašuma atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības datiem kas sastāda
146685,54 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci eiro, 54 centi). Cēsu novada
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.08.2020. priekšlikums (prot.Nr.8), ierosināt Cēsu
novada domei apstiprināt Nekustamā īpašuma sākumcenu 146686,00 (viens simts četrdesmit seši tūkstoši
seši simti astoņdesmit seši eiro, 00 centi)
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta
6.punktu, 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu,
10.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un
77.panta ceturto daļu, kā arī Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 23.07.2020.
priekšlikumu (prot. Nr.5), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 30.07.2020. atzinumam (prot. Nr.10)
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.08.2020. priekšlikumu (prot. Nr.8) un ņemot
vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par nekustamā īpašuma
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 003 0098, kas sastāv no zemes gabala 14002 m² platībā (kadastra apzīmējums
4201 003 0071) un trīs būvēm, (kadastra apzīmējumi 4201 003 0104 008, 4201 003 0104 009, 4201
003 0104 010), turpmāk – Nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 146 686,00 (viens simts četrdesmit seši
tūkstoši seši simti astoņdesmit seši eiro, 00 centi).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BALTĀ IELA 14, CĒSIS, CĒSU NOVADS, KADASTRA
NUMURS 4201 003 0098, IZSOLES NOTEIKUMI
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs
4201 003 0098, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Publiskās
personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2. Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2020.gada
24.septembrī plkst. 14.00.
1.5. Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta 146686,00 (viens simts četrdesmit seši
tūkstoši seši simti astoņdesmit seši eiro, 00 centi)
1.6. Izsoles solis – EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro,00 centi).
1.7. Nodrošinājuma nauda EUR 14 668,60 (četrpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit astoņi euro, 00 centi)
iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas
iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV51 UNLA
0004 0131 3083 5.
1.8. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. ĪPAŠUMA OBJEKTA RAKSTUROJUMS
2.1. Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000
00600722, reģistrēts Nekustamais īpašums Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003
0098, lēmuma datums: 22.05.2020., īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods
90000031048.
2.2. Nekustamais īpašumus – Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0098, sastāv no
zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0071) , kopplatība 1,4002 ha, uz zemes
gabala atrodas trīs ēkas, (noliktava, kadastra apzīmējums 4201 003 0104 008, taras pārstrādes cehs,
kadastra apzīmējums 4201 003 0104 009 un kokapstrādes cehs, kadastra apzīmējums 4201 003 0104
010), turpmāk – Nekustamais īpašums.
2.3.
Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētas Z daļā, pie pilsētas un blakus esošā Priekuļu novada
Priekuļu pagasta teritoriālās robežas. Īpašums novietots rūpnieciskās ražošanas apbūves zonā, ko
norobežo Valmieras, Robežu un Rūpniecības iela. Kvartāla teritorijā atrodas vairākas ražošanas un
noliktavu tipa ēkas, angāri, tirdzniecības platības, laukumi. Piekļūšana īpašumam tiek organizēta pa
Balto ielu ~300 m no Valmieras ielas jeb autoceļa V320 (pievedceļš Cēsīm). Līdz autoceļam P20
(Valmiera-Cēsis-Drabeši) ~ 1 km. Cēsu pilsētas centrs ~2 km attālumā.
Zemes gabala kopējā platība 14 002 m2. Daudzstūra formas, līdzenu reljefu, kurš ar ziemeļu malu
robežojas ar Balto ielu. Teritorija nav nožogota.
Noliktava, kadastra apzīmējums 42010030104008.
Ēkas ekspluatācija uzsākta 1996.gadā. Ēkā reģistrētas četras noliktavas telpas. Vērtētājiem netika
nodrošināta iespēja iekļūt būves iekštelpās, taču vizuāli novērtējot ēkas eksterjeru, tiek pieņemts, ka
arī ēkas telpas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (bez būtiskiem bojājumiem vai uzlabojumiem, līdzīgā
stāvoklī kā pārējās īpašuma ēkas) un izmantojamas saimnieciskām vajadzībām.
Ēkas apbūves laukums 95.7 m2, tilpums 517 m3.
Ēkas telpu kopējā platība ir 75.7 m2.
Ēkas konstruktīvais risinājums, tehniskā stāvokļa apraksts.
Ēkas konstruktīvie elementi, apdare un nodrošinājums ar inženierkomunikācijām (ēkas konstruktīvo
pamatelementu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs):

