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Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas locekļa darba laikā
Par statūtu grozījumiem nodibinājumam “Koprades māja
Skolas6”
Par finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu projektā
"Pansionāta attīstība un jauna senioru aprūpes modeļa
ieviešana Cēsu novadā"
Par atbalstu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai
izglītības programmas “Deja” īstenošanai Cēsu
2.pamatskolā
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu
Mantojums”
Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru
direktoru izmaiņām mēnešalgās
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada budžetā
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija
lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu
komisiju”
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 19,
Nākotnes ielā 10, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā
pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2020.gada investīciju plāna
saskaņošanu
Par projekta “Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā
izpēte” iesniegšanu Zivju fondam
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā
Nr.48 “Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide
Cēsu
pilsētā”
iesniegšanu
un
līdzfinansējuma
nodrošināšanu”
Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un
virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.2021. gadam Investīciju plāna aktualizāciju
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija
lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju”
Par Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmuma Nr. 226 “Par
speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu

78

17

pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Emīla Dārziņa ielā
9-29, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā
Nr.41 “Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras
skolām” nolikuma apstiprināšanu”
1.
Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas locekļa darba laikā
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.01.2020. lēmumu Nr.22 “Par izmaiņām Cēsu novada
bāriņtiesas sastāvā”, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu,
Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu, Darba likuma 130., 131. un 133.pantu, Darba samaksas
noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes ārkārtas sēdes 01.07.2009. lēmumu Nr.11) 6.punktu,
I.Virses 19.02.2020. iesniegumu par piekrišanu mainīt noteikto nepilnu darba slodzi uz pilnu slodzi,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt Cēsu novada Bāriņtiesas loceklei I.Virsei normālo darba laiku (5 dienu darba
nedēļa, 40h nedēļā) no 2020.gada 16.marta.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
2.
Par statūtu grozījumiem nodibinājumam “Koprades māja Skolas6”
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada dome 2020. gada 13. februārī pieņēma lēmumu Nr.37 ‘’Par nodibinājuma “Cēsu
Digitālais centrs” dibināšanu’’, kuras mērķis ir veidot Cēsu novadu par viedo tehnoloģiju centru,
pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas sabiedrībā, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un
piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus. Savukārt, Cēsu novada pašvaldības
nodibinājuma “Koprades māja Skolas6”, reģ. Nr. 40008272367, atsevišķi mērķi un uzdevumi arī ir
saistīti ar digitālajiem un informācijas tehnoloģiju attīstības jautājumiem.
Lai nepārklātos abu Cēsu novada pašvaldību nodibinājumu funkcijas un nodibinājumi varētu
īstenot savus mērķus un uzdevumus savās specifiskās jomās, nepieciešams veikt nodibinājuma
“Koprades māja Skolas6” statūtu grozījumus. Statūtu grozījumi paredz precizēt nodibinājuma mērķi
un uzdevumus, tādējādi stiprinot un attīstot inovatīvus un jaunus uzņēmumus Cēsu novadā, tajā
skaitā joprojām - radošajās un kultūras industrijās.
Statūtu grozījumi veicina Cēsu novada Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2030. gadam
stratēģiskā mērķa – spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide – sasniegšanu, kā arī veicina
novada ekonomisko specializāciju radošajās un kultūras industrijās un citās augstas pievienotās
vērtības uzņēmējdarbības nozarēs.
Tāpat Statūtu grozījumi veicina Cēsu novada Attīstības programmas Rīcību un investīciju
plānā 2021. gadam noteikto - nodrošina atbalstu vietējai uzņēmējdarbībai (rīcību virziens 5.2.) un
veicina sadarbību uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanai (rīcību virziens 5.2.).

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka nodibinājuma “Koprades māja Skolas6” statūtu
8.3. apakšpunktā noteikts, ka statūtu grozījumu izdarīšanai nepieciešama nodibinājuma dibinātāja,
tas ir, Cēsu novada domes, piekrišana, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās
daļas 1.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Biedrību un nodibinājuma likuma 101.panta
otro daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Piekrist nodibinājuma “Koprades māja Skolas6”, reģ. Nr. 40008272367, statūtu
grozījumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Nodibinājuma “Koprades māja Skolas6” valdei veikt visas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar statūtu grozījumu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistrā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Pielikums
3.
Par finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu projektā
"Pansionāta attīstība un jauna senioru aprūpes modeļa ieviešana Cēsu novadā"
________________________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 7.punktu viena no pašvaldības
autonomām funkcijām ir nodrošināt sociālo palīdzību, tai skaitā veco ļaužu nodrošināšana ar vietām
pansionātos. Lai nodrošinātu pašvaldības funkciju izpildi, pašvaldības pienākums ir izstrādāt
attīstības programmu.
Ņemot vērā Cēsu pilsētas pansionāta kapacitāti un Cēsu novada pašvaldības budžeta iespējas,
konstatējams, ka visefektīvākā mūsdienīga pansionāta aprūpes modeļa ieviešanas nodrošināšanai ir
jāpiesaista privātas investīcijas, iesaistot privātās partnerības procedūrā izraudzītus privātos
partnerus. Pirms lēmuma pieņemšanas par partnerības procedūras uzsākšanu, un atbilstoši
Publiskās un privātās partnerības likumam, ja publiskais partneris ir pašvaldība, pašvaldības dome
pieņem lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.pantu un Publiskās un privātās
partnerības likuma 14.panta pirmo daļu, trešās daļas 2.punktu un ceturto daļu, Cēsu novada
Attīstības programmā 2013.-2021. gadam apstiprinātajām prioritātēm un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu Nr.2 (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Veikt finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu publiskās un privātās partnerības projektā
"Pansionāta attīstība un jauna senioru aprūpes modeļa ieviešana Cēsu novadā" (ēku
projektēšanai, būvniecībai, ekspluatācijai, apsaimniekošanai un pakalpojumu koncesijai).

