
 

 

Cēsu novada domes sēdē 17.09.2020. (prot.nr.18) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

237 1 Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra   saistošo 
noteikumu  Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 
8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15  „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu  

238 2 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma 
„Puriņi”, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu  

239 3 Par nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, Cēsīs, Cēsu novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu  

240 4 Par nekustamā īpašuma “Vecstiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu 
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu  

241 5 Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu 
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

242 6 Par Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 
apstiprināšanu 

243 7 
Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

244 8 Grozījumi sporta pasākumu budžetā  

245 9 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā 
Nr.284  “Par nolikuma „Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, 
likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu  

246 10 Par vecāku maksas iekasēšanu ēdināšanas pakalpojumam 
Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā 

247 11 Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumā 
Nr.230 “Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu 
novadā” 

248 12 Par preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs 
bērnudārzs” īstenošanu Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības 
iestādē 

249 13 Par atbalstu A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai mūzikas 
izglītības programmu īstenošanai Cēsu 2.pamatskolā  

250 14 Par atbalstu Cēsu 1.pamatskolai Eiropas savienības Erasmus+ 
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas 
partnerību projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079088_4  “Don’t 
wait to see the destruction”( “Negaidi, lai mēs pieredzētu 
postu”) 



 

 

251 15 Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-
DE03-KA229-077068_2 “Eat well, Move more, Live 
Better”(“Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk”)  

252 16 Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-
SI01-KA229-075988_3 “Let’s get G.R.E.E.N”( “Domāsim 
zaļi!”) 

253 17 Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-
IT02-KA229-079326_6 “Gender Equality” (“Dzimumu 
vienlīdzība”) 

254 18 Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu 
apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-FR01-KA229-
080073_2 " Waste my love" (“Atkritumi - mana mīlestība”) 

255 19 Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu 
apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-DE03-KA229-
077184_2 "Learning for a Future between Tradition and 
Trend" (“Mācīšanās nākotnei starp tradicionālo un 
mūsdienīgo”) 

256 20 Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu 
apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-SK01-KA229-
078252_4 "Schools for a Greener Europe" (“Skolas zaļākai 
Eiropai”) 

257 21 Par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-UK01-
KA229-078888_4 "Drastic? Fantastic? The impact of plastic" 
(“Radikāli? Fantastiski? Plastmasas ietekme”) 

258 22 Par zemes gabala Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov., apbūves 
tiesības izsoli 

259 23 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai 

260 24 Par nolikuma “Par zīmola “Radīts Cēsīs” lietošanu” 
apstiprināšanu 

261 25 Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.05.2013. lēmumā 
Nr.189 "Par nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā"  

262 26 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa 
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules 
ielā 23-25, Cēsīs, Cēsu novadā  

263 27 Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošo 
noteikumu Nr. 23 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 



 

 

19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20  „Par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā ”” apstiprināšanu  

264 28 Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo 
noteikumu  Nr. 24 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 
8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17  „Par Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem ”” apstiprināšanu 

265 29 Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošo 
noteikumu  Nr. 25 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 
8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16  „Par Cēsu novada 
pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu  

266 30 Par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi  Cēsu Bērzaines 
pamatskolas attīstības centra  izglītojamiem  

267 31 Par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi Rāmuļu 
pamatskolas izglītojamiem  

 
1. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošo noteikumu  
Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15  „Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu 

Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras ‘Sociālais dienests” direktore 
 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru 
kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punktu un ievērojot Cēsu novada domes 2020. gada 27. 
augusta lēmumu Nr. 226 “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas 2020. gada 3. septembra atzinumu (protokols Nr. 7), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, 
ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošos noteikumus Nr.22 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

 
Saistošie noteikumi 

Cēsīs 
2020. gada 17. septembrī.                   Nr.22 
 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 

 un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 
 likuma par “Palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  

25. panta pirmo daļu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem 
 un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu, 

 Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 



 

 

 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
 pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa 

 nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 
13. punktu, likuma “Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu 

 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos  
Nr. 15 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 

 
  

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt 3.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā: 

“3.2. Dienesta izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti:”. 
2. Izteikt 18.1 punktu šādā redakcijā: 

“18.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vai tad, ja izglītības process tiek īstenots 
attālināti, brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā.”. 

3. Aizstāt 19. punktā skaitli 18. ar skaitli 18.1. 
4. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā: 

 “21. Vecāku maksas atlaides pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas no nākamā 
mēneša pirmās  dienas līdz kalendārā gada attiecīgā pusgada beigām.”. 

5. Izteikt 23. punktu šādā redakcijā: 
”23. Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts, uzsākot jaunu mācību gadu vispārējās 

un  profesionālās izglītības iestādēs, ja ģimenei šim nolūkam nav piešķirts cits 
pašvaldības pabalsts. Pabalsts ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.”. 

6. Izteikt 28.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“28.6. pabalsts kompensējamo medikamentu un kompensējamo aprūpes priekšmetu 

nekompensējamās daļas   izdevumu apmaksai;”.  
7. Svītrot 28.7. un 28.8. apakšpunktus. 
8. Svītrot 29. punktā skaitļus un vārdu “28.7. un 28.8”; 
9. Izteikt 31.13. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“31.13. nestrādājošiem pensionāriem;”. 
10. Izteikt 31.2 punktu šādā redakcijā: 

“31.2 Pabalsts pirts apmeklējumam ir pirts biļetes cenas atlaide: 
  31.21. trūcīgām un maznodrošinātām  ģimenēm (personām) un nestrādājošiem 
pensionāriem – 5,00 euro vienam klientam; 
 31.22.  trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem – 6,00 euro.”. 

 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo noteikumu 

Nr. 22 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā ”” 

paskaidrojuma raksts 
 

 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 

Šobrīd Cēsu novada pašvaldībā valsts un pašvaldības noteikto sociālās palīdzības 
pabalstu apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka saistošie noteikumi Nr.15 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (Saistošie noteikumi).  Saistošajos 
noteikumos citstarp noteikti pašvaldības paredzētie sociālās palīdzības pabalsti, 



 

 

 t.sk. brīvpusdienas, vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs, 
pabalsts mācību piederumu iegādei, pabalsts medicīnisko izdevumu daļēja 
apmaksai, pabalsts pirts apmeklējumam. 

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 3.2.  apakšpunkta ievaddaļu atbilstoši pašvaldības 
sociālo pabalstu administrētāja – Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” (turpmāk – Dienests) gada budžetam un ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta  garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsta un pabalsta ārkārtas situācijā, Dienests 
izmaksā pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības pabalstus. Ievērojot, ka 
pašvaldības sociālās palīdzības noteikšanas princips definēts Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrajā un trešajā daļā, kā arī 
35. panta trešajā un ceturtajā daļā un saistošie noteikumi  ir viens no ārējiem 
normatīvajiem aktiem, kas noteic pašvaldības budžeta plānošanu sociālajai 
palīdzībai un pašvaldības, t.sk., Dienesta budžets tiek plānots un pašvaldības 
sociālie pabalsti attiecīgi tiek piešķirti atbilstoši Saistošajos noteikumos 
paredzētajiem sociālo pabalstu veidiem, Saistošo noteikumu 3.2. apakšpunkta 
ievaddaļā ir svītrojams nosacījums pašvaldības sociālo pabalstu izmaksāšanai. 
Saistošo noteikumu 18.1 punktā noteikta brīvpusdienu nodrošināšana ārkārtējās 
situācijas laikā, kad izglītības process tika organizēts attālināti.  Ievērojot, ka pēc 
ārkārtējās situācijas atcelšanas  atbilstoši Ministru kabineta 9. jūnija noteikumu 
Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības 
ierobežošanai” 27. punktam (MK noteikumu 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 
redakcijā, kas grozīta ar 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544) Cēsu novada dome 
2020. gada 27. augustā pieņēmusi lēmumu Nr. 226 “Par izglītības procesu 
organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs” un atsevišķās Cēsu novada pašvaldības iestādēs mācību process tiks 
organizēts attālināti, izdarāmi atbilstoši Saistošo noteikumu 18.1 punkta 
grozījumi, lai nodrošinātu brīvpusdienu izsniegšanu pārtikas komplektu veidā.  
Saistošo noteikumu 21. punktā noteikts, ka vecāku maksas atlaides pirmsskolas 
izglītības iestādēs tiek piešķirtas uz trīs mēnešiem. Šāda kārtība pabalsta 
saņemšanai prasa gan bērnu vecāku laiku, gan rada ievērojamu administratīvo 
slogu Dienestam, organizējot pabalsta piešķiršanu, tāpēc, ievērojot labas 
pārvaldības principu darbā ar klientiem un veicinot pašvaldības administratīvo 
resursu racionālu izmantošanu, pabalsta piešķiršana nosakāma uz ilgāku laika 
periodu. 
Saistošo noteikumu 23. punkta spēkā esošajā redakcijā nav noteikti mācību 
iestāžu veidi, kuru izglītojamo ģimenēm, bērniem uzsākot mācību gadu, tiek 
piešķirts pabalsts mācību piederumu iegādei. Ievērojot, ka pabalsts paredzēts 
vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo atbalstam, izdarāmai 
attiecīgi grozījumu Saistošo noteikumi 23. punktā. 
Saistošo noteikumu 28.6. apakšpunktā izdarāmas izmaiņas, nosakot, ka pabalsts 
medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai papildus kompensējamo medikamentu 
nekompensējamās daļas apmaksai tiek piešķirts arī kompensējamo aprūpes 
priekšmetu nekompensējamās daļas izmaksu segšanai, un līdz ar šīm izmaiņām  
svītrojams 28.7. un 28.8. apakšpunkts.  
Lai paplašinātu pabalsta pirts apmeklējumam saņēmēju – nestrādājošo 
pensionāru - loku un samazinātu pabalsta saņēmēju izmaksas par pirts 
pakalpojumu, nosakot lielāku atlaižu apmēru, izdarāmi grozījumi Saistošo 
noteikumu 31.13.  apakšpunktā un 31.2 punktā.  

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

     Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts  Saistošo noteikumu 3.2.  
apakšpunkta ievaddaļā svītrot nosacījumu, ka pašvaldības sociālie pabalsti tiek 
maksāti atbilstoši Dienesta gada budžetam un ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta  garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalsta un pabalsta ārkārtas situācijā. 



 

 

 

 

Atbilstoši grozījumu projektam Saistošo noteikumu 18.1 punktā noteikts, ka ne 
tikai valstī izsludinātās krīzes situācijā, bet arī  tad, ja izglītības process tiek 
īstenots attālināti, brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.  
     Atbilstoši Saistošo noteikumu grozījumu projektam Saistošo noteikumu 21. 
punktā noteikts, ka vecāku maksas atlaides pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas 
tiek piešķirtas no nākamā mēneša pirmās  dienas līdz kalendārā gada attiecīgā 
pusgada beigām. 
     Izdarot grozījumus Saistošo noteikumu 23. punktā, tiks noteikts, ka  pabalsts 
mācību piederumu iegādei piešķirams, uzsākot jaunu mācību gadu vispārējās 
izglītības un    profesionālās izglītības iestādēs. 
     Saskaņā ar grozījumiem Saistošo noteikumu 28.6. apakšpunktā pabalsts 
medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai tiks piešķirts ne tikai kompensējamo 
medikamentu, bet arī kompensējamo aprūpes priekšmetu nekompensējamās 
daļas   izdevumu apmaksai. Ievērojot, ka Saistošo noteikumu 28.6. apakšpunkta 
jaunās redakcijas norādītie aprūpes priekšmeti ietver 28.7. un 28.8. nosauktos 
inkontinences līdzekļus un diabēta slimnieku teststrēmeles cukura līmeņa 
noteikšanai asinīs, tiek svītrots 28.7. un 28.8. apakšpunktus. 
     Izdarot grozījumus Saistošo noteikumu  31.13. apakšpunktā, tiek noteikts, ka 
pabalstu pirts apmeklējumam ir tiesīgi saņemt nestrādājoši pensionāri neatkarīgi 
no viņu mēneša ienākumiem. 
Atbilstoši  grozījumiem Saistošo noteikumu 31.2 punktā maznodrošinātām 
ģimenēm un nestrādājošiem pensionāriem tiks noteikts lielāks pabalsts pirts 
apmeklējumam - pirts biļetes cenas atlaide – 5,00 euro (šobrīd attiecīgi 4,00 euro 
un 3,75 euro).  
   

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

2020. gadā pabalstam pirts apmeklējumam nepieciešams papildus finansējums  
500,00 – 600,00 euro mēnesī. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma  3. panta otrā daļa, 35. panta trešā un ceturtā daļa. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Vaives pagasta pārvaldē (Nākotnes iela 6-14, Vaives pagasts, Cēsu 
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Raunas iela 
4, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 
(Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā). 

http://www.cesis.lv/


 

 

2. 
Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagasts, Cēsu novads, 

pārdošanu   
 

 Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 

 

 Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr. 216 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu 
atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 17, 7.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo 
īpašumu „Puriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., (kadastra numurs 4290 004 0067), kas sastāv no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0067, platība 22,5 ha, tai skaitā mežaudze 15,02 ha, 
turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu EUR 27 500,00 (Divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti 
euro), un piedāvāja (vārds,uzvārds)  izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu, kā ēku nekustamā 
īpašuma „Puriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 504 0011,  kas atrodas uz Īpašuma, 
īpašniekam, 01.09.2020. nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/5/3863. 
     Pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) 02.09.2020. apliecinājums (reģistrēts 02.09.2020. ar Nr. 
6-2-6/5/4335), ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam 
piedāvāto nekustamo īpašumu „Puriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., (kadastra numurs 4290 004 0067), 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0067, platība 22,5 ha, vienlaicīgi 
lūdzot atļauju izmantot nomaksas pirkumu uz termiņu līdz pieciem gadiem.  
     Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības 
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.07.2018. priekšlikumu (prot. Nr.20), Cēsu novada 
dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Pārdot nekustamo īpašumu „Puriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., (kadastra numurs 4290 004 
0067), kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0067, platība 22,5 
ha, tai skaitā mežaudze 15,02 ha, turpmāk – Īpašums, (vārds,uzvārds) par Īpašuma 
nosacīto (brīvo) cenu EUR 27 500,00 (Divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro).  

2. Pircējam ir tiesības iegādāties Īpašumu uz nomaksu ar nomaksas termiņu līdz pieciem 
gadiem vai ar tūlītēju samaksu, kas jāveic līdz pirkuma līguma noslēgšanai.   

3. Atliktā maksājuma gadījumā piešķirt Pircējam tiesības nostiprināt iegūto Īpašumu 
zemesgrāmatā pirms nomaksas veikšanas uz sava vārda, vienlaikus nostiprinot ķīlas 
tiesības par labu Cēsu novada pašvaldībai. 

4. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma 
līgumu. 

5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijai. 

 
3. 

Par nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
________________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 16.07.2020. lēmumu Nr. 177 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 



 

 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 10.p.), atsavināšanai, 
pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - Priekuļu iela 15, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0005, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra 
apzīmējums 4201 003 0181, platība 8281 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums. 
   Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās 
viens pretendents – SIA „KARJERU TEHNIKAS NOMA” reģ. Nr.44103082232, adrese: „Lejas 
Rauduvītes”, Amatas nov., Drabešu pag., LV-4139,  un kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo 
augstāko cenu 8 700.00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). Pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles komisija 27.08.2020. (protokols Nr.10) apstiprināja izsoles rezultātus. 
     SIA „KARJERU TEHNIKAS NOMA”, reģ. Nr.44103082232, savu piedāvāto augstāko cenu par 
Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no 
Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 860.00 EUR (astoņi simti sešdesmit euro un 00 centi)), ir 
samaksājis ieskaitot 7 840.00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit  euro un 00 centi) 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: 
LV51UNLA0004013130835.       
      Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu novada  16.07.2020. lēmumu Nr. 177 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 10.p.), apstiprināto izsoles 
noteikumu 8.1. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.08.2020. 
priekšlikumu (protokols Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par 
(G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, 
A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Priekuļu iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 
003 0005, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 003 0181, 
platība 8281 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 27.08.2020. izsoles rezultātus, 
saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja – SIA „KARJERU TEHNIKAS NOMA” reģ. 
Nr.44103082232, adrese: „Lejas Rauduvītes”, Amatas nov., Drabešu pag., LV-4139,  par 
pēdējo augstāko cenu 8 700.00 EUR (astoņi tūkstoši septiņi simti euro un 00 centi). 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot 
atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijai. 