Konstruktīvie elementi
Pamati
Ārsienas
Pārsegumi
Jumts
Durvis

Materiāls
Dzelzsbetons/betons
Ķieģeļu mūris
Dzelzsbetons/betons
Gumijotie lokšņu materiāli/
ruberoīds
Metāla

Tehniskais stāvoklis
apmierinošs
apmierinošs
apmierinošs
apmierinošs
apmierinošs

Taras pārstrādes cehs, kadastra apzīmējums 42010030104009.
Ēkas ekspluatācija uzsākta 1980.gadā. Metāla konstrukciju angāra tipa ēkā izveidota viena plaša
taras ceha telpa, neliela asinātavas telpa ar kabinetu otrā stāva izbūvē. Pie ēkas ir divas
ķieģeļu mūra piebūves, kurās reģistrētas ventilācijas telpas, ģērbtuve. Neliela daļa ēkas sienas
bloķēta ar blakus esošo kokapstrādes cehu (010) – no taras pārstrādes ceha ir ieeja
kokapstrādes ceha telpu grupā 002 (mehāniskā darbnīca), kas sastāv no noliktavas/
palīgtelpas un virpotavas. Taras ceha telpā ir vairākas betonētas bedres, tilta celtnis. Ēkai
novērojami konstrukciju bojājumi un nolietojums, taču kopumā tā ir apmierinošā tehniskā
stāvoklī.
Ēkas apbūves laukums 1415.3 m2, tilpums 12527 m3.
Ēkas telpu kopējā platība ir 1369.6 m2.
Ēkas konstruktīvais risinājums, tehniskā stāvokļa apraksts.
Ēkas konstruktīvie elementi, apdare un nodrošinājums ar inženierkomunikācijām (ēkas konstruktīvo
pamatelementu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs):
Konstruktīvie elementi
Materiāls
Tehniskais stāvoklis
Pamati
Dzelzsbetons/betons
apmierinošs
Ārsienas
Metāls, piebūvēm - ķieģeļu
apmierinošs
mūris
Pārsegumi
Dzelzsbetons/betons
apmierinošs
Jumts
Metāla, piebūvēm – gumijotie
apmierinošs
lokšņu materiāli/ ruberoīds
Durvis
Koka/metāla
apmierinošs
Logi
Koka konstrukcijas ar
apmierinošs
stiklojumu
Kokapstrādes cehs, kadastra apzīmējums 42010030104010.
Ēkas ekspluatācija uzsākta 1960.gadā. Ēkā reģistrētas divas telpu grupas – kokapstrādes cehs un
mehāniskā darbnīca. Kokapstrādes ceha daļā ierīkota galdniecības telpa, kabinets, atpūtas telpa,
tualete, kompresoru telpa un noliktava. Mehānisko darbnīcu telpu grupā, kurā ieeja organizēta no
taras pārstrādes ceha (009), ir noliktava/ palīgtelpa un virpotava. Kopumā ēka apmierinošā tehniskā
stāvoklī.
Ēkas apbūves laukums 502.5 m2, tilpums 2096 m3
Ēkas telpu kopējā platība ir 440.7 m2.
Ēkas konstruktīvais risinājums, tehniskā stāvokļa apraksts.
Ēkas konstruktīvie elementi, apdare un nodrošinājums ar inženierkomunikācijām (ēkas konstruktīvo
pamatelementu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs):
Konstruktīvie elementi
Pamati
Ārsienas
Pārsegumi
Jumts

Materiāls
Monolītais dzelzsbetons
Ķieģeļu mūris
Dzelzsbetons/betons
Azbestcementa lokšņu segums,