2. Nosūtīt lēmuma 1.punktā minētos aprēķinus Finanšu ministrijai un Centrālajai finanšu un
līgumu aģentūrai.
3. Lēmuma 1.punktā minēto finanšu ekonomisko aprēķinu veikt līdz 2020. gada 31. oktobrim.
4. Uzdot Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt lēmuma izpildi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
4.
Par atbalstu Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai izglītības programmas “Deja ”
īstenošanai Cēsu 2.pamatskolā
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktora V.Račevska 14.02.2020.
iesniegumu Nr. 6-2-6/5/974, 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 Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 20.02.2020. (protokols Nr.3) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.02.2020. (protokols Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 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 “Deja” īstenošanu izglītības
iestādes aktu zālē no laika posmā no 09.03.2020. – 30.06.2020.
2.
Noteikt nomas maksu 1.00 (viens) EUR mēnesī par aktu zāles izmantošanu 6 (sešām)
astronomiskām stundām mēnesī .
3.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktorei.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.
5.

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu Mantojums”
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību, t.sk., rekonstruēšana un uzturēšana, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai
u.c.).
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai
pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā,
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.
Biedrība “Cēsu Mantojums” ir dibināta 2017.gada 21.novembrī. Biedrības dibināšanas
mērķis ir veicināt Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/
restaurāciju un attīstību; veicināt vietējās sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma
vērtībām un to saglabāšanu; veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām/institūcijām Cēsu
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumos; piesaistīt finansiālos līdzekļus izvirzīto mērķu
sasniegšanai.
Cēsu novada pašvaldība jau 2019. gadā ir slēgusi deleģēšanas līgumu ar biedrību “Cēsu
Mantojums” (Līguma Nr. 254/2019/3-3-17/1), kura deleģēto uzdevumu ietvaros ir organizējusi
izglītojošu lekciju ciklu, restaurācijas darbnīcas, vēsturisko ēku īpašnieku un iedzīvotāju
konsultācijas, kā arī izveidojusi Cēsu restaurācijas centru Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā.
Biedrības valdē darbojas eksperti un profesionāļi ar pieredzi restaurācijā, procesu vadībā un
arhitektūrā. Valdes priekšsēdētājam Jānim Tolpežņikovam ir 10 gadu pieredze restaurācijā un
starptautisku restaurācijas darbnīcu vadībā, projektu vadībā un koordinēšanā. Tāpat viņš ir Latvijas
Restauratoru biedrības biedrs un biedrības “Nākotne pagātnei” valdes priekšsēdētājs. Uzkrātā
pieredze nodrošina padziļinātas zināšanas un prasmes restaurācijas procesos un pieeju plašam
nozares ekspertu lokam, kas svarīgi piesaistot biedrības aktivitātēm kompetentus speciālistus.
Biedrības valdes loceklim Ervīnam Krauklim ir atbilstoša izglītība un pieredze koka ēku arhitektūrā
un praktiska pieredze koka ēku restaurācijā gan Rīgā, gan reģionos. Savukārt valdes loceklei Ditai
Trapencierei ir uzkrāta pieredze dažādu procesu vadībā, tai skaitā sabiedrībai nozīmīgu jautājumu
aktualizēšanā un izpratne par plašākas sabiedrības iesaisti šo jautājumu risināšanā. Tāpat biedrības
biedru vidū ir arhitekts Raitis Jelēvičs, kurš ir piedalījies nozīmīgu arhitektūras pieminekļu
restaurācijā, pildot Cēsu Sv.Jāņa baznīcas un Cēsu pils restaurācijas autoruzraudzību. Tāpat
ekspertam ir gadiem uzkrāta pieredze un zināšanas tieši par Cēsu vecpilsētas apbūves specifiku un
vēsturiskā mantojuma restaurāciju atbilstoši mūsdienu vajadzībām.
Izvērtējot biedrības “Cēsu Mantojums” mērķus un līdzšinējās aktivitātes, personāla
kvalifikāciju un reputāciju, tās ir vērstas uz Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ir
saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un mērķiem. Biedrība “Cēsu mantojums”, apvienojot
vietējos Cēsu iedzīvotājus un ekspertus, spēj nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu aktivitāšu īstenošanu
ar mērķi saglabāt Cēsu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm.
Cēsu novada Integrētās Attīstības programma 2013.-2021. gadam paredz revitalizēt Cēsu
vecpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu (U 3.2.4.), kas paredz aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā
centra reģenerācijas projektu un turpināt tā īstenošanu, ļaujot saglabāt un attīstīt tās teritorijā
esošās kultūrvēsturiskās teritorijas; sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to par elitāru dzīvojamo
rajonu; tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas centru, kurā notiek pilsētas pasākumi un
svētkus; sakārtot pašvaldības īpašumus un publisko infrastruktūru Vecpilsētā; sekmēt Vecpilsētas
iekšpagalmu labiekārtošanu un attīstību u.c. Tāpat arī Cēsu novada Ilgtspējīgas Attīstības stratēģija
2030 paredz saglabāt un atjaunot Cēsu vecpilsētas arhitektoniski telpisko vidi, ko veido vēsturiskā
plānojuma struktūra un izteiksmīgie arhitektūras elementi. Turklāt, kā analizēts Stratēģijā, Cēsu
novada attīstības pamats balstās tā unikālajos vides un kultūrvēsturiskā mantojuma resursos, kas ir
pamats turpmākai darbībai un kas maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka biedrība “Cēsu Mantojums” ir tiesīga veikt pārvaldes
uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta
pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 2. un 5.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Cēsu

novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu (prot.Nr. 3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāte
D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Cēsu Mantojums”, reģ. Nr. 40008270826 , saskaņā ar
deleģējuma līgumu, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punkta
izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
pielikums
6.
Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru izmaiņām
mēnešalgās
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, kā arī
ievērojot saistošo noteikumu “Cēsu novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada
domes 18.07.2013. lēmumu Nr.292) 16.punktā noteikto, Cēsu novada domes 23.01.2020.
saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” 11. punktu un
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumam (protokols Nr.3), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru mēnešalgas no
01.02.2020.
2. Noteiktās Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru mēnešalgas
piemērot darba samaksas aprēķiniem no 01.02.2020.
3. Uzdot Administrācijas biroja personāla vadītājai organizēt visas nepieciešamās darbības un
dokumentu sagatavošanu saistībā ar lēmuma 1. un 2.punkta izpildi.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
7.
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada budžetā
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Lai nodrošinātu Cēsu Valsts ģimnāzijas trīs komandu (2., 3., 4.vecuma grupā) dalību 18.Latvijas
„Piena spēks” kausa izcīņas volejbolā vispārizglītojošām skolām finālsacensībās, kas notiks š.g.
4.aprīlī Rīgā, Skonto hallē, pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores 21.02.2020.

iesniegumu Nr.1-12/31 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.02.2020. Nr.6 – 2 - 6/10/1123) , uz
Latvijas Volejbola federācija rīkoto sacensību 18. Latvijas skolu “Piena spēks” koordinatores
24.02.2020. e-pastu , uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4.
punktu, Cēsu novada domes 23.01.2020. lēmumu “Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Cēsu novada pašvaldības 2020. gada budžeta ” apstiprināšanu (prot.
Nr. 2, 22.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu (prot. Nr.3),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Izdarīt Cēsu novada pašvaldības 2020.gada pamatbudžeta struktūvienības 11/031 budžetā
Izglītība šādus grozījumus:
1.1.
samazināt budžeta līniju 11/031/35 Slēpošana – par 200 EUR;
1.2.
izveidot jaunu budžeta līniju Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamo dalība 18.Latvijas
„Piena spēks” kausa izcīņas volejbolā vispārizglītojošām skolām finālsacensībās –
200 EUR.
2. Finanšu nodaļai 1.punktā minēto iekļaut 2020.gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
8.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr. 141 ‘’Par Cēsu novada
pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ņemot vērā izmaiņas iestādes “Cēsu novada pašvaldība” personālsastāvā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu vai amatpersonu rīkojumu apstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos
normatīvajos aktos noteikto komisijas un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. (prot.Nr.3) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1.

Grozīt M.Klimovičas amata nosaukumu uz Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldes juriste.
2. Apstiprināt par komisijas sekretāri Ievu Bambāni, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciālisti-juristi.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada pašvaldības
Dzīvokļu komisiju” šādu grozījumu un izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Lai nodrošinātu iestādes “Cēsu novada pašvaldība” kompetencē esošo no pašvaldības funkcijas
“sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā” izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi,
izveidot Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
U.Lencbergs – Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs,
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

D.Trapenciere – Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
Komisijas locekļi:
I.Sietiņsone - Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore,
A.Ķerpe- Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo
īpašumu speciālists,
M.Klimoviča - Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste,
Komisijas sekretāre:
I.Bambāne- Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu
jautājumu speciāliste-juriste.”.
9.
Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 19, Nākotnes ielā 10, Rīdzenē, Vaives
pagastā, Cēsu novadā pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā
_____________________________________________________________________
Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta 20.02.2020. vēstuli Nr. 4.5.16/12749 (pašvaldībā reģistrēta 20.02.2020. ar Nr. 6-2-6/5/1111), ar kuru lūdz sniegt informāciju, vai
nekustamais īpašums – dzīvoklis Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, LV4136, ar kadastra Nr. 4290 900 0035 (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums), ir nepieciešams
pašvaldībai īpašumā. Vēstulei pievienots 04.02.2020. Notariālais akts par mantojuma lietas
izbeigšanu un 19.02.2020. valstij piekritīgās mantas pieņemšanas un nodošanas akts Nr.022328.
Nekustamais īpašums ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 519 19 uz mantojuma atstājēja vārda. Zemesgrāmatas II. Daļas 2. iedaļā ir atzīme, ka
Nekustamais īpašums ir bezmantinieka manta un piekritīga valstij. Pamats: 21.01.2020. notariālais
akts par mantojuma lietas izbeigšanu.
Cēsu novada pašvaldībai Nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības funkcijas (sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) izpildes nodrošināšanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 15. panta 9. punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, kā arī Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 25.02.2020. priekšlikumu (prot.Nr.24) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. (prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Pārņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo, par bezmantinieka mantu
atzīto, nekustamo īpašumu - Nākotnes ielā 10-19, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, LV4136, kadastra Nr. 4290 900 0035, likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9.
punkta noteiktās pašvaldības funkcijas - palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu
risināšanai.
2. Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