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

4. 
Par nekustamā īpašuma  “Vecstiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 16.07.2020. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads,  nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 11.p.), atsavināšanai, 
pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - „Vecstiķēni”, 



 

 

Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0172, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un 
mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 004 0172, platība 1.73 ha,  tai skaitā mežaudze – 0,37 ha, 
turpmāk – Nekustamais īpašums. 
   Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās 
divi pretendenti –   (vārds,uzvārds) dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr.1 un (vārds,uzvārds)  dalībnieks 
reģistrēts ar kārtas Nr.2. 
     Nekustamo īpašumus nosolīja par pēdējo augstāko cenu  4 300.00 EUR (četri tūkstoši trīs 
simti euro un 00 centi) dalībnieks Nr.2. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 
27.08.2020. (protokols Nr.11) apstiprināja izsoles rezultātus. 
     Dalībnieks Nr.2 savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība 
starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 
360.00 EUR (trīs simti sešdesmit euro un 00 centi)), ir samaksājis ieskaitot 3 940.00 EUR (trīs tūkstoši 
deviņi simti četrdesmit  euro un 00 centi)  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: LV51UNLA0004013130835.       
      Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu novada  16.07.2020. lēmumu Nr. 178 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 11.p.), apstiprināto izsoles 
noteikumu 7.1. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.08.2020. 
priekšlikumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par 
(G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, 
A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 
4290 004 0172, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra 
apzīmējums 4290 004 0172, platība 1.73 ha,  tai skaitā mežaudze – 0,37 ha, turpmāk 
tekstā – Nekustamais īpašums, 27.08.2020. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
Nekustamo īpašumu nosolīja – (vārds,uzvārds) , par pēdējo augstāko 4 300.00 EUR (četri 
tūkstoši trīs simti euro un 00 centi). 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot 
atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijai. 

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

5. 
Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
______________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 

 Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 16.07.2020. lēmumu Nr. 179 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 12.p.), atsavināšanai, 
pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu - „Vidus Stiķēni”, 



 

 

Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 004 0196, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, 
kadastra apzīmējums 4290 004 0196, platība 4.7 ha,   turpmāk – Nekustamais īpašums. 
   Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās 
viens pretendents – (vārds,uzvārds)  kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 12 
500.00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un 
izsoles komisija 27.08.2020. (protokols Nr.12) apstiprināja izsoles rezultātus. 
     (vārds,uzvārds) savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība 
starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1 
230.00 EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit euro un 00 centi)), ir samaksājis ieskaitot 11 270.00 
EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit  euro un 00 centi) 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: LV51UNLA0004013130835.       
      Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu novada  16.07.2020. lēmumu Nr. 179 „Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 12.p.), apstiprināto izsoles 
noteikumu 7.1. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 27.08.2020. 
priekšlikumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par 
(G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, 
A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 
4290 004 0196, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 004 
0196, platība 4.7 ha, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, 27.08.2020. izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja –(vārds,uzvārds) , par pēdējo 
augstāko cenu 12 500.00 EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro un 00 centi). 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot 
atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
  
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 

6. 
Par Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: L.Kokina,  Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 24.08.2020. saņemts  Līvu  pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas 
elektronisks iesniegums par 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 03.09.2020. (prot.Nr. 10) 
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, 
J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
  
1.      Apstiprināt Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2.     Uzdot Līvu 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. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 
 

 
Pielikums  

Līvu  pirmsskolas izglītības iestādes nolikums 

N O L I K U M S  

        

Izdots saskaņā ar  
Izglītības likuma  22. panta pirmo daļu,  

Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Līvu pirmsskolas izglītības iestāde (turpmāk tekstā – Iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības 
(turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta un padotībā esoša pirmsskolas izglītības iestāde, kura 
īsteno pirmsskolas izglītības programmu.  

2. Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, uz to 
pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, kā arī 
Dibinātāja izdotie tiesiskie akti  un  šis nolikums. 

3. Iestāde ir pastarpinātās pārvaldes iestāde, kurai ir  savs zīmogs, kā arī noteikta parauga 
veidlapa. 

4.  Iestādē tiek nodrošināta centralizēta grāmatvedības uzskaite , ko veic iestāde “Cēsu novada 
pašvaldība”.  

5. Dibinātāja un Iestādes juridiskā adrese:  Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV -  4101. 

6. Iestādes faktiskā adrese: Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136.  

7. Iestādes izglītības programmu īstenošanas vieta: Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV -  
4136. 

II Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

8. Iestādes mērķis ir: 

8.1.  veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai 
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu; 

8.2. Iestādes audzināšanas un mācību satura īstenošanas mērķis ir vispusīgi un harmoniski 
attīstīts, zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, 
patstāvīgi darbojas , ieinteresēti un ar prieku mācās, gūstot pieredzi par sevi, citiem, 
apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā, ciena savu valsti, tautu tradīcijas. 

https://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-registracijas-kartiba
https://likumi.lv/ta/id/275431-izglitibas-iestazu-un-citu-izglitibas-likuma-noteikto-instituciju-registracijas-kartiba


 

 

9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība. 

10.  Iestādes uzdevumi ir: 

10.1. īstenot izglītības programmas, organizēt mācību un audzināšanas darbu,   izvēlēties 
izglītošanas darba metodes  un formas; 

10.2. attīstīt bērna  sociālās un emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu emociju, domu 
un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības; 

10.3.  attīstīt kritisko domāšanu, jaunradi, prasmi pieņemt atbildīgus lēmumus, 
uzņēmējspēju, sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un digitālās prasmes;  

10.4. veicināt bērna pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību, 
izkopt veselīga dzīves veida paradumus; 

 10.5. sekmēt bērna sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi 
un valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.  

10.6. veidot pratību pamatus mācību jomās – valodu, sociālā un pilsoniskā, kultūras 
izpratne un pašizpausme mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, 
veselība un fiziskā aktivitāte. 

10.8. sadarboties ar bērna vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību, lai nodrošinātu 
bērna sagatavošanu pamatizglītības  ieguves uzsākšanai; 

10.9. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē 
nepieciešamos mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē; 

10.10. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus. 

III Iestādē īstenojamās izglītības programmas 

11.  Iestāde īsteno  licencētu vispārējās pirmsskolas izglītības programmu, kods 01011111.  

12. Iestāde var pastāvīgi īstenot interešu izglītības  un citas izglītības programmas saskaņā ar 
normatīvo aktu prasībām, tās saskaņojot ar Dibinātāju.  

IV Izglītības procesa organizācija 

13. Izglītības procesa organizāciju Iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, 
citi ārējie normatīvie akti, šis nolikums, Darbā kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības 
noteikumi un citi Iestādes iekšējie normatīvie akti. 

14. Izglītības procesa organizācija pirmsskolā: 

14.1. Bērnu  uzņemšana  pirmsskolas grupās notiek Dibinātāja noteiktā kārtībā atbilstoši 
Izglītības likumam  un citiem normatīvajiem aktiem. Pieļaujamo bērnu  skaitu grupā nosaka 
Dibinātājs.  

14.2. Pirmsskolas izglītības programmas pedagoģiskā procesa organizācijas principus nosaka 
valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas. Izglītības programmas īstenošanā var iekļaut dažādus ar 
mācību programmas saturu saistītus pasākumus, piemēram, svētkus, izstādes u.c.    

14.3. Izglītības process pirmsskolas grupās notiek saskaņā ar gada tematisko plānu un 
nodarbību sarakstu. Nodarbību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām nosaka nodarbību 
saraksts, ko apstiprina  vadītājs.  

14.4. Pirmsskolas izglītības pakāpē mācību satura apguvei katru nedēļu plāno rotaļnodarbības 
ar integrētu mācību saturu bērna fiziskai, psihiskai un sociālai attīstībai.  



 

 

14.5. Iestādē bērniem  ir iespējams arī daļējs pedagoģiskā procesa apmeklējums, to iepriekš 
saskaņojot ar Dibinātāju. 

14.6. Pirmsskolas grupu darba laiks no plkst. 7.00 – 19.00.  

14.7. Pēc pirmsskolas izglītības satura apguves par bērna  sasniegumiem (zināšanām, prasmēm 
un attieksmēm atbilstoši plānotajiem rezultātiem) Iestāde  rakstiski informē viņa vecākus vai 
citus bērna  likumiskos pārstāvjus.  

V Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence 

15. Lai risinātu ar mācību un pedagoģisko procesu saistītus jautājumus, Iestādē izveido pedagoģisko 
padomi. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtību, tās darbību un kompetenci 
nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti. Pedagoģisko padomi vada Iestādes 
vadītājs. 

16. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi pusgadā, to norisi protokolē. Lēmumus 
pieņem ar balsu vairākumu. Pedagoģiskā padome: 

16.1.veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai; 

16.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi; 

16.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas 
pamatjautājumos; 

16.4. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu. 

VI Pirmsskolas izglītības iestādes bērnu un vecāku tiesības un pienākumi 

17. Bērna un viņa vecāku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, citos normatīvajos aktos un Iestādes iekšējos normatīvajos aktos.  
18.  Bērnu tiesību aizsardzību Iestāde īsteno, sadarbojoties ar ģimeni, valsts un pašvaldības 
institūcijām un citām juridiskām personām, kā arī  sabiedriskajām organizācijām. 

VII Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi 

19. Iestādi vada vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Dibinātājs normatīvos aktos 
noteiktā kārtībā.  

20. Iestādē ir lineāri funkcionāla vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem 
vadītājiem. Darbinieku pakļautību nosaka amatu aprakstos. 

21 Vadītāja  prombūtnes laikā   Izglītības iestādes vadītāja pienākumus pilda ar Cēsu novada domes 
priekšsēdētāja rīkojumu iecelta persona.   

22. Vadītāja tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, 
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā un citos 
normatīvajos aktos. Vadītāja tiesības, pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata 
apraksts. 

23. Vadītāja vispārīgie pienākumi: 

23.1. vadīt Iestādes darbu un atbildēt par Iestādes darba rezultātiem; 

23.2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma 
ievērošanu un izpildi Iestādē; 

23.3.  plānot Iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un par savu darbību un izlietojuma 
rezultātiem pēc pieprasījuma atskaitīties Dibinātājam un Iestādes padomei; 



 

 

23.4. nodrošināt Iestādes darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu 
izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi; 

23.5. nodrošināt Iestādes datu bāzes izveidi un uzturēšanu; 

23.6. nodrošināt Iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un 
darbiniekiem, nodibinot un izbeidzot darba tiesiskās attiecības, ievērojot Darba 
likumā un citos normatīvajos aktos darba devējam noteiktās tiesības un 
pienākumus; 

 23.7. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu vai funkciju veikšanu, 
nosakot katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus; 

23.8.     nodrošināt Iestādes patstāvīgu lietvedību un arhīva kārtošanu; 

23.9.  izveido Iestādes iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzrauga un uzlabo to; 

23.10. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un  izglītības procesa kvalitatīvu 
īstenošanu; 

23.11. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

23.12. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu; 

23.13. nodrošināt Iestādes padomes  darbu; 

23.14. atbildēt par Iestādes izglītības, saimniecisko un finansiālo darbību piešķirtā 
finansējuma ietvaros un kontrolēt noteikto uzdevumu izpildi; 

23.15.  slēgt preču piegādes, pakalpojumu saņemšanas, būvdarbu līgumus, ja ievērotas 
normatīvo aktu prasības publisko iepirkumu jomā un to līgumcena ir līdz 
42.000.00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa; 

23.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Iestādi valsts, tai skaitā, tiesu, pašvaldību 
institūcijās u. c.; 

23.17. nodrošināt izglītības programmu īstenošanu personas dzīvībai un  veselībai 
drošos apstākļos Iestādē un tās organizētajos pasākumos ārpus Iestādes;  

23.18. organizēt izglītojamo ēdināšanu; 

23.18. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību 
aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu 
vērsta vardarbība Iestādē vai ārpus tās; 

23.20. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu 
Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Iestādes darbību kontrolējošām 
institūcijām; 

23.21. nodrošināt Iestādes un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā un organizēt Izglītības 
iestādes saimniecisko darbību; 

23.22. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, prēmēt pedagogus un citus darbiniekus, kā arī 
disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros. 

    24. Vadītāja vispārīgās tiesības: 

24.1. savas kompetences ietvaros lemt par Iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo 
līdzekļu racionālu izlietošanu; 

24.2. noteikt Iestādes darbinieku amata vienību skaitu, saskaņojot ar Dibinātāju;  



 

 

24.3.  noteikt pedagoģisko likmju skaitu atbilstoši Ministru Kabineta noteiktajai 
pedagoģisko darbinieku darba samaksas kārtībai, darba samaksas lielumam un 
darba slodzei, un Iestādes izglītības programmā norādītajam apmaksāto stundu 
skaitam; 

24.4.  atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavot priekšlikumu un iesniegt 
apstiprināšanai Dibinātājam saimniecisko darbinieku amatu vienību sarakstu, 
amatalgas un piemaksas; 

24.5. uzsākt un izbeigt darba tiesiskās attiecības ar Iestādes darbiniekiem, noteikt viņu 
pienākumus un tiesības;  

24.6. izraudzīties darba formas un metodes sava darba veikšanai;  

24.7.   kontrolēt iestādes darbinieku pienākumu izpildi un pieprasīt pārskatus par viņu 
darbu; 

24.8. slēgt Iestādes darbības nodrošināšanai nepieciešamos piegādes, pakalpojumu, 
būvniecības un cita veida līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; 

24.9. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju, kā arī 
metodisku palīdzību, kas nepieciešama Iestādes darba uzlabošanai; 

24.10. pārstāvēt Iestādes intereses valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī nevalstiskajās 
organizācijās; 

24.11. pieprasīt no Iestādes darbiniekiem konfidenciālas informācijas saglabāšanu un 
neizpaušanu; 

                 24.12. izteikt ierosinājumus normatīvo aktu un izglītības politikas pilnveidei; 

24.13. izvēlēties profesionālās meistarības pilnveides formas, īstenojot profesionālo 
pilnveidi; 

24.14. dalīties sava darba pieredzē. 

25. Vadītājam var būt vietnieki. Vadītāja vietniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī viņu 
kompetenci un atbildību nosaka Iestādes vadītājs. Vadītāja vietnieka  tiesības, pienākumus un 
atbildību precizē darba līgums un amata apraksts. 

26. Pedagogus darbā pieņem un atbrīvo no darba  Iestādes vadītājs normatīvos aktos noteiktā 
kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt pedagogiem konkrētu uzdevumu veikšanu.  

27. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos 
aktos. 

28. Iestādes tehniskos darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba  vadītājs normatīvos aktos 
noteiktā kārtībā. Vadītājs ir tiesīgs deleģēt tehniskajiem darbiniekiem konkrētu uzdevumu veikšanu.  

29.. Iestādes tehnisko darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes tehnisko  darbinieku tiesības, 
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.  

30. Iestādes tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Vadītājs. 

                                 VIII Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence 

31. Vadītāja pienākums ir nodrošināt Iestādes padomes izveidošanu un darbību. 



 

 

32. Iestādes padomes kompetenci nosaka Izglītības likums. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, 
iestādes padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar Iestādes vadītāju, 
izdod padome. 