Tehniskais stāvoklis
apmierinošs
apmierinošs
apmierinošs
apmierinošs

Durvis
Logi

2.4.

ruberoīds
Metāla (ārdurvis)
Koka konstrukcijas ar
stiklojumu

apmierinošs
apmierinošs

Komunikācijas – elektroapgāde, ūdensvads, sadzīves kanalizācija, gāze, optiskais internets (iespējas
pieslēgties pēc Baltās ielas nodošanas ekspluatācijā).
Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieku Aigaru Ķerpi, mob.t. 26104449.
3. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI

3.1. Atbilstoši Cēsu novada 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas
plānojuma 2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu”, nekustamais īpašums Baltā ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, atrodas zemes gabals atrodas
funkcionālajā zonā – Rūpnieciskās apbūves teritorija.
3.2. Pretendents komunālo pakalpojumu nodrošināšanu un izbūvi veic par saviem līdzekļiem.
3.3. Pretendentam jābūt finansiāli un organizatoriski spējīgam uzsākt un realizēt uzņēmējdarbību izsoles
objektā, lai 5 (piecu) gadu laikā ieguldītu investīcijas izsoles objekta attīstībā vismaz 150 000.00 EUR
apmērā.
3.4. Pretendentam viena gada laikā no Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas dienas Būvvaldē
jāiesniedz būvprojekts par ēkas ar kadastra apzīmējumu 42010030104009 atjaunošanu vai pārbūvi;
3.5. Pretendentam piecu gadu laikā no Nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas dienas pilnībā
jāatjauno vai jāpārbūvē īpašuma ēkas ar kadastra apzīmējumiem 42010030104010 un 42010030104009
kā arī veikt teritorijas un pievadceļu sakārtošanu, neizmantotās teritorijas labiekārtošanu.
3.6. Pretendentam pēc projekta realizācijas pirmo 5 (piecu) gadu laikā jārada vismaz desmit jaunas darba
vietas.
3.7. Pretendentam nav tiesību jebkādā veidā tālāk atsavināt Nekustamo īpašumu vai tā daļu bez Cēsu
novada pašvaldības piekrišanas. Šajā punktā minētais apgrūtinājums tiks ietverts Nekustamā īpašuma
pirkuma līgumā, kā arī atsavināšanas aizliegums reģistrējams zemesgrāmatā.
3.8. Pārdevējam ir Objekta atpakaļpirkuma tiesības, kas kā apgrūtinājums tiek ierakstītas zemesgrāmatā un
kas tiek noteiktas, ja Pircējs nav izpildījis Izsoles noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., punktos vai pirkuma
līgumā noteiktos NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMUS. Realizējot atpakaļpirkuma tiesības,
Nekustamā īpašuma cena atpakaļpirkuma līgumā tiek noteikta atbilstoši tirgus vērtējumam, bet ne
dārgāk par šā brīža iespējamo tirgus vērtību, kas sastāda 115 000,00 EUR (viens simts piecpadsmit
tūkstoši eiro, 00 centi). Pašvaldība atpakaļpirkuma tiesības ir tiesīga realizēt no brīža, kad konstatē, ka
Pircējs
nepilda
Izsoles
noteikumus
vai
Pirkuma
līguma
noteikumus.
4. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
4.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā
termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
4.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2020.gada 23. septembrim plkst. 12:00 Cēsu novada
pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1. stāvā 104. kabinetā (tālr. 26104449, Komisijas sekretārs )
jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:
4.2.1. Juridiskai personai:
4.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas
(amatpersonas) kompetences apjomu;
4.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts
maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav
uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības izbeigšanu;