10.
Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2020.gada investīciju plāna saskaņošanu
___________________________________________________________________
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Lai nodrošinātu efektīvu esošās Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas atjaunošanu un
modernizāciju, saskaņā ar SIA “Cēsu siltumtīkli” 25.02.2020. vēstuli Nr. CSI/2020-12 “Par investīciju
plānu 2020. gadam” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 25.02.2020. ar Nr. 6-2-6/6/1170)
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, atbilstoši 2001. gada
27. februāra līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un atjaunošanu” 1. pielikuma 2.4.
punkta nosacījumiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu (prot.
Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Saskaņot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas 2020.gadam Cēsu
pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā:
1.1. Siltumtrases pievada izbūve uz jaunizbūvējamo daudzdzīvokļa namu Siguldas ielā 3, Cēsīs,
Cēsu novadā, par plānoto summu 15 000,00EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) bez PVN;
1.2. Katlu mājas Leona Paegles ielā 4b, Cēsīs, Cēsu novadā, dūmeņa rekonstrukcija vai
nomaiņa par plānoto summu 24 900,00EUR (divdesmit četri tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN;
1.3. Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, par plānoto summu
32 500,00EUR (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti euro) bez PVN;
1.4. Jauna ūdensvada pieslēguma izbūve Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, par plānoto
summu 12 500,00EUR (divpadsmit tūkstoši pieci simti euro) bez PVN.
2. Saskaņot investīcijas Cēsu pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēmā saistībā ar siltumtrašu
rekonstrukciju Kohēzijas fonda, turpmāk – KF, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu
centralizētajā siltumapgādē 2.kārta” projekta Nr. 4.3.1.0/18/A/013 “Siltumtīklu pārbūve Leona
Paegles ielas kvartālā, Cēsīs” ietvaros Leona Paegles ielas kvartāla siltumtīklu pārbūve 2. kārtas
projekta plānotās izmaksas ir 66 000,00EUR (sešdesmit seši tūkstoši euro) bez PVN, t.sk. KP plānoto
atbalstu 26 400,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti euro) bez PVN.
3. Faktiskais investīciju apjoms precizējams pēc būvdarbu nodošanas ekspluatācijā, norēķini par
1.punktā un 2.punktā minētājiem investīciju objektiem netiek veikti savstarpējā ieskaita veidā.
Izbūvētie objekti paliks SIA “Cēsu siltumtīkli” bilancē.
4. SIA „Cēsu siltumtīkli” sniedz informāciju Cēsu novada pašvaldībai par saskaņotā investīciju
plāna realizācijas gaitu atbilstoši 2001.gada 27.februāra līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu
saimniecības modernizāciju un atjaunošanu 1.pielikuma 2.3. un 2.4.punkta nosacījumiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde.
11.
Par projekta “Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā izpēte” iesniegšanu Zivju fondam
___________________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas
4.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.215 „Noteikumi par valsts atbalsta

piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem”, saskaņā ar “Cēsu novada
integrētās attīstības programmas 2013.-2021.gadam” U 3.2.3. “Sekmēt dabas teritoriju saglabāšanu
un attīstību”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
25.02.2020. atzinumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada dome Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu
(prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt projekta iesniegumu “Rīdzenes un Pūkšerkalna dīķu hidrobioloģiskā izpēte” Valsts
Zivju fonda atbalsta saņemšanai pasākumā “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana
un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu
iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no
citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma” par kopējo summu 2057,00 EUR.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei paredzēt
2020.gada budžetā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 5 % apmērā no attiecināmajām
izmaksām.
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Vaives pagasta pārvaldes vadītāja.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
12.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā Nr.48 “Par projekta “Rūpniecības ielas
apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”
_________________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada dome ar 2020.gada 13.februāra lēmumu Nr.48 (prot. Nr.3 22.p.) “Par projekta
“Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu” (turpmāk – lēmums) nolēma uzdot Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība)
Attīstības un būvniecības pārvaldei līdz 2020.gada 1.martam sagatavot un iesniegt CFLA darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – aktivitāte) otrās projektu iesniegumu atlases kārtā projektu
“Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā”.
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi 2020.gada 14.februāra Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) Reģionālās politikas departamenta Reģionālās attīstības
plānošanas nodaļas vecākā eksperta Andra Eglīša e-pasta vēstuli “Par Cēsu novada SAM 3.3.1.
projekta ideju”, kurā norādīts, ka VARAM neatbalsta Rūpniecības ielas apgaismojuma izveidi Cēsu
pilsētā aktivitātes ietvaros.
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumu (prot.Nr.3) un
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 41.panta pirmās daļas
4.punktu un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.593 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par