IX Iestādes iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde   vai                                 
pārvaldes amatpersona, kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt 

iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību 

33. Iestāde saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu un citiem normatīvajiem aktiem  
patstāvīgi izstrādā un izdod šādus iekšējos normatīvos aktus: 

 31.1. Iestādes  Attīstības plānu,  saskaņojot ar Iestādes  padomi, ko apstiprina Dibinātājs; 

32.2. Izglītības iestādes nolikumu, ko apstiprina Dibinātājs;  

34. Iestādes Vadītājs bez saskaņošanas ar Dibinātāju izdod šādus Iestādes iekšējos normatīvos aktus: 

 34.1. Darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi; 

          34.2. Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Iestādes  padomi, Pedagoģisko padomi; 

 34.3. Kārtību pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanai un piemaksas noteikšanai, saskaņojot ar 
arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi; 

 34.4. Darbinieku apbalvošanas un materiālās stimulēšanas kārtību, saskaņojot ar 
arodorganizāciju un Pedagoģisko padomi; 

 34.5. gada darba plānu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi; 

 34.6. Pedagoģiskās padomes nolikumu. 

35. Iestādes metodiķis pēc vadītāja deleģējuma var izstrādāt šādus iekšējos normatīvos aktus: 

35.1.Iestādes rotaļnodarbību sarakstu, ko izstrādā sadarbībā ar pedagogiem un apstiprina 
Iestādes vadītājs; 

35.2. Kārtību, kādā organizē bērnu  dienas režīmu. 

36. Iestādes lietvede izstrādā un vadītājs apstiprina šādus iekšējos normatīvos aktus: 

36.1. Iestādes arhīva nolikumu; 

36.2. Iestādes lietvedības nolikumu; 

36.3. Iestādes arhīva lietu nomenklatūru u.c. 

37. Pēc nepieciešamības Iestāde ir tiesīga izdot citus iekšējos normatīvos aktus, kas nav minēti 
nolikumā.  

38. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu Iestādes dibinātājam - Cēsu novada domei, Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu 
novadā, LV - 4101. 

39. Iestādes darbinieku faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt  Iestādes vadītājam, iesniedzot 
iesniegumu Iestādē Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV - 4136. 

X Iestādes finansēšanas avoti un  kārtība 

40. Iestādes finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un 
citi normatīvie akti. 

41. Iestādi finansē tās Dibinātājs. Valsts un Dibinātājs piedalās Iestādes finansēšanā normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā. 



 

 

42. Iestāde var saņemt papildu finanšu līdzekļus: 

 43.1. ziedojumu un dāvinājumu veidā; 

 43.2. sniedzot maksas pakalpojumus  Iestādes nolikumā noteiktajos gadījumos;  

 43.3. no citiem ieņēmumiem. 

43. Papildu finanšu līdzekļi ieskaitāmi Iestādes attiecīgajā budžeta kontā un izmantojami tikai:  

43.1. Iestādes attīstībai; 

43.2. mācību līdzekļu iegādei; 

43.3. Iestādes aprīkojuma iegādei; 

43.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai. 

44. Vadītājs ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. 

45. Iestādes pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes, pamatojoties uz Dibinātāja lēmumu, 
apstiprina vadītājs un Cēsu novada domes Finanšu nodaļas ekonomists. 

46. Iestādes grāmatvedība tiek organizēta centralizēti ar pašvaldības grāmatvedību un to veic 
Dibinātājs.  

XI Iestādes saimnieciskā darbība 

47. Iestāde ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos 
normatīvajos aktos, kā arī Iestādes nolikumā noteikto.  

48. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam Iestādes vadītājs    ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un 
fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darba veikšanu un citiem 
pakalpojumiem, kā arī sniegt maksas pakalpojumus (piemēram, sniedzot ēdināšanas, telpu 
nomu pakalpojumus), ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un Iestādes darbībai.  

49. Maksas pakalpojumu izcenojumus apstiprina Dibinātājs. 

50. Iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju nodrošina Dibinātājs. 

51. Iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi 
pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta un pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu 
apmēru. 

XII Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

52. Iestādi reorganizē vai likvidē Dibinātājs normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, paziņojot par to 
Izglītības iestāžu reģistram. 

XIII Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība  

53. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu,  izstrādā Iestādes  
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina Dibinātājs. 

54. Grozījumus Iestādes nolikumā  var izdarīt pēc Dibinātāja  iniciatīvas, Iestādes vadītāja vai Iestādes 
padomes,  vai  Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

 55.  Grozījumus Iestādes   nolikumā izstrādā Iestāde  un apstiprina tās Dibinātājs. 

XIV Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības likumu un 
citiem normatīvajiem aktiem 

56. Saskaņā ar normatīvajos aktos un Dibinātāja noteikto kārtību Iestāde veic dokumentu un arhīvu 
pārvaldību. 



 

 

57. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un 
pašnovērtējuma ziņojumu. 

58. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas 
ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu. 

59. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības aprūpi 
un pirmās palīdzības pieejamību iestādē. 

60. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos 
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:  

60.1. attiecībā un higiēnas noteikumu ievērošanu; 

60.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības  
 noteikumu ievērošanu. 

 

Vadītāja                                                                                                          A. Gabranova 

 

7. 

Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

________________________________________________________________ 
  Ziņo: E.Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja 

 

Cēsu novada dome 13.06.2019. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 185 “Par Cēsu novada pašvaldības 
Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 3.p.), ar kuru uzsākti Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu (turpmāk – grozījumu) izstrāde, kuras gaitā precizēta teritorijas plānojuma 
grafiskā daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, lai nodrošinātu novada teritorijas 
līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Grozījumu izstrādes procesā tika pieprasīti nepieciešamie 
nosacījumi no 20 institūcijām, kā arī pieņemti iedzīvotāju ierosinājumi grozījumiem – kopā tika 
saņemti 15 fizisku un juridisku personu iesniegumi. 
 Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1. punktu, 23.panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 2., 26.,80., 82. punktu, kā arī saskaņā ar Cēsu novada domes 
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 03.09.2020. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, 
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Nodot Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 1.redakciju 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 4 (četras) nedēļas, kuru laikā organizēt vismaz  2 
(divas) publiskās apspriešanas. 

3. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Cēsu Vēstis”.  

http://www.cesis.lv/


 

 

 

Pielikumā:  

1. Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 
uz 122 lp. 

2. Ziņojums par teritorijas par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādi – apkopojums par 
institūciju sniegtajiem nosacījumiem, attīstības priekšlikumiem un saņemtajiem personu priekšlikumiem uz 31 lp. 

3. Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma raksts uz 40 lp. 
4. Grafiskās daļas kartes: 

4.1. Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta 
4.2. Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts 
4.3. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā 
4.4. Cēsu pilsētas aizsargjoslas 
4.5. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centrālā daļa. 
4.6. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta. 
4.7. Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā. 

 

 

8. 
Grozījumi sporta pasākumu budžetā 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 

 
 Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 31.augustā saņemts biedrības “Slēpošanas-biatlona 

klubs “Cēsis”” iesniegums (reģistrēts ar Nr.6-3-6/7/4283) ar lūgumu pārcelt 200 EUR (divi simti 
euro, 00 centi) no  COVID-19 dēļ nenotikušā pasākuma “Cēsu kausa izcīņas sacensības biatlona 
šaušanas vingrinājumos” (ar Domes lēmumu piešķirts finansējums 680 EUR) uz pasākumu 
“Slēpošanas-biatlona kluba “Cēsis” balvas izcīņa biatlonā”, kurš notiek 2020.gada 5. septembrī 
slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis”, Vaives pagastā, vietā ar nosaukumu “Lejas Luksti” (ar 
Domes lēmumu piešķirts finansējums 700 EUR). Lūgums pamatots ar vēlmi sacensībās izmantot 
elektronisko laika kontroles sistēmu atbilstoši pieņemtajiem sacensību standartiem. 

 Saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’12.pantu (…pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā…), 
15.panta pirmās daļas 6. punktu viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir veicināt 
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, savukārt Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 5. 
apakšpunkts noteic, ka “…pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā 
administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas finansēt sporta sacensības” un, 
 balstoties uz Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par 
Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. 
atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības sporta budžetā šādus grozījumus: 

N.p.k. Struktūrvienības 
kods 

Pasākuma nosaukums Summa EUR 
pirms 
grozījumiem 

Grozījumi Summa EUR 
pēc 
grozījumiem 

1. 11/040/03-03/14 Biatlona šaušanas 
vingrinājumi 

680 -200 480 

2. 11/040/03-03/14 Biatlona šaušanas 
vingrinājumi 

480 -480 0 

3. 11/040/03-03/13 Slēpošana-biatlona 
kluba balva biatlonā 

700 +200 900 

4. 11/040/06 Nesadalītie līdzekļi 250 +480 730 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./TIAN_20200916_1458(1)_(1)_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./TIAN_20200916_1458(1)_(1)_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./Iedzivotaju_iesniegumu_un_institucijas_nosacijumu_apkopojums_1709.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./Iedzivotaju_iesniegumu_un_institucijas_nosacijumu_apkopojums_1709.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./PASKAIDROJUMA_RAKSTS_2020(4)_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./funkcionalais_zonejums_Cesis-grozij_1_0-.pdf
https://www.cesis/lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./funkcionalais_zonejums_Vaive_grozij_1_0.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./TIN_karte_Cesis_grozijumi_1_0.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./Aizsargjoslas_Cesis_grozijumi_1_0.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./Pieminekli_Cesu_centrs_grozijumi_1_0.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./pieminekli_Cesis_izdruka_grozijumi_1_0.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./pasvaldibas_funkcijas_Cesis_grozijumi_1_0.pdf


 

 

  Kopā budžetā: 2110 0 2110 

 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu iekļaut 2020. gada 
budžeta grozījumos. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam. 
 

 

9. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr.284 “Par nolikuma „Cēsu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju 
un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 16.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.09.2020.(prot.Nr.10) atzinumam un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 10.09.2020.(prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 
balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt grozījumus Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 284 “Par nolikuma 

“Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata 

vienību, likmju un darba samaksas noteikšanas kārtība” apstiprināšanu”, saskaņā ar 

pielikumu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2020. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, Cēsu 

2.pamatskolas, Cēsu Pilsētas vidusskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu Bērzaines 

pamatskolas-attīstības centra direktoriem. 

Pielikums 
NOLIKUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 

17.09.2020.         Nr.28 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 26.06.2014. nolikumā Nr.30 “Cēsu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba samaksas 

noteikšanas kārtība” 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 
 21.panta pirmās daļas 13.punktu,  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
Izdarīt  Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr.284 „Par nolikuma “Cēsu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, likmju un darba 
samaksas noteikšanas kārtība”” šādus grozījumus: 



 

 

1. Izteikt nolikuma 2.3.6. punktu šādā redakcijā:  

”2.3.6.Pirmsskolas skolotāja palīga mēnešalga tiek noteikta pēc formulas: 
A=A min x 1,239 kur 
A – mēnešalga vienai likmei, EUR; 
A min – Latvijas Republikā Ministru kabineta noteiktā minimālā mēneša darba alga, 
EUR” 

 
10. 

Par vecāku maksas iekasēšanu ēdināšanas pakalpojumam  Cēsu Bērzaines pamatskolā – 
attīstības centrā   

Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 7.punktu, 21.panta pirmās 
daļas 14.punkta g) apakšpunktu un 2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 
„Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  
14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret 
– nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Vecāku maksu Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā iekasēt pamatojoties uz Cēsu 

novada domes 06.08.2020. Nr.199 “Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu 
Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā . 

2. Vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, vecāku 
maksa par vienu dienu viena bērna ēdināšanas izdevumiem aprēķināma 50% apmērā no 
Cēsu novada domes noteiktās vecāku maksas viena bērna ēdināšanas izdevumiem par vienu 
dienu, ja netiek gatavots speciāls ēdiens. 

3. Vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem neiekasē: 
3.1. izglītojamā slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu; 
3.2. vecāku atvaļinājuma laikā; 
3.3   ja izglītības iestāde vai pirmsskolas izglītības grupa vai izglītības iestādes klase ir   slēgta 
saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu; 
3.4.  ja iestāde nevar nodrošināt vecākus ar pakalpojumu un tas iepriekš rakstveidā saskaņots 
ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju; 
3.5. ja vecāki par to, ka izglītojamais neapmeklēs izglītības  iestādi, paziņo kārtējā dienā līdz 
plkst. 9.00. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram. 
5.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

11. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.230 “Par maksas pakalpojumu 

virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā” 

Ziņo : L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Cēsu 
novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par “Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes 
un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu 



 

 

sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 
apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumu Nr.389 “Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” un deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas 
pakalpojumu cenām” un tā sagatavošanas procesā veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, 
atbilstoši Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada 
dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1.  Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumā Nr.230 “Par maksas 

pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 2A, 

Cēsīs, Cēsu novadā”, izsakot 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Apstiprināt virtuves telpu  nomas maksu 1,14 (viens euro 14 centi) EUR bez PVN stundā 

no 01.09.2020.- 31.08.2021. , t.sk. komunālie maksājumi.” 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoram. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes revidentam. 

 
12. 

Par preventīvas programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”  
īstenošanu Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Bērnu tiesību aizsardzības jomā viens no svarīgiem priekšnosacījumiem ir savlaicīga atbalsta 
sniegšana ģimenei veicot preventīvi darbu savlaicīgu problēmu atpazīšanai un novēršanai. 
Pirmsskolas pedagogi visciešāk ir saistīti ar bērnu, redz viņu katru dienu, novēro bērna attīstību, 
tādēļ ir svarīgi, lai pirmsskolas pedagogi savlaicīgi spēj pamanīt grūtības, ko bērnam rada ne tikai 
intelektuālais darbs, bet iespējams arī attiecības mājās un notikumi ģimenē. 

Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un 
nodibinājumu "Centrs Dardedze", plāno Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē īstenot 
preventīvu programmu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”, kuras mērķis ir stiprināt pedagogu 
un izglītības iestādes personāla kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību, veicināt 
agrīnās brīdināšanas un preventīvās sistēmas izveidi sociāli -  psiholoģiskas problēmu agrīnu 
identificēšanu un risināšanu izglītības iestādē.  
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 17. un 18. punktu, Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 6.panta 3. daļu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu 
(prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, 
J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Atbalstīt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes dalību programmā “Bērnam drošs un 

draudzīgs bērnudārzs”. 
2. Atļaut Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai slēgt sadarbības līgumu ar  

biedrību „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājumu "Centrs Dardedze" par 
programmas  “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanu no 2020.gada septembra 
– 2022.gada 31.decembrim, kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  10011 EUR (desmit 
tūkstoši vienpadsmit euro un nulle centi) apmēru . 



 

 

3. Uzdot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai, atbilstoši noslēgtajam 
līgumam, veikt visas nepieciešamās darbības, projekta realizācijas laikā. 

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

13. 
Par atbalstu A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai izglītības programmas īstenošanai Cēsu 

2.pamatskolā 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 
 Pamatojoties uz Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora V.Račevska 04.09.2020. 
iesniegumu Nr. 1.20/069 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldība 04.09.2020. Nr.6-2-6/10/4385), 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 
15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un 
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 
u.c.), ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. (protokols Nr.12) atzinumu, Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Atļaut Cēsu 2.pamatskolas (turpmāk – izglītības iestāde) direktorei slēgt Sadarbības līgumu  

ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu par izglītības programmas īstenošanu izglītības 
iestādes aktu zālē. 

2. Noteikt nomas maksu 1.00 (viens) EUR mēnesī par aktu zāles izmantošanu 8 (astoņām) 
astronomiskām stundām  mēnesī. 

3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktorei. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai. 

 
14. 

Par atbalstu  Cēsu 1.pamatskolai Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079088_4  “Don’t wait to see 

the destruction”( “Negaidi, lai mēs pieredzētu postu”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 
procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-IT02-KA229-079088_4, kurā partneris ir Cēsu 1. 
pamatskola, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020.gadam definēto uzdevumu – 
paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 
izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 
centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem ar kuru Cēsu 1. pamatskolai apstiprināts partnerības 
projekts “Don’t wait to see the destruction” (“Negaidi, lai mēs pieredzētu postu”) ar piešķirto 
finansējumu 30120,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un nulle centi) apmērā. 
Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 31.08.2022. 