4.2.1.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt izsoles noteikumu
3.sadaļas “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI” prasības, tam pievienojot
attīstības koncepciju (skaidrojošs apraksts un shēma) un finanšu plūsmas grafiku;
4.2.1.4. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles
procesā;
4.2.1.5. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
4.2.1.6. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;
4.2.2 . Fiziskai personai:
4.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
4.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas
process;
4.2.2.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt izsoles noteikumu
3.sadaļas “NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪBAS NOSACĪJUMI” prasības, tam pievienojot
attīstības koncepciju (skaidrojošs apraksts un shēma) un finanšu plūsmas grafiku;
4.2.2.4. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko spēku,
to izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti tiek pieņemti,
ja tie noformēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā tulkoti latviešu
valodā.
4.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 4.2. apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu,
personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
atzīmi par šo Noteikumu 4.2. apakšpunkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles
dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
4.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
4.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 4.2.apakšpunkta apakšpunktos noteiktos
dokumentus;
4.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
4.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai
pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai
darbības izbeigšanu.
5. IZSOLES PROCESS
5.1.

Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles
dalībnieka reģistrācijas apliecības.
5.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
5.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks,
izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, sāk izsoli,
piedaloties vienam izsoles dalībniekam.
5.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un
viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
5.5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem,
izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par
izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no
dalības izsolē.
5.6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas
apliecību.
5.7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz
dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā
ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
5.8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies
ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

5.9. Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no
dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
5.10. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
5.11. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
5.12. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju,
pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda
dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
5.13. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo)
cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
5.14. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu
par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par
sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek
atmaksāta.
5.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
5.16. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
5.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas sola
vairāk?”.
5.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs
paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku
cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura
piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi
pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
5.19. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs
apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
5.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis
solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku
skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu
numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
5.21. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
5.22. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles
sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā
norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
5.23. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību
un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas
lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un
nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts
protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo
īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
5.24. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem
izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un
samaksas kārtība.
5.25. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba
dienu laikā no izsoles dienas.
6. SAMAKSAS KĀRTĪBA
6.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums EUR 14 668,60 (četrpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit
astoņi euro, 00 centi) tiek ieskaitīts pirkuma maksā.
6.2. Pirkuma maksu var maksāt:

6.2.1. kā tūlītēju samaksu, samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu
nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz 2020.gada 8. oktobrim ieskaitot;
6.2.2. iegādājoties Nekustamo īpašumu uz nomaksu šādā kārtībā:
6.2.2.1. pirmā iemaksa 10% no pirkuma maksas jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas,
t.i., līdz 2020.gada 8. oktobrim ieskaitot;
6.2.2.2. pārējā pirkuma maksas daļa jāsamaksā, veicot maksājumus vienu reizi mēnesī, nosakot
nomaksas termiņu ne ilgāk kā 5 gadi no pirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
6.3. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas
daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Pircējam ir tiesības
nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā
nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
6.4. Ja līdz 2020.gada 8. oktobrim ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 6.2.1. vai 6.2.2.1.
apakšpunktos minētās prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs
zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš
nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu
pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam
ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā
īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā
termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt
Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā
termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
6.5. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai
neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole
atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
7. NENOTIKUSI IZSOLE
7.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
7.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
7.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
7.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
7.1.4. nolikuma 6.5. punktā noteiktajā gadījumā.
8. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
8.1. Pēc šo Noteikumu 6.2.1. vai 6.2.2.1. apakšpunktos noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma
samaksas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada
dome.
8.2. Pirkuma līgumu paraksta pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas un būves Baltā iela nodošanas
ekspluatācijā. Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar tā īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu
nostiprināšanu zemesgrāmatā, tai skaitā apgrūtinājumu reģistrēšanu.

9. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA
9.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5
(piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
9.2. Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