(E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt lēmumu, tā nosaukumu izsakot šādā redakcijā: “Par projekta “Uzņēmējdarbības
attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā” iesniegšanu un līdzfinansējuma
nodrošināšanu”.
2. Lēmumā minēto projekta pieteikuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Uzņēmējdarbības
attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā”.
3. Lēmuma 2.rindkopu izteikt šādā redakcijā: “Projekta pieteikums tiek sagatavots saskaņā ar
Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2021.gadam Investīciju |(ITI) plāna
SAM 3.3.1. prioritāro projektu ideju Nr.2: Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides
attīstība Viestura ielā.”.
4. Lēmuma 4.rindkopu izteikt šādā redakcijā: “ERAF līdzfinansējums 25 439,31 EUR apmērā.”.
5. Lēmuma 5.rindkopu izteikt šādā redakcijā: “Projektā veicamā aktivitāte: Projektēt un veikt
(izbūvēt) ielas brauktuves un ietves segumu atjaunošanas darbus Viestura ielā (posmā no
Zaķu ielas kustības pārvada līdz Slimnīcas ielai) un Satekles ielā (posmā no Viestura ielas
līdz Bērzaines ielai).”.
6. Lēmuma 2.punktā vārdus “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” aizstāt ar
vārdiem “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā”.
7. Lēmuma 2.punktu izteikt šādā redakcijā: “Cēsu novada pašvaldībai 2020.gadā nodrošināt
projekta priekšfinansējumu ERAF līdzfinansējuma 25 439,31 EUR apmērā, saskaņā ar
projekta naudas plūsmu.”.
8. Par lēmuma izpildi atbildīga Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja.
9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
13.
Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādēs
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 veiktajiem uzturēšanas izdevumu aprēķiniem, atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 27.02.2020. atzinumam (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt nomas maksu mēnesī no 01.09.2020. šādām Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēm :
1.1.
Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde:
1.1.1.
virtuves bloka telpām mēnesī – 197.11 euro (t.sk. PVN);

2.

3.

1.1.2.
virtuves iekārtām mēnesī – 195.49 euro (t.sk.PVN).
1.2.
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde:
1.2.1.
virtuves bloka telpām mēnesī – 369.69 euro (t.sk.PVN);
1.2.2.
virtuves iekārtām mēnesī – 64.30 euro (t.sk.PVN).
1.3.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde:
1.3.1. virtuves bloka telpām mēnesī – 400.27 euro (t.sk.PVN);
1.3.2.
virtuves iekārtām mēnesī – 26.35 euro (t.sk.PVN)
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu
pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājam.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

14.
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam
Investīciju plāna aktualizāciju
________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12. panta trešo daļu, 22. panta otro daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14.
oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 22.2. punktu, 24. punktu un 73. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra
noteikumu Nr. 614. “Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un
finansēšanas kārtības” 20. punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz
atzinumu par Cēsu novada attīstības programmas 2013-2021. gadam investīciju plānā iekļautajām
projektu idejām 3.3.1. un 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros.
Ņemot vērā 2015. gada 13, oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 593 ”Darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto
investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību
attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo
uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 47.3.1. apakšpunkta prasības un Ministru kabineta
2019. gada 11. oktobra sēdes protokola Nr. 47 3.§ "Informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" snieguma ietvarā noteikto mērķu sasniegšanas progresu un snieguma
rezerves finansējuma tālāku izmantošanu" 9. punktu un 1.pielikumu. kurā ir norādīts, ka reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībām 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros plānots piešķirt
papildu finansējumu, atbalstot pašvaldības investīcijas, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības
2020. gada budžeta un Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Investīciju projektu
ideju plāna sasaisti , tiek aktualizēts Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4.
pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas”.
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam investīciju
plāna aktualizāciju (pielikumā).
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-

2021.gadam, investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv;
3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam investīciju
plāna aktualizācijas publisku pieejamību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
attīstības jautājumos.
Pielikums
15.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu
aizsardzības komisiju”
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru
kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu vai amatpersonu rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto
komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.
2.
3.
4.

Izslēgt no Kokaugu aizsardzības komisijas sastāva Aigaru Baltvilku, Tatjanu Gailīti.
Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas sekretāru Māri Vītiņu, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzini.
Iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas locekli Anitu Bukeju, Cēsu novada pašvaldības
iedzīvotāju.
Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības
komisiju” grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
‘’2. Lai izskatītu iesniegumus par atļauju izsniegšanu kokaugu ciršanai un vainagu veidošanai
Cēsu novadā (gan ārpus meža zemes, gan meža zemē), kā arī izskatītu citus jautājumus, kas
saistīti ar kokaugu ciršanu, apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētāja:
S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes ainavu
arhitekte.
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
M. SESTULIS, Cēsu novada domes deputāts.
Komisijas locekļi:
I. DZENE, z/s “Kliģeni” parka dārzniece;
M. VĪTIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis;
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja.
Komisijas sekretārs:
M. VĪTIŅŠ, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes kapu pārzinis.

16.