 

 

 Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, 
J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt Cēsu 1.pamatskolas partnerību projektā “Don’t wait to see the destruction” 
(“Negaidi, lai mēs pieredzētu postu”), kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  30120,00 
EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts divdesmit euro un nulle centi) apmēru. 

2. Uzdot  Cēsu 1.pamatskolas direktorei parakstīt projekta īstenošanas  līgumu un veikt 
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu 1.pamatskolai no pamatbudžeta segt  projekta “Don’t 
wait to see the destruction”  priekšfinansējuma daļu 6024 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu 1.pamatskolai finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) 
darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

15. 

Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 
projekta Nr. 2020-1-DE03-KA229-077068_2 “Eat well, Move more, Live Better”(“Ēd labāk, kusties 

vairāk, dzīvo labāk”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 
procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-DE03-KA229-077068_2, kurā partneris ir Cēsu 
Bērzaines pamatskola-attīstības centrs, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 
paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 
izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 
centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības 
centram apstiprināts partnerības projekts “Eat well, Move more, Live Better”(“Ēd labāk, kusties 
vairāk, dzīvo labāk”) ar piešķirto finansējumu 26370,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts 
divdesmit euro un nulle centi) apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 
31.08.2022. 
 Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, 
J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra partnerību projektā “Eat well, 
Move more, Live Better”(“Ēd labāk, kusties vairāk, dzīvo labāk”), kopējām projekta 
izmaksām nepārsniedzot  26370,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit 
euro un nulle centi) apmēru. 



 

 

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram parakstīt projekta 
īstenošanas  līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram no 
pamatbudžeta segt  projekta “Eat well, Move more, Live Better” (“Ēd labāk, kusties 
vairāk, dzīvo labāk”),  priekšfinansējuma daļu 5274 EUR apmērā . 

4. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram finansējumu atmaksāt iestādes 
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

16. 

Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 

projekta Nr. 2020-1-SI01-KA229-075988_3 “Let’s get G.R.E.E.N”( “Domāsim zaļi!”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 
procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-SI01-KA229-075988_3, kurā partneris ir Cēsu 
Bērzaines pamatskola – attīstības centrs, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 
paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 
izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 
centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem ar kuru Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības 
centram apstiprināts partnerības projekts “Let’s get G.R.E.E.N”( “Domāsim zaļi!”) ar piešķirto 
finansējumu 32061,00 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši sešdesmit viens euro un nulle centi) apmērā. 
Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 31.08.2022. 
 Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, 
J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra partnerību projektā “Let’s get 
G.R.E.E.N” (“Domāsim zaļi!”), kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  32061,00 EUR 
(trīsdesmit divi tūkstoši sešdesmit viens euro un nulle centi) apmēru. 

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra direktoram parakstīt projekta 
īstenošanas  līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram no 
pamatbudžeta segt  projekta “Let’s get G.R.E.E.N” (“Domāsim zaļi!”),  priekšfinansējuma 
daļu 6412,20 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram finansējumu atmaksāt iestādes 
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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



 

 

17. 

Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Eiropas savienības Erasmus + programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 

projekta Nr. 2020-1-IT02-KA229-079326_6 “Gender Equality” (“Dzimumu vienlīdzība”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 
(KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 
procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-IT02-KA229-079326_6, kurā partneris ir Cēsu 
Bērzaines pamatskola – attīstības centrs, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 
paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 
izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 
centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības 
centram apstiprināts partnerības projekts “Gender Equality” (“Dzimumu vienlīdzība”) ar piešķirto 
finansējumu 28926,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro un nulle centi) 
apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 31.08.2022. 
 Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, 
J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra partnerību projektā “Gender 
Equality” (“Dzimumu vienlīdzība”), kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 28926,00 
EUR (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit seši euro un nulle centi) apmēru. 

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra direktoram parakstīt projekta 
īstenošanas  līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram no 
pamatbudžeta segt projekta “Gender Equality” (“Dzimumu vienlīdzība”),  
priekšfinansējuma daļu 5785,20 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram  finansējumu atmaksāt iestādes 
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

18. 

Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-FR01-KA229-080073_2 " Waste my 

love" (“Atkritumi - mana mīlestība”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 



 

 

procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-FR01-KA229-080073_2, kurā partneris ir Cēsu Valsts 

ģimnāzija, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 

paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 

izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 

centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Cēsu Valsts ģimnāzijai apstiprināts 

partnerības projekts "Waste my love" (“Atkritumi – mana mīlestība) ar piešķirto finansējumu 

31846,00 EUR (trīsdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit seši euro un nulle centi) apmērā. 

Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 31.08.2022. 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas partnerību projektā "Waste my love" (“Atkritumi – mana 

mīlestība), kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  31846,00 EUR (trīsdesmit viens 

tūkstotis astoņi simti četrdesmit seši euro un nulle centi) apmēru. 

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei parakstīt projekta īstenošanas līgumu un veikt 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no pamatbudžeta segt  projekta 

"Waste my love", priekšfinansējuma daļu 6369,20 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 

(piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

 
 

19. 

Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-DE03-KA229-077184_2 "Learning for 

a Future between Tradition and Trend" 
(“Mācīšanās nākotnei starp tradicionālo un mūsdienīgo”) 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 

procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-DE03-KA229-077184_2, kurā partneris ir Cēsu Valsts 

ģimnāzija, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 

paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 

izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 

centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Cēsu Valsts ģimnāzijai apstiprināts 

partnerības projekts "Learning for a Future between Tradition and Trend" (“Mācīšanās nākotnei 



 

 

starp tradicionālo un mūsdienīgo”) ar piešķirto finansējumu 30146,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens 

simts četrdesmit seši euro un nulle centi) apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš 

01.09.2020. - 31.08.2022. 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas partnerību projektā "Learning for a Future between 

Tradition and Trend" (“Mācīšanās nākotnei starp tradicionālo un mūsdienīgo”), kopējām 

projekta izmaksām nepārsniedzot  30146,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts 

četrdesmit seši euro un nulle centi)apmēru. 

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei parakstīt projekta īstenošanas līgumu un veikt 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no pamatbudžeta segt  projekta 

“Don’t wait to see the destruction”, priekšfinansējuma daļu 6029,20 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 

(piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

 
 

20. 

Par atbalstu  Cēsu Valsts ģimnāzijai Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības 
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību projekta Nr. 2020-1-SK01-KA229-078252_4 "Schools for a 

Greener Europe" (“Skolas zaļākai Eiropai”) 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 

procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-SK01-KA229-078252_4, kurā partneris ir Cēsu Valsts 

ģimnāzija, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 

paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 

izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 

centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Cēsu Valsts ģimnāzijai apstiprināts 

partnerības projekts "Schools for a Greener Europe" (“Skolas zaļākai Eiropai”) ar piešķirto 

finansējumu 28812,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un nulle centi) 

apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 31.08.2022. 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 



 

 

1. Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas partnerību projektā "Schools for a Greener Europe" 

(“Skolas zaļākai Eiropai”), kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  28812,00 EUR 

(divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti divpadsmit euro un nulle centi)apmēru. 

2. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei parakstīt projekta īstenošanas līgumu un veikt 

nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no pamatbudžeta segt  projekta 

"Waste my love", priekšfinansējuma daļu 5762,40 EUR apmērā. 

4. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes uzturēšanas izdevumos 5 

(piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

 
 

21. 

Par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības (KA 2) skolu apmaiņas partnerību 

projekta Nr. 2020-1-UK01-KA229-078888_4 "Drastic? Fantastic? The impact of plastic" 
(“Radikāli? Fantastiski? Plastmasas ietekme”) 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: L. Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Eiropas Komisija 2020. gada 13. augustā ir veikusi Erasmus+ programmas Pamatdarbības 

Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību atbalstīto projektu centralizētās budžeta piešķiršanas 

procedūru. Projekta pieteikums Nr. 2020-1-UK01-KA229-078888_4, kurā partneris Draudzīgā 

Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, ir iekļauts atbalstīto projektu sarakstā.  

Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 

paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts 

izglītības attīstības aģentūras pieņemto lēmumu par projekta apstiprināšanu, Eiropas Komisijas 

centralizētās budžeta piešķiršanas rezultātiem, ar kuru Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 

apstiprināts partnerības projekts “Drastic? Fantastic? The impact of plastic" (“Radikāli? Fantastiski? 

Plastmasas ietekme”) ar piešķirto finansējumu 24351,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti 

piecdesmit viens euro un nulle centi) apmērā. Plānotais projekta īstenošanas termiņš 01.09.2020. - 

31.08.2022. 

 Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, 
J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju projektā "Drastic? Fantastic? The 
impact of plastic" (“Radikāli? Fantastiski? Plastmasas ietekme”), kopējām projekta 
izmaksām nepārsniedzot 24351,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit 
viens euro un nulle centi) apmēru. 

2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoram parakstīt projekta 
īstenošanas līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 



 

 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai no 
pamatbudžeta segt projekta "Drastic? Fantastic? The impact of plastic", 
priekšfinansējuma daļu 4870,40 EUR apmērā. 

4. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes 
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

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

22. 

Par zemes gabala Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli 
___________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 02.septembrī saņemts Akciju sabiedrības “Cēsu alus”, 
reģ. Nr.40003030721, juridiskā adrese Aldara laukums 1, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, 2020.gada 02. 
septembra iesniegums Nr.NOS-114 (reģistrācijas Nr.6-2-6/5/4337) ar lūgumu piešķirt apbūves 
tiesību zemes gabalā Palmu iela, Cēsīs, Cēsu novadā, 2971 m2 platībā, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 4201 003 0067. 

Nekustamais īpašums – Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 003 0215, kas sastāv 
no diviem zemes gabaliem 11163 m² platībā (kadastra apzīmējumi 4201 003 0066 un 4201 003 
0067), reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000489589 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 (R), kas noteikta  lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai 
nepieciešamo teritoriju organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 

Saskaņā ar VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem 
nekustamā īpašuma Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov., pašreizējais lietošanas mērķis zemes vienībai ar  
kadastra apzīmējumu 4201 003 0067 ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001).  Zemes  
vienības kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 6881,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens 
euro). 

Pašvaldībā saņemts „Invest – Cēsis” SIA, Reģ. Nr. 44103018948 vērtējums, saskaņā ar kuru 
zemes vienības  ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0067, kas atrodas Palmu ielā, Cēsīs, Cēsu novadā, 
visvairāk iespējamā nomas maksa apbūves tiesībai atbilstoši tirgus situācijai 2020.gada 2.septembrī 
noteikta: 255.00 EUR/gadā jeb 21.25 EUR/mēnesī (0.007 EUR/kvm/mēnesī). 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 
3.punktu, 77.panta trešo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu , Civillikuma trešo A nodaļu, 
Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 4.daļu, Būvniecības likuma 15.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, Ministru 
kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 3.1.apakšpunktu, Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.09.2020. priekšlikumu (prot.Nr.33), 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, 
atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, 
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 



 

 

 
 

1. Piešķirt apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam zemes gabalam Palmu iela, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0067, kopējā platība 2971 m2, uz 18 (astoņpadsmit) 
gadiem, rīkojot apbūves tiesības izsoli. 

2.   Apstiprināt izsoles sākumcenu 255.00 EUR/gadā (divi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), 
bez PVN.  

3.   Uzdot Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā  
minētā zemes gabala apbūves tiesības izsoli. 

4.    Apstiprināt publicējamo informāciju par Izsoles objektu (informācijas lapa 1.pielikums). 
5.    Apstiprināt Izsoles noteikumus (2.pielikums). 
6.    Apstiprināt Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu projektu (3.pielikums). 
7.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam. 
 

1.pielikums 
 

Informācijas lapa par Izsoles objektu  
 

Adrese Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov. 

Kadastra Nr. 4201 003 0215 

Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 

4201 003 0067 

Zemes platība 2971 m2 

Izsoles objekta pašreizējais 
lietošanas mērķis 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) 

Izsoles objekts, 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”, 
paredzēts noteiktiem plānotās 
(atļautās) izmantošanas veidiem 

Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) 

Apbūves tiesības termiņš 18 gadi 

Zemes vienības kadastrālā 
vērtība 2020.gadā 

6881,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens 
euro) 

Izsoles sākumcena 255.00 EUR/gadā (divi simti piecdesmit pieci euro un 00 centi), 
bez PVN. 

Izsoles solis 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi) 

Zemes gabala apgrūtinājumi  Zemes gabalam ir zemes vienības apgrūtinājumu plānā 
atzīmētas un noteikti sekojoši apgrūtinājumi: 7312010300 – 
ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pašteces kanalizācijas 
vadu – 0,1216 ha; 7312050201 – ekspluatācijas aizsargjoslas 
teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0,0380 ha; 
7312050300 – ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap 
elektrisko tīklu sadales iekārtu – 0,0002 ha; 7313090100 – 
būvniecības ierobežojumu teritorija, kas noteikta teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentā- 0,0130 ha; 7311090900 – 
vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap 
pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,1755 ha. 



 

 

Pretendentu pieteikšanās laiks No publikācijas brīža līdz 2020.gada 5.oktobrim, plkst. 12:00 
Raunas ielā 4, Cēsīs, 104.kab. 

Izsoles datums 2020.gada 6.oktobrī 

Izsoles laiks plkst.14:00  

Izsoles vieta Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., 2.stāva, sēžu zālē 

Izsoles veids Mutiska izsole, Pirmā izsole 

Norises kārtība Saskaņā ar izsoles noteikumiem 

Objekta apskates vieta un laiks  Pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot laiku Cēsu novada 
pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 104.kab. (tālr. 26104449, 
A.Ķerpe)  

Papildus nosacījumi Saskaņā ar Izsoles noteikumu 3.punktu. 

 

2.pielikums 
 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES GABALA  
PALMU IELA, CĒSIS, CĒSU NOV. (kadastra apzīmējums 4201 003 0067) 

APBŪVES TIESĪBAS IZSOLES NOTEIKUMI 
 

1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. Noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma – zemes gabala 2971 m² 

platībā, kas atrodas Palmu ielā, Cēsīs, Cēsu nov., (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4201 003 0215, 
zemes vienības kadastra  apzīmējums 4201 003 0067), turpmāk – Zemesgabals, apbūves tiesības 
mutiskas izsoles kārtību, t.sk., izsoles norisi, pretendentu pieteikšanās un vairāksolīšanas kārtību, izsoles 
rezultātu apstiprināšanas kārtību.  

1.2. Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā izdevīgāko finansiālo piedāvājumu apbūves 
tiesības nodibināšanai. 

1.3. Apbūves tiesības izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, 
turpmāk – Komisija. Komisija atbild par izsoles norisi un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu. 

1.4. Izsole notiek kā atklāta finanšu piedāvājuma – Zemesgabala apbūves tiesības maksas vairāksolīšana. 
Pretendents, kurš piedāvā augstāko maksu par apbūves tiesību, tiek atzīts par izsoles uzvarētāju un 
iegūst apbūves tiesības.        

1.5.  Izsoles objekta – zemes kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 6881,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti 
astoņdesmit viens euro). 

1.6. Zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākumcena tiek noteikta: 255.00 EUR/gadā (divi simti piecdesmit 
pieci euro un 00 centi), bez PVN.  

1.7. Drošības nauda par Izsoles objektu 10% no izsoles sākumcenas, kas sastāda 25,50 EUR (divdesmit pieci 
euro un 50 centi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 
90000031048, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, ar norādi 
„Drošības nauda zemes gabala Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0067, 
apbūves tiesības izsolei”. Drošības nauda uzskatāma par samaksātu, ja attiecīgā naudas summa ir 
ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.  