11.
Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma atjaunošanai
__________________________________________________________________________
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
2020. gada budžetā paredzēts finansējums ielu pārbūves un gājēju ietvju atjaunošanas
darbiem Cēsīs, Cēsu novadā. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma atklāta konkursa kārtībā organizētā
iepirkuma ,,Ielu virsmu seguma atjaunošana, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP
2020/21, piedāvājuma iesniegšana 08.07.2020., rezultātiem (piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā
cena), seguma atjaunošanas faktiskās izmaksas ir 1 441 120 EUR (t.sk. PVN 21%), kas ir par ~35% lielākas
nekā budžetā plānots. Ņemot vērā, ka publiskajos iepirkumos iesniegto piedāvājumu līguma cenas ir
lielākas, kā plānots, kā arī lai nodrošinātu drošu gājēju, pārvietošanos no dzīves vietām uz mācību, un
veselības iestādēm, nodrošinātu transporta plūsmas novirzīšanu no vecpilsētas un uzlabotu transporta
kustības drošību, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta
pirmās daļas 2. punktu, Cēsu novada domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Cēsu novada
pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 25.p.) un, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 30.07.2020. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā šādus grozījumus no ieņēmumu pārpildes:
N.p.k.
Darba nosaukums
Plāns
Grozījumi Precizētais
(EUR)
(EUR)
plāns (EUR)
1.1. Ielu seguma atjaunošana:
1 291 983
38 547
1 330 530
- Vienības laukuma seguma atjaunošana t.sk.
60 000
57 740
117 740
būvuzraudzība;
- Zvirbuļa ielas, posmā no Vārnu līdz Rīgas ielai,
152 200
20 290
172 490
seguma atjaunošana, t.sk. topogrāfiskā uzmērīšana,
apliecinājuma kartes izstrāde, būvuzraudzība;
- Ata Kronvalda ielas, posmā no Leona Paegles līdz
91 800
54 880
146 680
Piebalgas ielai, seguma atjaunošanai, t.sk.
topogrāfiskā uzmērīšana, apliecinājuma kartes
izstrāde, būvuzraudzība;
- Vaives ielas, posmā no Eduarda Veidenbauma līdz
232 000
21 430
253 430
pilsētas robežai un no Lapsu līdz Ata Kronvalda ielai,
seguma atjaunošana, t.sk. topogrāfiskā uzmērīšana,
apliecinājuma kartes izstrāde, būvuzraudzība;
- Dārzniecības ielas seguma atjaunošana, t.sk.
72 300
34 840
107 140
topogrāfiskā uzmērīšana, apliecinājuma kartes
izstrāde, būvuzraudzība;
- Nākotnes ielas, posmā no Ezera ielas līdz ciema
81 800
23 110
104 910
robežai, seguma atjaunošana, t.sk. topogrāfiskā
uzmērīšana, apliecinājuma kartes izstrāde,
būvuzraudzība;
- Viestura iela, posmā no Slimnīcas ielas līdz Zaķu
171 523
24 257
195 780
pārvadam un Satekles iela, seguma atjaunošana,
t.sk. topogrāfiskā uzmērīšana, apliecinājuma kartes
izstrāde, būvuzraudzība;
- Raiņa ielas, posmā no Piebalgas ielas līdz Zvirbuļu
87 360
5000
92 360
ielai, seguma atjaunošana, t.sk. topogrāfiskā
uzmērīšana, apliecinājuma kartes izstrāde,
būvuzraudzība;

- Stacijas laukuma rekonstrukcija (finansējums no
pašvaldības budžeta)
- Piebalgas ielas, posmā no Vaļņu ielas līdz rotācijas
aplim, seguma atjaunošana (finansējums no
pašvaldības budžeta);
- Vilku ielas, posmā no Vilku ielas 6 līdz Saules ielai,
atjaunošana, t.sk būvuzraudzība.
1.2.

Gājēju ietvju atjaunošana:
- apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūve
Rīgas ielas posmā no Ata Kronvalda ielas līdz Pētera
ielai (II kārta), t.sk. būvuzraudzība;
- Bērzaines ielas ietves atjaunošana posmā no Emīla
Dārziņa ielas līdz Gaujas ielai, t.sk. topogrāfiskā
uzmērīšana, apliecinājuma kartes izstrāde,
būvuzraudzība;
- ietvju atjaunošanas darbi (Poruka ielā ietve un
iebrauktuve pie SIA ĀMA, Raiņa ielā iebrauktuve,
Kaļķu ielā).
KOPĀ

175 000

-175 000

0

26 000

-26 000

0

142 000
86 100
50 000

-2 000
24 490
31 950

140 000
110 590
81 950

26 000

2640

28 640

10 100

-10 100

0

1 378 083

63 037

1 441 120

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A.Zerne) piešķirto finansējumu atbilstoši
veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem iekļaut budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

12.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu
aizsardzības komisiju”
______________________________________________
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, 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 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav,
nolemj:

1.