Par Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmuma Nr. 226 “ Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas
telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Emīla Dārziņa ielā 9-29,
Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes
vadītājs
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa nosaka, ka
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), savukārt, šī paša
likuma 21.1 panta pirmā daļa nosaka, 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 pašvaldības funkciju
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu
speciālistu nodrošinājums.
Ar Cēsu novada domes 2016.gada 02. septembra lēmumu Nr.226 dzīvojamai telpai Emīla
Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā, tika noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss.
Ņemot vērā dzīvojamo telpu piedāvājumu tirgū Cēsu novada administratīvajā teritorijā un
speciālistu kapacitāti atrast piemēroto dzīvojamo telpu, jo dzīvojamo telpu pieprasījums pārsniedz
piedāvājumu, un nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai darba
tirgū grūti piesaistāmajiem kvalificētiem speciālistiem, Cēsu novada dome 2019.gada 31.jūlijā
pieņēmusi lēmumu Nr.239 “Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu
pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām”, ar kuru papildus 19 dzīvojamām telpām Ata
Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikusi speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu,
tādējādi apmierinot nepieciešamo speciālistu pieprasījumu uz dzīvojamām telpām. Likuma „Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ievērojot, ka
dzīvojamā telpa Emīla Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā, šobrīd nav izīrēta nevienam
speciālistam un lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu
apsaimniekošanu, kā arī, lai nodrošinātu objektīvu un sabalansētu palīdzības sniegšanu ar citiem
likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” minētajiem palīdzības veidiem, secināms, ka
dzīvojamā telpa Emīla Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā, būtu izmantojama palīdzības sniegšanai
sociālām personu kategorijām.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, 14.panta otrās
daļas 3.punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumu Nr. 226 “Par speciālistam
izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Emīla
Dārziņa ielā 9-29, Cēsīs, Cēsu novadā”.

17.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā Nr.41 “Par konkursa “Par finansējuma
piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu”
______________________________________________________________________
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece
Cēsu novada dome ar 2020.gada 13.februāra lēmumu Nr.41 “Par konkursa “Par finansējuma
piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu” (turpmāk – lēmums) nolēma apstiprināt
konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikumu (turpmāk – nolikums) saskaņā ar
pielikumiem un uzdeva Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt
nepieciešamās darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.
Dome konstatē nolikuma 14.punktā pieprasītā finansējuma apmēra neatbilstību nolikuma
28.punktā noteiktajam Cēsu novada pašvaldības paredzētajam atbalsta apmēram. Vienlaikus
nepieciešams izdarīt precizējumus nolikuma 2.pielikuma aprēķina formulās.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 10.punktu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atcelt un atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumu Nr.41 “Par
konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”.
2.
Apstiprināt konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” konkursa nolikumu
jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
3.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt nepieciešamās
darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.
4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

2020.gada 5.martā

Konkurss
“Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
NOLIKUMS
Cēsīs
I.

Pielikums Nr.1

Nr.8

Vispārīgie jautājumi

1.
Konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”, turpmāk – Konkurss, nolikums,
nosaka kārtību, kādā Konkursam tiek iesniegti, izvērtēti vasaras skolu projekti, turpmāk – Projekts,
un finansiāli atbalstīta vasaras skolu organizēšana Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.
Vasaras skola šī Konkursa izpratnē ir – vasaras skola, plenērs, radoša darbnīca, seminārs,
kursi u.c.
3.
Finanšu līdzekļi vasaras skolu organizēšanai Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā tiek
piešķirti biedrību, nodibinājumu un Latvijā darbojošos augstskolu, turpmāk – Pretendenti, rīkoto
vasaras skolu līdzfinansēšanai. Konkursā nevar piedalīties biedrības un nodibinājumi, kas dibināti ar
mērķi atbalstīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes.
4.
Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties Konkursa nolikuma 3.punktā norādītie Pretendenti.

5.
Cēsu novada pašvaldības kopējais budžets Projektu īstenošanas līdzfinansēšanai tiek
noteikts saskaņā ar ikgadējo pieņemto budžetu
6.
Konkursa pieejamā budžeta ietvaros tiks atbalstītas viena vai vairākas vasaras skolas.
7.
Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde (turpmāk –
pārvalde).
8.
Finansējuma piešķiršanas komisijas, turpmāk – Komisija, sastāvu apstiprina Cēsu novada
domes priekšsēdētājs.
9.
Konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.
10.
Informācija par konkursu tiek publicēta Cēsu novada pašvaldības interneta vietnē
www.cesis.lv un pašvaldības sociālajos tīklos.
II.
KONKURSA MĒRĶIS UN PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI
11.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Pretendentu vasaras skolas organizēšanā, radot jaunas
idejas un pieejas konkrētajā sfērā.
12.
Finansiālais atbalsts tiek piešķirts dienas un diennakts vasaras skolu, kuru dalībnieku vecums
ir no 18 gadiem, organizēšanai.
13.
Konkursa aktivitātes var tikt īstenotas tikai Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
14.
Konkursā netiek atbalstīti Projekti, kas vērsti uz līdzdalību konkursos un sacensībās, kā arī
sporta, militāra, reliģiska rakstura, brīvā laika pavadīšanas nometnes, kā arī nometnes bērniem un
jauniešiem vecumā līdz 18 gadiem.
15.
Konkursa komisija, pieņemot lēmumu atbalstīt pretendenta iesniegto Projektu un piešķirt
finansiālu atbalstu, ievēro šādus pamatkritērijus:
1)
Dalībnieku uzturēšanās ilgums Cēsu novada administratīvajā teritorijā (cilvēkdienu skaits);
2)
Vasaras skolas izmaksu pamatotība;
3)
Vasaras skolas nodrošināšanai piesaistīto resursu dažādība;
4)
Pretendenta, vasaras skolas vadītāja un lektoru kompetence un iepriekšējā pieredze vasaras
skolu rīkošanā un darbā ar mērķa grupu, kas norādīta Projektā;
5)
Projekts ir tehniski kvalitatīvs un atbilst Nolikuma prasībām.
16.
Prioritāri tiek atbalstītas:
1)
Vasaras skolas jomās, kas skar klimata pārmaiņu jautājumu risināšanu, bezatkritumu un videi
draudzīga dzīvesveida veicināšanu, kā arī vasaras skolas digitālo, radošo un kultūras industriju,
sociālo zinātņu jomās;
2)
Vasaras skolas, kuru ietvaros tiek pētītas Cēsu novadam aktuālas problēmas, radīti risinājumi
vai rīcības plāni aktuālu problēmu novēršanai, radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas
vērtības;
3)
Vasaras skolas, kurās plānots piesaistīt starptautiskus dalībniekus, starptautiskus ekspertus
vai vieslektorus.
4)
Vasaras skolas, kas tiks īstenotas tūrisma nesezonā laika posmā no kalendārā gada
1.septembra līdz secīgi sekojošā kalendārā gada 1.aprīlim, tādējādi piesaistot novadam papildus
viesus un uzlabojot pilsētas ekonomisko situāciju tūrisma nesezonas laikā.
III.