 
 

2. Izsoles objekts 
2.1. Izsoles objekts – zemes gabals Palmu iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 003 0215, kadastra 

apzīmējums 4201 003 0067, platība 2971 m², reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489589 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja 
kods 90000031048, kas tiek izsolīts atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk-izsole). 

2.2. Izsoles objekts, 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”, atrodas funkcionālajā zonā – Rūpnieciskās apbūves teritorija (R), 
kas noteikta  lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritoriju 
organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru. 



 

 

2.3. Izsoles objekta pašreizējais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (1001). 

2.4. Izsoles objekta – zemes kadastrālā vērtība 2020.gadā ir 6881,00 EUR (seši tūkstoši astoņi simti 
astoņdesmit viens euro)                                          

2.5. Zemesgabala apbūves tiesības izsoles sākumcena tiek noteikta: 255.00 EUR/gadā (divi simti piecdesmit 
pieci euro un 00 centi), bez PVN. 

2.6. Apbūves tiesības izsoles solis tiek noteikts 5,00 EUR (pieci euro un 00 centi). 
2.7. Maksa par apbūves tiesību ir izsolē nosolītā visaugstākā maksa gadā (bez PVN). 
2.8. Papildus maksai par apbūves tiesību izsoles uzvarētājs maksā normatīvajos aktos paredzētos nodokļus 

(t.sk.PVN).    
3. Apbūves tiesības nosacījumi 

3.1. Apbūves tiesības ilgums: 18 (astoņpadsmit) gadi no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā. 
3.2. Pretendentam izsoles objekta attīstība jāplāno atbilstoši pašreizējam nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķim - rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (1001) un 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”. 

3.3. Citi nosacījumi – saskaņā ar Apbūves tiesības līgumu. 
 

4. Izsoles dalībnieki 
4.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska vai juridiska persona, kā arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem ir tiesīga piedalīties izsolē un iegūt 
apbūves tiesību. 

5. Izsoles dalībnieku reģistrācija 
5.1. Lai piedalītos izsolē, personām noteikumos noteiktajā termiņā un kārtībā ir jāreģistrējas, kā arī jāiesniedz 

noteikumu 5.4 . punktā minētie dokumenti. 
5.2. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no izsoles publikācijas dienas līdz 2020.gada 5. 

oktobrim plkst. 12:00, Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 104.kab. Izziņas pa tālr. 
26104449, A.Ķerpe.  

5.3. Komisijas sekretārs nodrošina izsoles noteikumu izsniegšanu, dokumentu pieņemšanu un izsoles 
dalībnieku reģistrāciju atbilstoši šiem noteikumiem. 

5.4. Lai piedalītos izsolē: 
5.4.1. Fiziskā persona, reģistrējoties dalībai izsolē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz 

šādus dokumentus: 
5.4.1.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesības izsoles noteikumu 1.pielikumu); 
5.4.1.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts 

maksātnespējas process; 
5.4.1.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības 

izsoles noteikumu 3.2 apakšpunkta prasības;  
5.4.1.4. informāciju par drošības naudas samaksu. 

5.4.2. Latvijā reģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu), 
reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus: 
5.4.2.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesības izsoles noteikumu 2.pielikumu); 
5.4.2.2. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par to, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, 

neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai 
nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai 
bankrotu; 

5.4.2.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības 
izsoles noteikumu 3.2 apakšpunkta prasības;  

5.4.2.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu izsolē, ja juridisko personu pārstāv persona, kurai 
nav paraksta tiesību;  

5.4.2.5. informāciju par drošības naudas samaksu. 
5.4.3. Latvijā nereģistrēta juridiskā persona (pārstāvim uzrādot personu apliecinošu dokumentu), 

reģistrējoties dalībai Izsolē, iesniedz šādus dokumentus: 
5.4.3.1. Izsoles pieteikumu (saskaņā ar Apbūves tiesības izsoles noteikumu 2.pielikumu); 



 

 

5.4.3.2. Starptautiskajos līgumos noteiktā kārtībā ārvalstī vai Latvijā izsniegtu apliecinātu 
komersanta reģistrācijas dokumentus, kā arī dokumentu, kas apliecina, ka pretendents 
nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā 
darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta 
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām 
personām; 

5.4.3.3. Pretendenta rakstisku apliecinājumu par gatavību un spēju izpildīt Apbūves tiesības 
izsoles noteikumu 3.2 apakšpunkta prasības;  

5.4.3.4. pilnvaru personai, kura pārstāvēs juridisko personu izsolē; 
5.4.3.5. informāciju par drošības naudas samaksu.  

5.5. Pieteikumu paraksta izsoles pretendents vai tā pilnvarotā persona. 
5.6. Visi dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Reģistrācijai iesniegtie dokumenti izsoles dalībniekiem 

netiek atdoti.  
5.7. Pieteikumus dalībai izsolē reģistrē to iesniegšanas secībā. Pēc šo noteikumu 5.4. apakšpunktos minēto 

dokumentu iesniegšanas, pretendentam tiek piešķirts kārtas numurs un izsniegta reģistrācijas 
apliecība. 

5.8. Komisija nodrošina dalībnieku reģistrāciju, iekļaujot atsevišķā reģistrā personas, kuras ir izpildījušas 
visus izsoles dalībniekam izvirzītos priekšnoteikumus.   

5.9. Ja izsoles dalībnieks nav izpildījis izsoles priekšnoteikumus, tam netiek izsniegta reģistrācijas apliecība 
un tas netiek pielaists izsolei, tāpat netiek reģistrēta un pielaista izsolei juridiska persona, kā arī 
personālsabiedrība, ja tai ir ierosināta maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta. 

5.10. Komisija ir tiesīga pārbaudīt izsoles dalībnieku sniegtās ziņas. Ja tiek atklāts, ka izsoles dalībnieks ir 
sniedzis nepatiesas ziņas, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta un tiek atzīta par spēku 
zaudējušu tam izsniegtā reģistrācijas apliecība, tādējādi viņš zaudē tiesības piedalīties izsolē, un viņam 
neatmaksā iemaksāto drošības naudu. Par reģistrācijas apliecības atzīšanu par spēku zaudējušu, ja 
pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, pieteicējam tiek paziņots rakstveidā. 

5.11. Izsoles dalībnieks, kas ir sniedzis nepatiesas ziņas, netiek pielaists izsolē, ja uz izsoles dienu ir ierosināta 
pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta. 

5.12. Ziņas par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem un to skaitu netiek izpaustas līdz pat izsoles sākumam. Par 
ziņu neizpaušanu atbildīga izsoles komisija. 

 
6. Izsoles norise 

6.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles  
dalībnieka reģistrācijas apliecības. 

6.2. Izsole notiek 2020.gada 6. oktobrī plkst.14:00 Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 2. stāva sēžu zālē. 
6.3. Pirms izsoles sākuma izsoles dalībnieki vai to pilnvarotās personas izsoles telpā uzrāda pasi vai citu 

personu  apliecinošu dokumentu, pilnvarotās personas papildus uzrāda pilnvaru. Izsoles dalībnieks 
(pilnvarotais pārstāvis) paraksta rakstveida apliecinājumu, ka ir iepazinies ar izsoles norises kārtību un 
piekrīt izsoles noteikumiem. Ja izsoles dalībnieks vai tā pilnvarotā persona izsoles telpā nevar uzrādīt 
pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotā persona arī pilnvaru), tiek uzskatīts, ka izsoles 
dalībnieks nav ieradies uz izsoli. 

6.4. Izsoli vada un kārtību izsoles laikā nodrošina izsoles vadītājs. 
6.5. Pirms izsoles sākuma izsoles vadītājs pārliecinās par sarakstā iekļauto personu ierašanos, pārbauda 

reģistrācijas lapas. Izsoles vadītājs paziņo par izsoles atklāšanu un īsi paskaidro izsoles noteikumus, 
atbild uz pretendentu jautājumiem, ja tādi ir. 

6.6. Izsolei apbūves tiesības vairāksolīšanā tiek pielaisti tikai tie pretendenti, kas ar Komisijas lēmumu tiek 
pielaisti dalībai solīšanā. 

6.7. Gadījumā, ja kāds no pretendentiem, kurš kādu iemeslu dēļ nav ieradies (nokavējis) uz izsoli šo 
noteikumu 6.2. punktā minētajā vietā un laikā, Komisija nepielaiž viņu izsolei. Ja uz izsoli 15 minūšu 
laikā pēc izsoles sākuma neierodas neviens no reģistrētajiem dalībniekiem, izsole tiek uzskatīta par 
nenotikušu. 

6.8. Izsoles vadītājs informē par Izsoles objektu un paziņo izsoles sākumcenu, kā arī nosauc izsoles soli. 
6.9. Izsoles dalībnieki ar reģistrācijas kartītes starpniecību apliecina savu gatavību vairāksolīšanai.  



 

 

6.10. Apbūves tiesības var iegūt vienīgais izsoles dalībnieks par summu, ko veido izsoles sākumcena, kas 
pārsolīta vismaz par vienu izsoles soli.  

6.11. Ja izsolei piesakās vairāki izsoles dalībnieki un neviens nepārsola izsoles sākumcenu, izsoli atzīst par 
nenotikušu. 

6.12. Solītāji solīšanas procesā paceļ savu dalībnieka reģistrācijas numuru. Solīšana notiek tikai pa vienam 
izsoles solim. 

6.13. Solīšanas laikā izsoles vadītājs atkārto piedāvāto maksu par apbūves tiesību. Ja neviens no solītājiem 
nepiedāvā augstāku maksu par apbūves tiesību, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo piedāvāto 
augstāko  maksu un  fiksē to ar izsoles āmura piesitienu. Ar to noslēdzas solīšana. 

6.14. Ja vairāki solītāji reizē sola vienādu maksu par apbūves tiesību un neviens to nepārsola, tad priekšroka 
dodama solītājam, kas reģistrējies ar mazāko kārtas numuru. 

6.15. Katrs solītājs ar parakstu apstiprina izsoles dalībnieku sarakstā savu pēdējo solīto  maksu par apbūves 
tiesību. Ja tas netiek izdarīts, viņš tiek svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. 

6.16. Izsolei pilnvaroto pārstāvju darbības izsolē ir saistošas izsoles dalībniekiem. Izsoles pilnvaroto pārstāvju 
atsaukšana vai aizstāšana ar citu izsoles pilnvaroto pārstāvi stājas spēkā ar brīdi, kad tiek iesniegts 
attiecīgs pārstāvja atsaukšanas vai aizstāšanas dokuments. 

6.17. Solītājs, kurš piedāvājis visaugstāko maksu par apbūves tiesību, pēc nosolīšanas nekavējoties ar savu 
parakstu protokolā apliecina norādītās maksas par apbūves tiesību atbilstību nosolītajai maksai par 
apbūves tiesību. Ja tas netiek izdarīts, uzskatāms, ka nosolītājs atteicies no apbūves tiesībām, viņš tiek 
svītrots no izsoles dalībnieku saraksta. 

6.18. Komisija protokolē visu izsoles gaitu. Izsoles protokolam kā pielikumu pievieno izsoles dalībnieku 
sarakstu. 

6.19. Ja nepieciešams papildus laiks, lai izvērtētu pieteikumu atbilstību publicētajiem apbūves tiesības 
nosacījumiem, izsoles beigās paziņo laiku un vietu, kad tiks paziņoti mutiskās izsoles rezultāti. Ja 
papildu izvērtējums nav nepieciešams, izsoles beigās izsoles vadītājs paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī 
nosauc visaugstāko nosolīto maksu par apbūves tiesību un apbūves tiesību pretendentu, kas to 
nosolījis un ieguvis tiesības slēgt apbūves tiesības līgumu. Izsoles rezultātu paziņošanas procesu 
protokolē. 

6.20. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Izsoles objektu, drošības nauda tiek atmaksāta septiņu darba 
dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Cēsu novada domes sēdē.  

6.21. Izsoles uzvarētāja samaksātā drošības nauda pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek ieskaitīta kā 
samaksa par apbūves tiesību. 

6.22. Drošības nauda izsoles uzvarētājam netiek atgriezta, ja:  
6.22.1. izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt apbūves tiesības līgumu; 
6.22.2. līgums par apbūves tiesības piešķiršanu tiek izbeigts pirms termiņa apbūves tiesīgā vainas dēļ; 
6.22.3. apbūves tiesīgais nav izpildījis savas saistības, kuras tam uzliktas ar līgumu par apbūves tiesības 

piešķiršanu. 
 

7. Izsoles rezultātu apstiprināšana 
7.1. Izsoles protokolu apstiprina Komisija. 
7.2. Izsoles rezultātus apstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē. 

 
8. Papildus nosacījumi 

8.1. Izsoles dalībnieku vai to pilnvaroto personu reģistrācija izsolei uzskatāma par apliecinājumu, ka 
reģistrētās personas ir informētas par izsoles objekta stāvokli dabā. 

 
9. Apbūves tiesības līguma noslēgšana 

9.1.  Apbūves tiesības līgums noslēdzams 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas 
domes sēdē. Izsoles uzvarētājam atteikums slēgt līgumu jāiesniedz rakstiski septiņu darba dienu laikā 
no izsoles rezultātu paziņošanas dienas. 

9.2. Ja noteikumu 9.1. punktā minētajā termiņā izsoles uzvarētājs atsakās noslēgt apbūves tiesības līgumu 
vai arī šajā termiņā rakstisks atteikums nav saņemts, apbūves tiesības tiek piedāvātas iegūt izsoles 
dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko maksu par apbūves tiesību. Izsoles dalībniekam, kurš 



 

 

nosolījis nākamo augstāko maksu par apbūves tiesību, atbilde uz piedāvājumu slēgt līgumu jāsniedz 
divu nedēļu laikā pēc piedāvājuma saņemšanas dienas.   

9.3. Apbūves tiesības līgums tiek slēgts atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā pievienotajam līguma 
projektam. Puses ir tiesīgas, līguma slēgšanas laikā vienoties par nebūtiskiem līguma redakcijas 
grozījumiem.  

10. Nenotikusī izsole 
10.1. Izsole var tikt uzskatīta par nenotikušu, ja: 

10.1.1. neviens izsoles dalībnieks nav iesniedzis pieteikumu vai uz izsoli nav ieradies neviens izsoles 
dalībnieks; 

10.1.2. nav pārsolīta izsoles sākumcena. 
10.2. Cēsu novada dome var atzīt izsoli par spēkā neesošu, ja neviens no izsoles dalībniekiem, kurš atzīts par 

nosolītāju, nenoslēdz apbūves tiesības līgumu noteiktajā termiņā. 
 

11. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana 
11.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 

5 (piecu) darba dienu laikā no komisijas lēmuma pieņemšanas. 
11.2. Ja komisijas lēmums tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi. 

 
1.pielikums  

Apbūves tiesības izsoles noteikumiem 

 
PIETEIKUMS 

APBŪVES TIESĪBAS IZSOLEI 
Zemesgabala, kadastra apz. 4201 003 0067,  

Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov.,   
 

____. apbūves tiesība 
 (aizpilda fiziska persona) 

 
Es,           ________________________________________________________________,    

(vārds, uzvārds, personas kods) 
________________________________________________________________, 

(deklarētā dzīvesvieta) 
________________________________________________________________, 

(elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr.) 
________________________________________________________________, 

(bankas rekvizīti/konta numurs) 
 

ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakos piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotajā apbūves tiesību izsolē uz 
šādu izsoles objektu: 
 

Adrese Kadastra 
apzīmējums 

Platība m2 

Palmu iela, Cēsis, Cēsu 
nov., LV-4101 

4201 003 0067 2971 
 
 

 
Apbūves tiesības laikā plānotās darbības objektā:______________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Esmu iepazinies ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un piekrītu tiem.  