2.
3.

Izslēgt no Kokaugu aizsardzības komisijas sastāva Signi Ķerpi, Cēsu novada pašvaldības
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
ainavu arhitekti /izbeigtas darba attiecības
31.07.2020./.
Iekļaut Kokaugu aizsardzības komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju Ievu Zicmani,
Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti.
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 (ārpus meža zemes), kā arī izskatītu citus jautājumus, kas saistīti ar kokaugu ciršanu,
apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.ZICMANE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu
arhitekte.
Komisijas priekšsēdētājas 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.”.

13.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 240
“Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma
apstiprināšanu”
______________________________________________
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.panta trešo daļu, izvērtējot likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un komisijas darbību
reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un konkrēto amatpersonu kompetences,
tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Izslēgt no Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
priekšsēdētāju un komisijas sekretāri Signi Ķerpi, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti /izbeigtas darba attiecības 31.07.2020./.
2. Iecelt par Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
priekšsēdētāju un komisijas sekretāri Ievu Zicmani, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes ainavu arhitekti.
3. Izslēgt no Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
locekli Edīti Matuseviču, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa
pārvaldes komunikācijas speciālisti /izbeigtas darba attiecības 30.06.2020./.
4. Iecelt par Konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
locekli Ievu Bambāni, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
mājokļu jautājumu speciālisti-juristi.
5. Izdarīt Cēsu novada domes 2019. gada 25.jūlija lēmumā Nr.240 “Par konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma”
apstiprināšanu” grozījumus un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Apstiprināt konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju”
komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
I.ZICMANE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu
arhitekte;
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:
D.OZOLIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
komunālinženieris;
Komisijas locekļi:
V.LUKSTIŅA, Cēsu novada Būvvaldes arhitekte;
E.ATVARA, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
I.BAMBĀNE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu
jautājumu speciāliste-juriste.
Komisijas sekretāre:
I.ZICMANE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu
arhitekte.”.

14.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 „Par Transporta
kustības organizācijas komisiju”
______________________________________________
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, 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 rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas sastāva
E.Matuseviču, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes
komunikācijas speciālisti /izbeigtas darba attiecības 30.06.2020./.
2. Iekļaut Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāja
vietnieku Guntaru Norbutu, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieku.
3. Iekļaut Transporta kustības organizācijas komisijas sastāvā kā komisijas locekli Ivo Pāsu,
Ceļu būvinženieri.
4. Apstiprināt kā Transporta kustības organizācijas sekretāri I.Bambāni, Cēsu novada
pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciālisti-juristi.
5. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības
organizācijas komisiju’’ grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai realizētu ceļu pārvaldītāja kompetenci par pašvaldības ceļiem, izveidot Transporta
kustības organizācijas komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:
M.MALCENIEKS, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
G.NORBUTS, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
Komisijas locekļi:
E.TAURENE, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā
teritorijas plānotāja;
G.GROSBERGS, Cēsu novada domes deputāts;
A.MALKAVS, Cēsu novada domes deputāts;
J.KANDERS, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vecākais
komunālinženieris;
A.MIKLĀVS, Cēsu novada būvvaldes sabiedriskās vides pieejamības eksperts;
I. PĀSS, ceļu būvinženieris;
Komisijas sekretāre:
I.BAMBĀNE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu
jautājumu speciāliste-juriste.”.