Projektu iesniegšana

17.
Projekta iesniegums sastāv no:
1)
pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
2)
vasaras skolas kopējā budžeta tāmes (2.pielikums);
3)
informācijas par vasaras skolas vadītāja un iesaistīto lektoru pieredzi, pievienojot CV;
4)
Vasaras skolas norises plānu/pasākumu kalendāru.
18.
Papildu nolikuma 17.punktā minētajiem dokumentiem Pretendentam ir tiesības pievienot
arī citus dokumentus, kas sniedz būtisku informāciju par pašu Pretendentu vai plānoto vasaras skolu.
19.
Projekta pieteikumu paraksta vasaras skolas vadītājs un Pretendenta organizācijas
amatpersona.
20.
Pretendentam viena konkursa ietvaros ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu Projektu.
21.
Projekta iesniegumu var iesniegt sekojošos veidos:
22.1.
personīgi iesniedz pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Raunas ielā 4, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101) ne vēlāk kā paziņojumā par projektu iesniegumu iesniegšanu norādītajā
beigu termiņā;
22.2.
nosūtot pa pastu uz Cēsu novada pašvaldības adresi Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101. Par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu.
22.3.
elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajam, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi dome@cesis.lv . Visiem
elektroniskā veidā iesniegtiem dokumentiem jābūt DOC, DOCX, XLS, PDF vai JPG formātā.
22.
Projekti, kas nav sagatavoti saskaņā ar šī nolikuma 17., 18. punktu, netiek vērtēti saskaņā
ar šo nolikumu.
23.
Projektu iesniegšanas termiņš ir 20 darba dienas pēc paziņojuma par Konkursa
izsludināšanu publicēšanas vortālā www.cesis.lv;
24.
Konkursa komisija izskata tikai šī nolikuma 23.punktā norādītajā termiņā iesniegtos
Projektus.
25.
Pretendentu pieteikumi tiek noraidīti bez tālākās vērtēšanas, ja ir konstatēti to
profesionālās darbības pārkāpumi vai saistību neizpilde ar Cēsu novada pašvaldību noslēgtajos
līgumos pēdējo 12 mēnešu laikā, no Konkursa izsludināšanas dienas.
IV.

Projektu finansējums

26.
Maksimālais finansiālais atbalsts vienas vasaras skolas rīkošanai tiek piemērots šādā
kārtībā:
27.1.
Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 3 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa –
līdz 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi);
27.2.
Vasaras skolām, kuru ilgums ir līdz 5 dienām – maksimālā finansējuma atbalsta summa –
līdz 2 000,00 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi);
27.3.
Vasaras skolām, kuru ilgums ir 5 un vairāk dienas – maksimālā finansējuma atbalsta
summa – līdz 3000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
27.
Pašvaldības finansiālais atbalsts veido ne vairāk kā 25 % no Projekta kopējā budžeta.
28.
Projekta attiecināmās izmaksas:
1)
aprīkojuma noma;
2)
transporta pakalpojumi (t.sk. sabiedriskā transporta biļetes un degviela, kas attiecināma uz
konkrētās vasaras skolas pasākumiem, iesniedzot maršrutu lapas);
3)
vasaras skolas piesaistīto ekspertu un vieslektoru atalgojums;
4)
dalībnieku ēdināšana un uzturēšanās izdevumi;
5)
aktivitātēm un nodarbībām nepieciešamie materiāli un kancelejas preces;
6)
saimniecības preces;
7)
mazvērtīgais inventārs;
8)
vasaras skolas apdrošināšanai un drošības nodrošināšanai;