 

 

Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski nosacījumi, kas 
neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai. 
Apliecinu, ka man nav parādsaistību pret Cēsu novada pašvaldību un pēdējo trīs gadu laika neesmu vienpusēji 
atkāpies no jebkāda līguma ar Cēsu novada pašvaldību. 
Esmu samaksājis Apbūves tiesības izsoles noteikumos noteikto nodrošinājumu. 
Piekrītu Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un pievienotā Apbūves tiesības līguma projekta noteikumiem.   
Pieteikumā norādītā informācija ir patiesa. 
Apbūves tiesības pretendents piekrīt, ka Cēsu novada pašvaldība kā kredīt informācijas lietotājs ir tiesīgs 
pieprasīt un saņemt kredīt informāciju, tai skaitā par Apbūves tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem 
un tā kredītreitingu, no Cēsu novada pašvaldības pieejamām datubāzēm. 
Pašvaldībai ir tiesības neslēgt apbūves tiesības līgumu ar personu, kas nav labticīgs saistību pildītājs. 
Pēc termiņa iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti.  
 
 
 
2020.gada„___” _______________                                   __________________________ 
                                                                                                               (paraksts) 

2.pielikums  
Apbūves tiesības izsoles noteikumiem 

 
PIETEIKUMS 

APBŪVES TIESĪBAS IZSOLEI 
Zemesgabala, kadastra apz. 4201 003 0067,  

Palmu iela, Cēsis, Cēsu nov.,   
 

____. apbūves tiesība 
 (aizpilda juridiska persona/personālsabiedrība) 

 
Pretendents,______________________________________________________________, 

(nosaukums, reģistrācijas numurs) 
    _______________________________________________________________, 

(juridiskā adrese) 
Kā privāto tiesību subjekts/publisko tiesību subjekts (atzīmēt vajadzīgo), 

 
kura vārdā saskaņā ar ______________________________________________________  

(pilnvarojuma pamatojums) 
rīkojas     ___________________________________________________________________, 

amats, vārds, uzvārds, personas kods) 
________________________________________________________________, 

(bankas rekvizīti/konta numurs) 
 

(elektroniskā pasta adrese, tālruņa Nr.) 
____________________________________________________________________ 

 
ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakos piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotajā apbūves tiesību izsolē uz 
šādu izsoles objektu: 
 

Adrese Kadastra apzīmējums Platība m2 

Palmu iela, Cēsis, Cēsu 
nov., LV-4101 

4201 003 0067 2971 
 
 
 

 
Apbūves tiesības laikā plānotās darbības objektā:______________________________________ 



 

 

 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

Esmu iepazinies ar Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un piekrītu tiem.  
Apliecinu, ka nosacījumi apbūvei ir skaidri un saprotami, tie tiks iekļauti līgumā kā būtiski nosacījumi, kas 
neizpildīšanas gadījumā būs par pamatu līguma izbeigšanai. 
Apliecinu, ka man nav parādsaistību pret Cēsu novada pašvaldību un pēdējo trīs gadu laika neesmu vienpusēji 
atkāpies no jebkāda līguma ar Cēsu novada pašvaldību. 
Esmu samaksājis Apbūves tiesības izsoles noteikumos noteikto nodrošinājumu. 
Piekrītu Apbūves tiesības izsoles noteikumiem un pievienotā Apbūves tiesības līguma projekta noteikumiem.   
Pieteikumā norādītā informācija ir patiesa. 
Apbūves tiesības pretendents piekrīt, ka Iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un 
saņemt kredītinformāciju, tai skaitā par Apbūves tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā 
kredītreitingu, no Iznomātāja pieejamām datubāzēm. 
Pašvaldībai ir tiesības neslēgt apbūves tiesības līgumu ar personu, kas nav labticīgs saistību pildītājs. 
Pēc termiņa iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti.  
 
 
2018.gada„___” _______________                                   __________________________  
                                                                                                               (paraksts) 

 
 

3.pielikums 
 

LĪGUMS PAR APBŪVES TIESĪBAS PIEŠĶIRŠANU 
 

 Cēsīs,         2020.gada ___.______________  
 

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
nov., LV-4101, turpmāk – Īpašnieks, kura vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un iestādes “Cēsu 
novada pašvaldība” nolikumu rīkojas ____________________un  

 ________________, personas kods __________( juridiskām personām – reģistrācijas Nr.), 
deklarētā dzīvesvieta ________________ (juridiskām personām – juridiskā adrese.), turpmāk – 
Apbūves tiesīgais, (juridiskām personām - kura vārdā saskaņā ar________ rīkojas ______________) 
 turpmāk tekstā abi kopā saukti – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs, 

 pamatojoties uz Cēsu novada domes ____.___.2020. sēdes lēmumu Nr. „Par zemes gabala Palmu iela, 
Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. , . punkts), noslēdz 
šo līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu, turpmāk – Līgums: 
 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1.1. Īpašnieks piešķir Apbūves tiesīgajam apbūves tiesību uz zemes gabalu Palmu iela, Cēsis, Cēsu 

nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0067, 2971 m2 platībā, turpmāk – Zemesgabals. Ar šī 
Līguma noslēgšanu Īpašnieks piešķir par samaksu Apbūves tiesīgajam  lietu tiesību – būvēt un 
lietot uz Īpašniekam piederoša zemes gabala ēkas un būves šīs tiesības spēkā esamības laikā.  

1.2. Zemes robežu plāns ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa (1.pielikums).  
1.3.    Īpašnieka īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu – zemes gabalu, kas atrodas Palmu ielā, Cēsis, 

Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0215, reģistrētas Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā 1000 0048 9589 (2.pielikums).  

1.4.   Apbūves tiesīgais ir informēts, ka uz Līguma noslēgšanas brīdi Zemesgabalam ir zemes  vienības 
robežu, situācijas un apgrūtinājuma plānā un zemesgrāmatā atzīmētie un noteiktie Zemesgabala 
lietošanas tiesību ierobežojumi un apgrūtinājumi.   



 

 

1.5. Zemesgabala faktiskais stāvoklis Apbūves tiesīgajam ir zināms un robežas ir ierādītas dabā.  

1.6. Apbūves tiesības mērķis  – atbilstoši 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” uz Zemesgabala visā šīs tiesības spēkā 

esamības laikā. 

1.7. Zemesgabals tiek nodots apbūvei saskaņā ar Apbūves tiesīgā iesniegto apliecinājumu – 

……………………………………(3.pielikums) 

1.8. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai pēc apbūves tiesības 
ierakstīšanas zemesgrāmata.  

1.9. Pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais ir t iesīgs veikt būvniecību, 
saskaņā ar izstrādāto un noteiktā kārtībā saskaņoto būvprojektu.  

1.10. Līdzēji garantē, ka ir tiesīgi un pilnvaroti slēgt šo Līgumu. 
 
 
 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 
2.1.  Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas. Līguma noslēgšanas datums ir  fiksēts Līguma 

pirmās lapas sākumā.  
2.2. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā pēc saskaņā ar šo Līgumu 

nodibinātās apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.  
2.3. Līdzēji vienojas, ka Apbūves tiesīgajam piešķirtais Zemesgabala apbūves tiesības termiņš ir 18 

gadi, skaitot no apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā.  
 

3. MAKSĀJUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA  
3.1. Apbūves tiesīgais maksā Īpašniekam maksu par apbūves tiesību gadā……………  

3.2. Papildus Līguma 3.1.apakšpunktā noteiktajai maksai Apbūves tiesīgais maksā pievienotās 
vērtības nodokli (ja to paredz normatīvie akti), nekustamā īpašuma nodokli un citus nodokļus un 
nodevas, kas ir paredzēti vai tiks noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz 
Zemesgabalu, saskaņā ar Īpašnieka izsniegto rēķinu. 

3.3. Apbūves tiesīgais maksā maksu no Līguma noslēgšanas dienas par apbūves tiesību līdz Apbūves 
tiesības nodalījuma slēgšanas zemesgrāmatā dienai.  

3.4. Maksas aprēķina periods ir viens ceturksnis. Maksa samaksājama ne vēlāk kā līdz attiecīgā     
ceturkšņa pirmā mēneša beigām, pamatojoties uz Īpašnieka izrakstīto rēķinu.  

3.5. Par nokavētiem maksājumiem Apbūves tiesīgais maksā līgumsodu 0,1% no kavētās maksājuma 
summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no tās.  

3.6. Līgumā paredzētie maksājumi tiek uzskatīti par samaksātiem brīdī, kad Īpašnieka bankas kontā 
ir saņemta maksājuma summa pilnā apmērā, kas apstiprina veikto maksājumu.  

3.7. Īpašniekam ir tiesības, nosūtot Apbūves tiesīgajam attiecīgu paziņojumu, paaugstināt maksu par 
apbūves tiesību, piemērojot koeficientu 1,5, līdz attiecīgo apstākļu novēršanai, ja: 

3.7.1. Apbūves tiesīgais ir veicis nelikumīgu būvniecību Zemesgabalā;  

3.7.2. Apbūves tiesīgais nepilda Līguma 4. punkta  apakšpunktos noteiktās saistības.  

3.8.      Īpašniekam ir tiesības vienpusēji grozīt maksu, neslēdzot par to atsevišķu vienošanos, bet par 

to nosūtot attiecīgu paziņojumu, ja mainās Zemesgabala lietošanas mērķis, zemes kadastrālā     

vērtība, ja ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos par maksas aprēķināšanas kārtību vai izdoti jauni 

normatīvie akti par maksas par apbūves tiesību noteikšanas kārtību. Šādas Īpašnieka noteiktas 

izmaiņas ir saistošas Apbūves tiesīgajam ar brīdi, kad stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.  

3.9.    Apbūves tiesīgais nesaņem nekādu atlīdzību no Īpašnieka par visiem izdevumiem, kas radušies, 

sagatavojot Zemesgabalu apbūvei, uzturot Zemesgabalu un atbrīvojot Zemesgabalu, Līgumam 

beidzoties. 

3.10. Apbūves tiesības drošības nauda 25,50 EUR (divdesmit pieci euro un 50 centi), kuru persona ir 

samaksājusi pirms apbūves tiesības līguma slēgšanas: 



 

 

3.10.1. pēc ēku un būvju nodošanas ekspluatācijā, kļūst par apbūves tiesības maksu un tiks 

ieskaitīta kā samaksa par apbūves tiesību;  

3.10.2. ja Līgums par apbūves tiesības piešķiršanu tiks izbeigts pirms termiņa Apbūves tiesīgā 

vainas dēļ, maksa netiks atgriezta; 

3.10.3. ja Apbūves tiesīgais neizpildīs jebkuru savu saistību, kuras tam uzliktas ar Līguma 

piešķiršanu, maksa netiks atgriezta.    

3.11. Izdevumus par apbūves tiesības ierakstīšanu un dzēšanu zemesgrāmatā sedz Apbūves tiesīgais. 

3.12. Īpašnieka maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie ir derīgi bez   
paraksta.  

4. APBŪVES TIESĪBAS NOSACĪJUMU 

4.1. Ar šī Līguma spēkā stāšanās brīdi un tā reģistrāciju zemesgrāmatā Apbūves tiesīgais iegūst 

apbūves tiesību uz Zemesgabalu Civillikuma 1129.¹ panta izpratnē. 

4.2. Izlietojot Līguma 4.1. punktā noteikto tiesību Apbūves tiesīgais ievēro būvniecības un citu 

normatīvo aktu prasības. 

                               5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
5.1.  Īpašnieks apliecina, ka tam ir tiesības noslēgt Līgumu ar tajā minētajiem nosacījumiem, un 

Zemesgabals Līguma noslēgšanas brīdī nav atsavināts, iznomāts, vai kā citādi apgrūtināts un tas 
nav strīda objekts. 

5.2. Īpašnieks apņemas: 
5.2.1. nodot Apbūves tiesīgajam Zemesgabalu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
5.2.2.   Līguma darbības laikā tīši nepasliktināt Zemesgabala vai tā daļas lietošanas tiesības; 
5.2.3. atlīdzināt Apbūves tiesīgajam radušos zaudējumus, ja Īpašnieka prettiesiskas rīcības dēļ 

pārkāpti Līguma 5.2.2.punktā minētie nosacījumi;  
5.2.4.   izpildīt citas Līgumā uzņemtās saistības pret Apbūves tiesīgo. 

5.3. Īpašniekam ir tiesības: 
5.3.1. kontrolēt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši Līguma noteikumiem, un šajā 

nolūkā Apbūves tiesīgā klātbūtnē apsekot Zemesgabalu dabā;  
5.3.2. prasīt Apbūves tiesīgajam nekavējoties novērst tā darbības vai bezdarbības dēļ radīto 

Līguma nosacījumu pārkāpumu sekas un atlīdzināt radītos zaudējumus;  
5.3.3. pēc apbūves tiesības izbeigšanās prasīt atlīdzināt visus zaudējumus, kurus Apbūves 

tiesīgais viņam nodarījis, lietojot apbūvei nodoto Zemesgabalu.  
5.4. Apbūves tiesīgais, parakstot šo Līgumu apliecina, ka pret Zemesgabala stāvokli tam nav pretenziju.   
5.5. Apbūves tiesīgais apņemas: 

5.5.1.  noteiktajā termiņā un apmērā maksāt Līgumā noteikto maksu;  
5.5.2. izmantot Zemesgabalu tikai šajā Līgumā noteiktajam mērķim, ievērojot ārējo normatīvo    

aktu prasības; 
5.5.3. par saviem līdzekļiem veikt Zemesgabala apbūvi, saskaņojot to normatīvajos aktos  

noteiktajā kārtībā; 
5.5.4. nodrošināt Zemesgabala uzkopšanu (atkritumu savākšanu, sniega tīrīšanu, zāles 

pļaušanu u.tml.); 
5.5.5.  ar savu darbību neaizskart citu zemes lietotāju vai īpašnieku likumīgās intereses, 

drošību, kā arī nepieļaut darbību, kas pasliktina citu zemes lietotāju vai īpašnieku zemes 
kvalitāti; 

5.5.6.  ievērot Zemesgabalam noteiktos apgrūtinājumus, arī ja Līguma slēgšanas brīdī tie nav 
ierakstīti zemesgrāmatā; 

5.5.7. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā rakstveidā paziņot Īpašniekam, ja tiek 
gatavots iesniegt vai iesniegts Apbūves tiesīgā maksātnespējas procesa pieteikums vai 
ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta, vai uzsākta Apbūves tiesīgā likvidācija;   

5.5.8.   beidzoties Līguma darbības termiņam, par saviem līdzekļ iem atbrīvot Zemesgabalu no 
atdalāmajiem ieguldījumiem, tai skaitā Apbūves tiesīgajam piederošām kustamām 
mantām, kā arī sakopt Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām. Viss, kas 
atradīsies uz Zemesgabala pēc apbūves tiesības termiņa beigām, tiks uzskatīts par 



 

 

Īpašnieka mantu, kuru Īpašnieks tiesīgs izmantot pēc saviem ieskatiem, ja nav panākta 
cita veida vienošanās. 

5.6. Apbūves tiesīgajam nav tiesības apbūves tiesību atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.  
 

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
6.1.  Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie 

normatīvie akti. 
6.2.   Līguma noteikumus var grozīt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc 

to noformēšanas rakstiski un abpusējas parakstīšanas. Šajā Līgumā paredzētajos gadījumos 
Īpašniekam ir tiesības vienpusēji grozīt Līguma nosacījumus, neslēdzot par to atsevišķu 
vienošanos. 

6.3.   Domstarpības Līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Gadījumā, ja viens no Līdzējiem uzskata, 
ka, izpildot Līguma noteikumus, radies strīds, tam rakstveidā jāinformē otrs Līdzējs, norādot 
strīda priekšmetu un tā atrisināšanas veidu. Ja līgumslēdzējas puses  1 (viena) mēneša laikā no 
brīža, kad iesniegts rakstisks paziņojums par strīda rašanos, neatrisina strīdu pārrunu ceļā, strīds 
ir risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā pēc 
piekritības. 