15.
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram
Ziņo – L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldībā 04.08.2020. saņemts Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības
centra direktora elektronisks iesniegums par papildus finansējuma piešķiršanu izglītības iestādes
teritorijā esošās palīgēkas (bijušais malkas šķūnis) nojaukšanai, kura atrodas avārijas stāvoklī.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, pamatojoties uz
Cēsu novada domes 23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Cēsu novada pašvaldības
2020.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 2, 22.p.) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturasnav, nolemj:

1. Piešķirt papildus finansējumu no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes
izdevumi 2562.00 EUR (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit divi euro) palīgēkas nojaukšanai.
2.

Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem
(valdības funkciju klasifikācijas kods 04.900,11/ 007/004 ).

3.

Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības
2020.gada budžeta grozījumos.

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

16.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu Bērzaines
pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo : L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
2020. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likuma 51. panta
piektajā daļā (turpmāk – grozījumi VIL), kas nosaka, ka speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības
traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem. Speciālās izglītības iestāde papildus ir tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības,
speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes vai
dzirdes traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programmas — izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem,
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī
šā likuma 50. panta ceturtajā daļā noteiktās profesionālās pamatizglītības programmas.
Ņemot vērā, ka šobrīd Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs kā speciālā izglītības
iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas ar somatiskām saslimšanām, ar valodas
traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem, ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ievērojot
grozījumus Vispārējās izglītības likumā (stājās spēkā 11.06.2020.), kur pārejas noteikumu
45.punktā noteikts, ka “speciālās izglītības iestāde, kurai speciālās izglītības attīstības centra
statuss piešķirts līdz 2020. gada 15. maijam un kura neatbilst šā likuma 51. panta piektās daļas
prasībām (par izglītības programmām, kuras speciālās izglītības iestādes īsteno, un izglītības
programmām, kuras speciālās izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot papildus), ir tiesīga saglabāt
minēto statusu līdz 2023. gada 31. augustam, ja tā atbilst Ministru kabineta 2016. gada 29. marta
noteikumos Nr. 187 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir
speciālās izglītības attīstības centra statusu" (redakcijā, kas ir spēkā 2020. gada 15. maijā)
minētajiem kritērijiem, tai skaitā 2020. gada 15. maijā tā īsteno ne mazāk kā vienu no šā
likuma 51. panta piektajā daļā minētajām speciālās izglītības programmām. Uzturēšanas
izdevumus minētajās speciālās izglītības iestādēs no 2020. gada 1. septembra līdz 2023. gada
31. augustam sedz no valsts budžeta mērķdotācijas par izglītojamiem šā likuma 51. panta piektajā
daļā minētajās izglītības programmās.”
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8., 9. Pantu, pārejas
noteikumu 45.punktu un 51. panta piekto daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas- nav,
nolemj:

1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu Bērzaines pamatskolas –
attīstības centra nolikuma apstiprināšanu” šādus grozījumus :
1.1. Apstiprināt 06.08.2020. nolikumu Nr.24 “Grozījumi 26.03.2020. nolikumā Nr.10 “Cēsu
Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikums” saskaņā ar pielikumu.
1.2. Punktu 2.1. izteikt šādā redakcijā “2.1. līdz 2020. gada 9.aprīlim algu fonda ietvaros
apstiprināt iestādes amata vienību sarakstu;”.

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centrs direktoram Z.Ozolam informēt Izglītības
kvalitātes valsts dienestu par izmaiņām Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra
nolikumā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs
2020. gada 6.augustā

Nr.24
Grozījumi 2020. gada 26.marta nolikumā Nr. 10

“Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikums”
Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
22.panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības
likuma 8. pantu, Pārejas noteikumu
45.punktu
Izdarīt 2020. gada 26.marta nolikumā Nr.10 “Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra
nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2020.gada 26.marta lēmumu Nr.80 “Par Cēsu
Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu”, prot. Nr. 6, 1.punkts) šādus
grozījumus :
1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā :
“1. Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs (turpmāk tekstā – Izglītības iestāde) ir Cēsu
novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un pakļautībā esoša speciālā
izglītības iestāde, kura īsteno speciālās pamatizglītības un pirmsskolas izglītības programmas,
pamatizglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmas, kā arī interešu izglītības
programmas; nodrošina attīstības centra funkcijas.”