9)
vasaras skolas informatīvie materiāli, reklāma.
10)
citas vasaras skolas programmas īstenošanai nepieciešamās izmaksas.
29.
Projekta neattiecināmās izmaksas:
1)
Projekta vadītāja, grāmatveža, cita administratīvā personāla atalgojums;
2)
Projekta sagatavošanas izmaksas;
3)
Pamatlīdzekļu iegāde;
4)
prēmijas, dāvinājumi vai citi materiāli-stimulējoši pasākumi;
5)
naudas sodu, līgumsodu, kavējuma procentu apmaksa;
6)
bankas pārskaitījumu komisijas maksa;
7)
izmaksas, kas neatbilst Projekta mērķa sasniegšanai un izmaksas, kas jau tiek finansētas no
Cēsu novada pašvaldības budžeta.
V.
Projektu izvērtēšanas kārtība
30.
Komisija veic Projektu izvērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par atbalstāmajiem
projektiem, Komisijas sēdēs.
31.
Komisija sastāv no Komisijas priekšsēdētāja, Komisijas priekšsēdētāja vietnieka un 4
Komisijas locekļiem.
32.
Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs, kurš nav Komisijas loceklis. Sēdes
protokoli tiek glabāti pārvaldē atbilstoši lietvedības prasībām.
33.
Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no Komisijas locekļu
skaita. Lēmumu par finansējuma piešķiršanu iesniegtajiem Projektiem pieņem ar balsu vairākumu.
Ja balsis dalās līdzīgās daļās, Komisijas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
34.
Komisija veic izvērtēšanu un pieņem lēmumu 15 darba dienu laikā pēc Projektu iesniegšanas
termiņa beigām.
35.
Ja Komisijas loceklis ir personīgi ieinteresēts kāda no iesniegto Projektu izskatīšanā, viņš
par to informē pārējos Komisijas locekļus, un nepiedalās turpmākā visu iesniegto Projektu
vērtēšanā.
36.
Nepieciešamības gadījumā Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir
padomdevēja tiesības.
37.
Konkursa Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par pilna vai daļēja finansējuma
piešķiršanu Projektam saskaņā ar iesniegto Projekta budžetu, kā arī par atteikumu piešķirt
finansējumu, nenorādot pamatojumu.
38.
Daļēja finansējuma piešķiršanas gadījumā Konkursa komisijai ir tiesības pieprasīt
atsevišķu izdevumu pozīciju pārskatīšanu vai samazināšanu.
39.
Komisijas sēdes ir slēgtas un notiek bez Pretendenta klātbūtnes.
40.
Pārvaldē 5 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes elektroniski informē Pretendentu par
pieņemto lēmumu, kā arī publicē atbalstīto vasaras skolu sarakstu vietnē www.cesis.lv;
41.
Ja piešķirtais finansējums ir mazāks, nekā Projektā pieprasītais, pārvalde 5 darba dienu
laikā pēc Komisijas sēdes informē Pretendentu par Komisijas lēmumu. Nākamo 5 darba dienu laikā
Pretendents informē pārvaldi, vai viņš ir gatavs organizēt vasaras skolu piešķirtā finansējuma
apjomā, un saskaņo vasaras skolas programmu, iesniedzot precizēto vasaras skolas budžetu.
42.
Lai nodrošinātu objektīva lēmuma pieņemšanu, Komisijai ir tiesības no Pretendenta
pieprasīt papildu informāciju par plānoto vasaras skolu un nepieciešamības gadījumā Pretendentu
uzaicināt uz Komisijas sēdi, lai precizētu pieteikuma detaļas.

VI.
Projektu finansēšanas kārtība
43.
Līgums par vasaras skolu organizēšanu ar Pretendentu tiek noslēgts ne vēlāk kā
vienu nedēļu pirms vasaras skolas sākuma.
44.
Avansa maksājums 70% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts
Pretendenta bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
45.
Atlikušais finansējums 30% apmērā no kopējās līguma summas tiek pārskaitīts
Pretendenta bankas kontā 10 darba dienu laikā pēc piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaites
(3.pielikums), vasaras skolas saturiskās atskaites (4.pielikums) iesniegšanas pārvaldē, to pārbaudes
un apstiprināšanas.
VII.
Projekta darbības kontrole
46.
Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaiti un
vasaras skolas saturisko atskaiti iesniedz pārvaldē 2 mēnešu laikā pēc vasaras skolas beigām.
47.
Ja vasaras skola netiek realizēta objektīvu iemeslu dēļ, Pretendents par to rakstiski
informē pārvaldē vismaz 10 darba dienas pirms plānotā vasaras skolas sākuma un saskaņo citu
vasaras skolas norises laiku.
48.
Pārvaldei ir tiesības pārbaudīt:
1)
vasaras skolas darbību;
2)
piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma atbilstību apstiprinātajam budžetam.
49.
Vasaras skolas organizētāji ir atbildīgi par vasaras skolas programmas īstenošanu saskaņā
ar apstiprināto Projektu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
50.
Pretendenta pienākums ir visos reklāmas un informatīvajos materiālos norādīt Cēsu
novada pašvaldības finansiālo atbalstu vasaras skolas organizēšanai.
51.
Ja vasaras skola netiek realizēta noteiktajā termiņā un atbilstoši iesniegtajam Projektam
vai piešķirtais finansējums netiek izlietots paredzētajiem mērķiem un tiek konstatēti finanšu
pārkāpumi, Finansējuma saņēmējs atmaksā Cēsu novada pašvaldības piešķirto finansējumu pilnā
apmērā.
VIII. Nobeiguma noteikums
52.
Atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 13.februāra domes lēmumu Nr.41 “Par finansējuma
piešķiršanu vasaras skolām”.
Pielikums Nr.2