6.4.  Visi pielikumi un grozījumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos parakstījuši Līdzēji . Šādi 
Līguma grozījumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

 
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

7.1.  Apbūves tiesība izbeidzas līdz ar Zemesgrāmatā reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma.  
7.2.   Uz apbūves tiesības pamata uzceltās ēkas un būves pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par  

Zemesgabala būtisku daļu un Īpašnieks to iegūst īpašumā bez atlīdzības, ja nav panākta cita veida 
vienošanās. Ja Īpašnieks pieprasa, Apbūves tiesīgajam ir pienākums pirms apbūves tiesības 
izbeigšanas atbrīvot zemes gabalu no ēkām un būvēm, ko Apbūves tiesīgais uzbūvējis  šī Līguma 
ietvaros. 

7.3.   Īpašnieks vienpusēji, bez jebkādas kompensācijas izmaksas, var  izbeigt Līgumu 3 (trīs) mēnešus 
iepriekš brīdinot Apbūves tiesīgo rakstveidā, ja Apbūves tiesīgais:  
7.3.1.    nepamatoti kavē maksas par apbūves tiesību maksājumu ilgāk nekā trīs mēnešus;  
7.3.2. ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, nesaskaņojot ar Īpašnieku, nokavējis kādu no Līguma 3.punktā 

minētajiem termiņiem;   
7.3.3.  lieto Zemesgabalu citam mērķim;  
7.3.4. būtiski pārkāpj normatīvos aktus par Zemesgabala izmantošanu, uzturēšanu un 

apsaimniekošanu un nenovērš pārkāpumus normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.   
7.4.    Līgums pirms termiņa tiek izbeigts, ja ir uzsākts Apbūves tiesīgā tiesiskās aizsardzības process, 

likvidācija vai Apbūves tiesīgais tiek atzīts par maksātnespējīgu.  
7.5.  Ja Līgums tiek izbeigts Apbūves tiesīgā vainas dēļ, tas atlīdzina Īpašniekam zaudējumus, kas   

radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 
7.6.  Ja Līgums tiek izbeigts jebkurā no Līgumā paredzētās vienpusējās atkāpšanās gadījumiem,  

Apbūves tiesīgais par saviem līdzekļiem atbrīvo Zemesgabalu no Apbūves tiesīgajam un trešajām 
personām piederošām kustamām lietām un, ja Īpašnieks pieprasa – arī nekustamā īpašuma, un 
sakopj Zemesgabalu atbilstoši sakārtotas vides prasībām, kompensē Zemesgabalā nodarītos 
zaudējumus un atjauno to iepriekšējā stāvoklī, ja nav panākta cita veida vienošanās.   

7.7.   Līgums var tikt izbeigts jebkurā laikā, Līdzējiem savstarpēji vienojoties.  
7.8.    Līdz būvdarbu uzsākšanai Apbūves tiesīgajam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā 

bez jebkādām soda sankcijām, ja vien Apbūves tiesīgais ir izpildījis visus pārējos no Līguma 
izrietošos Apbūves tiesīgā pienākumus, bet pēc būvdarbu uzsākšanas Apbūves tiesīgajam ir 
tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā bez jebkādām soda sankcijām, ja Apbūves 
tiesīgais veic visas nepieciešamās darbības, lai sakārtotu Zemesgabalu iepriekšējā stāvoklī, vai 
arī atlīdzina izdevumus, kas saistīti ar Zemesgabala iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu ne ilgāk kā 
divpadsmit mēnešu laikā no vienpusēja atkāpšanās paziņojuma. Līgums var tikt izbeigt s tikai pēc 
šo noteikumu izpildes. 



 

 

7.9. Ja apbūves tiesība ir apgrūtināta ar lietu tiesībām par labu trešajā personām, tad, izbeidzot 
apbūves tiesību pirms zemes grāmatās reģistrētā apbūves tiesības termiņa notecējuma jebkurā 
no Līgumā paredzētajiem vienpusējas atkāpšanās gadījumiem, izbeidzas visas trešo personu lietu 
tiesības. 

 
8. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI 

8.1.   Katrs Līdzējs ir materiāli atbildīgs otram Līdzējam par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu 
izpildi, kā arī par otram Līdzējam radītiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 

8.2.    Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas 
noticis nepārvaramas varas apstākļu (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militārās akcijas, 
u.tml.) dēļ. Minēto apstākļu esamību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes 
neiespējamību minēto apstākļu dēļ Līdzēji rakstiski informē otru Līdzēju 5 (piecu) darba dienu 
laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku Līguma izpildes 
kārtību vai izbeigšanu. 

8.3.  Visi paziņojumi, brīdinājumi un rēķini, kas minēti Līgumā ir uzskatāmi par izdarītiem un/vai 
iesniegtiem, ja tie ir nosūtīti ierakstītā vēstulē vai tie nosūtīti uz norādīto oficiālo e -pasta adresi.  

8.4.  Par rekvizītu maiņu Apbūves tiesīgais paziņo Īpašniekam 10 dienu laikā pēc veiktajām izmaiņām.  
8.5.   Līgums sagatavots un parakstīts trīs eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, katram Līdzējam   pa 

vienam eksemplāram un viens eksemplārs zemesgrāmatu nodaļai. 
 

9. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

       
      ĪPAŠNIEKS 

 Cēsu novada pašvaldība 
 Reģ. Nr. 90000031048 
 Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 
 Banka AS SEB banka 
 Kods UNLALV2X   
 Konta Nr.LV51UNLA0004013130835 
 e-pasta adrese: dome@cesis.lv 

       
     ___________________________  

 

 
APBŪVES TIESĪGAIS 

____________________________ 
Juridiskā adrese:______________ 
Reģ.Nr._____________________ 
Tālr.Nr. +371 ________________ 
e-pasts: ____________________ 
 
 
 
___________________________  

 

 

23. 
 

Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par 
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, kas nosaka, ka valsts 
amatpersona, kā arī publiskas personas institūcija var pieņemt ziedojumu un citāda veida mantisko 
palīdzību publiskas personas institūcijas vajadzībām — personāla apmācības vai darba organizācijas 
un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai, ja to sniedz kāda neiesaistīta trešā persona un tas tiek 
pieņemts, ievērojot šā panta otrajā daļā noteiktos ierobežojumus, kā arī neveicina valsts 
amatpersonas nokļūšanu interešu konflikta situācijā, pirms ziedojuma vai mantiskās palīdzības 
saņemšanas nepieciešama augstākas amatpersonas vai koleģiālās institūcijas atļauja, kā arī Cēsu 
novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294  “Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas 
kārtību” (prot.Nr.11, 22.p), biedrības “For Better” 02.03.2020. vēstuli (reģistrēta Cēsu novada 
pašvaldībā 04.09.2020. ar Nr. 6-2-6/6/4375) par ziedojumu Cēsu novada pašvaldībai, atbilstoši Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. atzinumam (prot. Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti 



 

 

balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, 
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
Atļaut Cēsu novada pašvaldībai pieņemt no biedrības “For Better” ziedojumu  natūrā - 

velotrasi “BTA Velozinis” par kopējo summu 22 409,20 EUR (divdesmit divi tūkstoši četri simti deviņi 
eiro, 20 centi), ar mērķi  - veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, velosipēdistu 
braukšanas prasmju uzlabošana drošos apstākļos bērniem un pusaudžiem, kura ir vērsta uz ceļa 
negadījumu incidentu mazināšanu.  

 
24. 

Par nolikuma “Par zīmola “Radīts Cēsīs” lietošanu” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: Natālija Juškova, Attīstības un būvniecības pārvaldes  
Uzņēmējdarbības attīstības projektu vadītāja 

 
Lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā, vairojot Cēsu novada uzņēmēju 
konkurētspēju, rosinot patērētāju izvēli par labu Cēsu novada ražotajiem produktiem un 
piedāvātajiem pakalpojumiem, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
10. punktu un 61. pantu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas 08.09.2020. atzinumu (prot.Nr.33) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.09.2020. 
atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

Apstiprināt nolikumu “Par zīmola “Radīts Cēsīs” lietošanu” saskaņā ar pielikumu.  

 

Pielikums 
NOLIKUMS 

Cēsīs 
2020.gada 17.septembrī        Nr.29 

 
Par zīmola “Radīts Cēsīs” lietošanu  

 
Izdots saskaņā ar  

likuma ‘’Par pašvaldībām’’  
15.panta pirmās daļas 10.punktu 

 un 41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ir piešķirams un lietojams zīmols “Radīts Cēsīs” (turpmāk –

Zīmols). 

2. Zīmols tiek izstrādāta pēc Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) iniciatīvas un ir 

Pašvaldības īpašums. 

3. Zīmols tiek izmantota Cēsu novadā ražoto produktu un pakalpojumu apzīmēšanai. 

 
II Zīmola mērķis 



 

 

 
4. Zīmola mērķis ir vairot Cēsu novada uzņēmēju konkurētspēju, rosinot patērētāju izdarīt izvēli 

par labu Cēsu novada ražotajiem produktiem un piedāvātajiem pakalpojumiem, tādējādi 

veicinot novada uzņēmumu atpazīstamību un uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu novadā. 

 
III Zīmola piešķiršanas un lietošanas nosacījumi 

 
5. Zīmolu piešķir produktiem un pakalpojumiem, ja tie atbilst šādiem kritērijiem: 

5.1.  Saimnieciskās darbības veicējs (turpmāk tekstā – Uzņēmējs) ir Latvijas Republikā reģistrēta 

fiziska vai juridiska persona, kura savu saimniecisko darbību veic Cēsu novada teritorijā. 

5.2.  Produkta ražošanas vai pakalpojuma nodrošināšanas procesā 50% nodarbināto ir Cēsu 

novada iedzīvotāji, ja uzņēmumā darbinieku skaits ir vairāk nekā trīs. 

5.3.  Produkts vai pakalpojums atbilst normatīvo aktu prasībām par produktu kvalitāti un 

drošību. 

5.4.  Vismaz viena ar produktu vai pakalpojumu saistītā ražošanas vai sniegšanas vieta atrodas 

Cēsu novada teritorijā. 

5.5.  Produkts vai pakalpojums rada pievienoto vērtību Cēsu novadam. 

5.6. Uzņēmumam nav ilgstošu Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, kuru 

kopsumma ir vērtējama kā būtiska. 

6. Zīmola saņemšanai Uzņēmējs aizpilda elektroniski pieteikuma anketu https://ej.uz/raditscesis 

vai iesniedz Pašvaldībā rakstveida pieteikumu (pielikums Nr.1.). 

7. Attīstības un teritorijas plānošanas komisija izvērtē Uzņēmēja pieteikumu un pieņem lēmumu 

par Zīmola lietošanas tiesību piešķiršanu un atļaujas izsniegšanu (pielikums Nr.2) vai sniedz 

pamatotu atteikumu. 

8. Atļauja lietot zīmolu “Radīts Cēsīs” tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu. 

9. Zīmola lietošanas tiesības tiek izbeigtas, ja tiek konstatēti pārkāpumi un neatbilstība šī nolikuma 

5., 12. un 13.punktā minētajiem kritērijiem vai uzņēmums ar savu darbību vai bezdarbību 

samazina zīmola “Radīts Cēsīs” vērtību. Pašvaldība pieņemto lēmumu par zīmola lietošanas 

tiesību izbeigšanu nosūta Uzņēmējam. 

10. Zīmola lietošanas atļaujas izsniegšana ir bez maksas. 

11. Zīmolu atļauts izmantot Uzņēmēja mārketinga un reklāmas materiālos, t.sk. veidlapās pasākumu 

vizuālajā noformējumā, vizītkartēs, spiedogos, preču iepakojumā u.c. saskaņā ar “Radīts Cēsīs” 

dizaina vadlīniju noteikumiem (pielikums N3.). 

12. Uzņēmēja pienākums ir saskaņot ar Pašvaldību katru dizainu, kurā izmantots zīmols, iesūtot 

informāciju par plānotā materiāla izmantošanas veidu un dizaina skici. 

 
IV Zīmola lietotāju reģistrs 

 
13. Pašvaldība organizē zīmola lietotāju reģistru, kurā iekļauta informācija par zīmola lietotāju 

(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, darbības apraksts, ko rada, dara, ražo, piedāvā, 

cep, iegūst vai veido, kontaktinformācija - adrese, telefona numurs, e-pasta adrese, mājas lapas 

adrese). 

14. Zīmola lietotāju reģistrs ir publiski pieejams mājas lapā www.cesis.lv sadaļā Uzņēmējdarbība. 

https://ej.uz/raditscesis
http://www.cesis.lv/


 

 

15. Informācija par uzņēmumu, kas ir ieguvis zīmola lietošanas tiesības, tiek publicēta Facebook lapā 

“Uzņēmējdarbība Cēsīs”, tādejādi veicinot Uzņēmuma atpazīstamību, pārdošanas apjoma 

pieaugumu un zīmola “Radīts Cēsīs” popularizēšanu (pielikums Nr.4). 

16. Uzņēmējam pienākums ir nekavējoties informēt Pašvaldību par zīmola lietotāju reģistrā 

atspoguļotās informācijas izmaiņām.  

 
V Zīmola identitātes apraksts 

 
17. Zīmola stāsts ir Cēsu novada un cēsnieku stāsts. Tas izceļ Cēsu novada cilvēkus un viņu paveikto, 

garantē kvalitāti un lepni pauž uzņēmuma, produkta vai pakalpojuma izcelsmi. Esam droši – bez 

Cēsīm nebūtu šo produktu un otrādi! Tāpēc gan Cēsu novads, gan tā uzņēmēju stāsti saplūst 

vienotā zīmola un vienotā apsolījumā - Radīts Cēsīs. 

18. Zīmola lietošanu nosaka dizaina vadlīniju noteikumi, kas iekļauti šī nolikuma pielikumā Nr.3. 

 
VI Noslēguma jautājums 

 
19. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 17.septembrī.  

 
 

 



 

 

Pielikums Nr.1 
PIETEIKUMS 

 
1. Informācija par saimnieciskās darbības veicēju 

Uzņēmuma nosaukums/Vārds, uzvārds: ______________________________________ 

Reģistrācijas numurs/ personas kods: ________________________________________ 

Juridiska adrese: _________________________________________________________ 

Kontakttālrunis: __________________________________________________________ 

E-pasts: ________________________________________________________________ 

Mājas lapas adrese: _______________________________________________________ 

Darbības apraksts: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Darbinieku skaits: _____________ t.sk. novada iedzīvotāji: _______________________ 

Ražošanas/ pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese): _____________________________ 

2. Iesniegums 

Lūdzu izsniegt atļauju grafiskās zīmes/zīmola “Radīts Cēsīs” lietošanai šādiem 

izstrādājumiem/pakalpojumiem: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pieteikumā norādītā informācija ir patiesa un produkts 

atbilst Latvijas Republikas likumdošanā esošajiem noteikumiem par produktu un 

pakalpojumu kvalitāti un drošumu. 

 

Vārds, Uzvārds _______________________________ Paraksts ____________________ 

 

_______.gada ________________________ 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

ATĻAUJA 

GRAFISKĀS ZĪMES/ZĪMOLA “RADĪTS CĒSĪS” LIETOŠANAI 

Nr._________________ 

_____. gada __________________ 

 

Cēsu novada pašvaldība 

_______________________________________________________________________ 

juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds, uzvārds, reģ.nr./personas kods 

_______________________________________________________________________ 

adrese 

lietot grafisko zīmi/zīmolu “Radīts Cēsīs” šādiem uzņēmuma produktiem/ pakalpojumiem: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Administrācijas vadītājs                                                                                                       A.Egliņš-Eglītis 

 
 

 
 
 

PIELIKUMS NR.3 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/17.09.2020./pielikums_Nr._3_l%C4%93m_nr_260.pdf


 

 

 

25. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes  16.05.2013. lēmumā Nr.189 “Par nedzīvojamo telpu 

Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 
______________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Jēkabsons, pašvaldības aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs jurists 
 

Ņemot vērā nodibinājuma “Ruckas mākslas fonds” (iepriekšējais nosaukums “Elm Media”) 
iesniegumu ar vēlmi pārņemt nedzīvojamo telpu Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novads pārvaldību, 
kas ļautu efektīgāk sasniegt mērķi, radīt Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo industriju 
pārstāvjiem piemērotu vidi Cēsu pilsētas vēsturiskajā vidē realizējot Ruckas mākslas rezidenču 
centra attīstības programmas 2020-2025 gadam, ņemot vērā ilggadīgo un veiksmīgo nodibinājuma 
“Ruckas mākslas fonds” (iepriekšējais nosaukums “Elm Media”) darbību Cēsu novada pašvaldības 
deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanā, un nedzīvojamo  telpu Piebalgas ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā, 
apsaimniekošanā saskaņā ar 2013.gada 27.jūlija noslēgto Patapinājuma līgumu (turpmāk tekstā 
Patapinājuma līgums) starp pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un 
nodibinājumu “Elm Media” (tagadējais nosaukums “Rukcas mākslas fonds”), pamatojoties uz 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 
4.1 punktu, trešo, 31, ceturto, piekto un sesto daļu,  6.2panta otro un 31 daļu, Cēsu novada domes 
06.03.2014.noteikumu Nr. 20 „Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas 
noteikumi” 10., 11.punktu un 13.punkta 5.apakšpunktu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
10.09.2020. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par 
(G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – 1 (deputāts E.Geruļskis), 
(deputāte A.Sīmane nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

 
1. Papildināt Cēsu novada domes 16.05.2013. lēmumu Nr.189 “Par nedzīvojamo telpu Piebalgas 

ielā 19, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” ar: 

1.1. Uzdot nodibinājumam “Ruckas mākslas fonds” (iepriekšējais nosaukums nodibinājums “Elm 

Media”)  veikt nedzīvojamo telpu (turpmāk tekstā Īpašuma) pārvaldīšanu; 

1.2. Ja pārvaldīšanas termiņā mainās Īpašuma sastāvs, Līdzēji veic grozījumus Patapinājuma 

līgumā; 

1.3. Noteikt, ka nodibinājuma “Ruckas mākslas fonds” (iepriekšējais nosaukums “Elm Media”)  

kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.1., 

5.2., 5.3., 5.4., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11.un 5.12. apakšpunktiem; 6., 7., 8., 22.un 

25.punktiem; 

1.4. Noteikt, ka Pašvaldības (Valdītājs)  kompetencē ir lēmumu pieņemšana, kas izriet no 

Pārvaldīšanas noteikumu 5.punkta 5.5. apakšpunkta, 23., 24., 26.un 32.punktiem. 

2. Lēmuma izpildi veikt Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” noslēdzot 

Patapinājuma līguma grozījumus. 

3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 
26. 

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 
dzīvojamai telpai Saules ielā 23-25, Cēsīs, Cēsu novadā 

 

Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājs 



 

 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu 
par pašvaldības autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka 
viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir palīdzība 
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome 
ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai 
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹ panta pirmo daļu par to, ka 
pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā 
ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un 
speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu 
jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada 
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4. 
apakšpunktu un lai nodrošinātu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības 
autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem 
pašvaldības dzīvojamās telpas, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-25, Cēsīs, 

Cēsu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.  

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas 

pārvaldei. 

27. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošo noteikumu  

Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20  
„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā ”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________________ 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore 

 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un ievērojot Ministru kabineta 
2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 27. punktu un ievērojot Cēsu novada domes 2020. gada 27. augusta 
lēmumu Nr. 226 “Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošos noteikumus Nr. 23 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 20 “Par  atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā””. 

 
Pielikums 

 
Saistošie noteikumi 

Cēsīs 



 

 

2020. gada 17. septembrī   Nr.23 
 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

 43.panta trešo daļu 
 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos  
Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” 

  
Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par 

atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” šādus grozījumus: 
1. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā: 
       “11.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vai tad, ja izglītības process tiek 

īstenots attālināti,   brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.”. 

2. Aizstāt 12. punktā skaitli 11. ar skaitli 11.1. 
 

Pielikums 

 
Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo noteikumu  

Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos  Nr. 20 „Par 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā”” paskaidrojuma raksts 

 
 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 
 

2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” (Saistošie noteikumi) citstarp noteikta 
brīvpusdienu saņemšanas kārtība daudzbērnu ģimeņu bērniem un paredzēts, 
ka ārkārtējās situācijas apstākļos šo pabalstu nodrošināšana pieļaujama, 
izsniedzot pārtikas preču komplektus brīvpusdienu saņēmējiem.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās 
paļāvības principa ievērošanu, jānoteic, ka šī kārtība saglabājama arī pēc 
ārkārtējās situācijas atcelšanas apstākļos, kad atbilstoši Ministru kabineta 9. 
jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punkta (MK noteikumu 28.07.2020. 
noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544) 
regulējumam izglītības iestādēs joprojām iespējama attālināta mācību procesa 
organizēšana. Cēsu novada dome 2020. gada 27. augustā pieņēmusi lēmumu 
Nr. 226  “Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs”, ar ko noteikts, ka Cēsu novada 
pašvaldības skolās 7. – 12. klašu grupā izglītības process atbilstoši izglītības 
iestādē izstrādātajai kārtībai par mācību procesa organizēšanu  
epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai daļēji var tikt organizēts 
attālināti. 
Šī iemesla dēļ izdarāmi atbilstoši Saistošo noteikumu 11.1 punkta grozījumi, lai 
nodrošinātu brīvpusdienas gan ārkārtējās situācijas laikā, gan tad, ja mācību 
process izglītības iestādē notiek attālināti.  

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

1. Saistošo noteikumu grozījumos paredzēts, ka Saistošajos noteikumos noteikto 
pabalstu daudzbērnu ģimenēm - brīvpusdienas -  var nodrošināt, izsniedzot 
pārtikas komplektus brīvpusdienu saņēmējiem ne tikai ārkārtējā situācijā, bet 
arī tad, ja mācību process tiek īstenots attālināti.   



 

 

 

28. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra  saistošo noteikumu  

Nr. 25 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16  „Par 
Cēsu novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore 

 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  ievērojot Ministru kabineta 
2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 27. punktu un Cēsu novada domes 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr. 
226 “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, 
J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošos noteikumus Nr. 25 
“Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem ”” saskaņā ar pielikumu. 

 
 

 
 
 
 
 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Vaives pagasta pārvaldē  Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads, 
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela 
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests”. 

http://www.cesis.lv/


 

 

Pielikums 

 
Saistošie noteikumi 

Cēsīs 
2020. gada 17. septembrī   
 Nr.25 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu 
 
 

Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos  
Nr. 16 „ Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” 

 
  

  Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 ”Par 
Cēsu novada pašvaldības pabalstiem” šādu grozījumu:  

Izteikt  5.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“5.4.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vai tad, ja izglītības process tiek 

īstenots attālināti,  brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas 
komplekta veidā.”. 

 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo noteikumu  

Nr. 25 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem ”” 

paskaidrojuma raksts 
 
 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 
 

2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada 
pašvaldības pabalstiem” (Saistošie noteikumi) noteikti pašvaldības pabalstu 
veidi pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. 
Saistošajos noteikumos paredzēts, ka ārkārtējās situācijas apstākļos 
brīvpusdienu nodrošināšana pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču komplektus 
brīvpusdienu saņēmējiem.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Lai nodrošinātu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzētā tiesiskās 
paļāvības principa ievērošanu, jānodrošina, ka Saistošajos noteikumos 
paredzētā kārtība par brīvpusdienu nodrošināšanu pārtikas komplekta veidā  
saglabājama arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas apstākļos, kad atbilstoši 
Ministru kabineta 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punkta 
noteikumiem Cēsu novada dome ar 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr. 226 
“Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs” noteikusi, ka atsevišķās Cēsu novada 
pašvaldības mācību iestādēs izglītības process daļēji var tikt organizēts 
attālināti. 
 Šī iemesla dēļ izdarāmi atbilstoši Saistošo noteikumu 5.4.1 apakšpunkta 
grozījumi, lai nodrošinātu brīvpusdienas gadījumos, ja mācību process izglītības 
iestādēs notiek attālināti.   



 

 

 

29. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo noteikumu  

Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17  „Par 
Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem 

”” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras ‘Sociālais dienests” direktore 
 
                        Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un ievērojot Ministru 
kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai” 27. punktu un Cēsu novada domes 2020. gada 27. augusta 
lēmumu Nr. 226 “Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, 
A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, 
R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 3. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 24 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem””. 

 
 

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

2. Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka brīvpusdienas var 
nodrošināt, izsniedzot pārtikas komplektus brīvpusdienu saņēmējiem ne tikai 
ārkārtējās situācijas laikā, bet arī  tad, ja mācību process tiek īstenots attālināti.   

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Vaives pagasta pārvaldē  Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads, 
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela 
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests”. 

http://www.cesis.lv/


 

 

Pielikums 

 
Saistošie noteikumi 

Cēsīs 
2020. gada 17. septembrī  Nr.24 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

 Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu  
Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim 

 un bez vecāku gādības palikušam bērnam, 
 kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

 kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”  
22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu un 

 Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu  Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu; 
 likuma “Par palīdzību Dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu. 

 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra  saistošajos noteikumos  
Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem” 
 
  

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” šādus grozījumus:  

 
 

1. Izteikt 261. punktu šādā redakcijā: 
“26.1 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas gadījumā vai tad, ja izglītības process tiek īstenots 

attālināti, brīvpusdienas to saņēmējiem var tikt izsniegtas pārtikas komplekta veidā.”. 
2. Aizstāt 27. punktā skaitli 26. ar skaitli 26.1. 

 
Pielikums 

 
Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra saistošo noteikumu  

Nr. 24 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos  Nr. 17 „Par Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu bērniem  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem””  

paskaidrojuma raksts 
 
 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 
 

2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem” (Saistošie noteikumi) citstarp noteikta brīvpusdienu saņemšanas 
kārtība bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un 
paredzēts, ka ārkārtējās situācijas apstākļos šo pabalstu nodrošināšana 
pieļaujama, izsniedzot pārtikas preču komplektus brīvpusdienu saņēmējiem.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Lai ievērotu Administratīvā procesa likuma 10. pantā paredzēto tiesiskās 
paļāvības principu, jānodrošina, ka šī kārtība saglabājama arī pēc ārkārtējās 
situācijas atcelšanas apstākļos, kad atbilstoši Ministru kabineta 9. jūnija 
noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas 
izplatības ierobežošanai” 27. punkta (MK noteikumu 28.07.2020. noteikumu 
Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544) 
regulējumam izglītības iestādēs joprojām iespējama attālināta mācību procesa 



 

 

 

30. 
Par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi  Cēsu Bērzaines pamatskolas attīstības centra  

izglītojamiem  

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 13. punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 27.⁴ 2.1 punkts , ka pašvaldība 
atbilstoši pašvaldības domes lēmumam speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai 
piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas 

organizēšana.  Cēsu novada dome 2020. gada 27. augustā pieņēmusi lēmumu 
Nr. 226  “Par izglītības procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Cēsu 
novada pašvaldības izglītības iestādēs”, ar ko noteikts, ka Cēsu novada 
pašvaldības skolās 7. – 12. klašu grupā izglītības process atbilstoši izglītības 
iestādē izstrādātajai kārtībai par mācību procesa organizēšanu  
epidemioloģiskās drošības pasākumu nodrošināšanai daļēji var tikt organizēts 
attālināti. Šī iemesla dēļ izdarāms atbilstošs Saistošo noteikumu 26.1 punkta 
grozījums, lai nodrošinātu brīvpusdienas, ja mācību process izglītības iestādēs 
notiek attālināti.  

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

3. Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts, ka Saistošajos noteikumos 
paredzēto pabalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem - brīvpusdienas - var nodrošināt, izsniedzot pārtikas komplektus 
brīvpusdienu valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā vai tad,  ja mācību 
process tiek īstenots attālināti.   

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz 2020. gada budžetu. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešā daļa. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Vaives pagasta pārvaldē  Nākotnes ielā 6-14, Rīdzene, Cēsu novads, 
LV-4136, Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas iela 
4, Cēsīs, Cēsu novadā, un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais 
dienests”. 

http://www.cesis.lv/


 

 

paku piegādei, bet punkts 27.4 2.2 nosaka, ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā 
dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības 
iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu 
atbilstoši šo noteikumu 27.4 2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam, ievērojot 
Cēsu novada domes 27.08.2020. lēmumu Nr.226 “Par izglītības procesu organizēšanu 
2020./2021.mācību gadā Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”, ar kuru noteikts , ka Cēsu 
Bērzaines pamatskolas attīstības centra 7. – 9.klasēs izglītības process atbilstoši izglītības iestādē 
izstrādātai kārtībai par mācību procesa organizēšanu  epidemioloģiskās  drošības pasākumu 
nodrošināšanai, daļēji var tik organizēts attālināti, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm 
– par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, 
A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
1. Nodrošināt gatavā ēdiena vai pārtikas paku ( pusdienu)  piegādi tiem Cēsu Bērzaines 

pamatskolas attīstības centra izglītojamiem, kuriem mācību process norit attālināti, 
ievērojot, izmaksas kādas ar Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumu Nr.199 “Par brokastu, 
pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā” 
noteiktas  pusdienām. 

2. Noteikt, ka darījuma esamību (pārtikas pakas vai piegādātā ēdiena nodošanu privātpersonai)  
un iekšējā attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību apliecina Cēsu Bērzaines 
pamatskolas - attīstības centra direktors. 

3. Apmaksu  veikt no speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem piešķirtā valsts 
budžeta mērķdotācijas šādi: 
3.1. par gatavām pusdienām – apmaksājot produktu  un sagatavošanas izmaksas; 
3.2. par pārtikas paku – apmaksājot produktu izmaksas. 

4. Lēmuma izpildi organizēt Izglītības pārvaldes vadītājai. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 

 

 
31. 

Par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi  Rāmuļu  pamatskolas izglītojamiem  

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās 
daļas 13.punktu, Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi COVID – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 27.1.1. punktu, kas nosaka 
atbilstoši dibinātāja domes lēmumam, ka lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, vispārējās izglītības 
iestādēs mācības attālināti var īstenot 7. – 12. klasēs. Ievērojot Cēsu novada domes 27.08.2020. 
lēmumu Nr. 226 “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs”, ar kuru noteikts, ka Rāmuļu  pamatskolas 7. – 9. klasēs izglītības 
process, atbilstoši izglītības iestādē izstrādātai kārtībai par mācību procesa organizēšanu  
epidemioloģiskās  drošības pasākumu nodrošināšanai, daļēji var tik organizēts attālināti, Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar  14 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis, J.Rozenbergs, J.Žagars, 
A.Sīmane, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Nodrošināt gatavā ēdiena vai pārtikas paku (pusdienu)  piegādi tiem Rāmuļu 
pamatskolas izglītojamiem, kuriem mācību process norit attālināti un ir piešķirtas 
pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas, ievērojot, izmaksas, kādas ar Cēsu novada domes 



 

 

25.07.2020. lēmumu Nr.232 “Par ēdināšanas izmaksām Rāmuļu pamatskolā”  noteiktas  
pusdienām. 

2. Noteikt, ka darījuma esamību (pārtikas pakas vai piegādātā ēdiena nodošanu 
privātpersonai)  un iekšējā attaisnojuma dokumentā sniegtās informācijas pareizību 
apliecina Rāmuļu  pamatskolas direktora p.i.. 

3. Apmaksu  veicot no pašvaldības sociālā budžeta  līdzekļiem: 
3.1. par gatavām pusdienām – apmaksājot produktu  un sagatavošanas izmaksas; 
3.2. par pārtikas paku – apmaksājot produktu izmaksas. 

4. Lēmuma izpildi organizēt Izglītības pārvaldes vadītājai. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 
 


