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Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.,
piespiedu sakārtošanu.
Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka
iecelšanu amatā.

30

4

31

5

32

6

33

7

34

8

35

9

36

10

37
38

11
12

39

13

40

14

41

15

Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo
noteikumu Nr. 6 „Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada
10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas
pakalpojumi ”” apstiprināšanu.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā
Nr. 206 „Par nekustamā īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs,
Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes
atkritumu konteineru laukuma izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs,
Cēsu novadā.
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža
Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.2024.gadam.
Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta
pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības
budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā””
apstiprināšanu.
Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu.
Par Cēsu novada domes noteikumu Nr.6 ‘’Kārtība, kādā Cēsu
novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’ apstiprināšanu.
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam”
.
Par dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas
projektā “Latvijas pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of
Latvia”/GreCitLat un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
nolikuma apstiprināšanu.
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Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas
izglītības iestādē.
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Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs.
Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” nolikuma apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena
pakalpojuma nodrošināšanai.
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Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu.
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Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros
organizētās konferences “Sociālā darba profesijas attīstība”
rīkošanai.
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Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu
pilsētā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu.
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Par ilgtermiņa saistībām Ielu grants segumu dubultajai
apstrādei un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam
Cēsu novadā.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā
Nr. 102 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā
SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā
Nr. 297 ”Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas maksu”
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Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas
izveidošana” ELFLA LAP 2014.-2020. gadam “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu
konkursā
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Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu uzturēšanas izmaksu
kompensācijas maksas apstiprināšanu.
Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas
maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu.
Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības
apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu nov.
Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam
“Koprades māja Skola6” 2020.gadam.
Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Nodibinājumu
“Koprades māja Skola6”.
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Par konceptuālu atbalstu Būvuzņēmuma līguma izbeigšanai.
Cēsu novada festivālu un kultūras pasākumu ar tūristu
piesaisti projektu konkursa rezultātu apstiprināšana.
Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes
izmantošanai bērnu un jauniešu sporta deju biedrībai
“Reveranss” sacensību organizēšanai
Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra
lēmumā Nr.407 “Par biedrību finansējumu Cēsu novada
sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un
sporta pasākumu organizēšanai””.
1.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu
____________________________________________________________________
Ziņo: Būvvaldes vadītājs Irēna Suipe
Ņemot vērā tiesiskos apsvērumus un pamatojoties uz Civillikuma 1084.panta pirmo un trešo
daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 14. punktu, Administratīvā procesa likuma 66.pantu, 65.panta pirmo daļu,
360.panta otrās daļas 2.punktu, Būvniecības likuma 7.panta otro daļu, 21.panta devīto daļu,
2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
159.1.apakšpunktu un 163.punktu, būvvaldes 2019.gada 15.augusta lēmumu “Par ēku Rīgas
ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.”, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs,
A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzdot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekam veikt šādas
darbības:
1.1. līdz 2020.gada 2.martam atslogot ēkas pārsegumus un attīrīt no būvgružiem,
pastiprināt mitro vietu vēdināšanu. Attīrīt ēkas telpas no būvgružiem. Veicot
iepriekš norādītos darbus, ievērot darba aizsardzības prasības;
1.2. līdz 2020.gada 1.jūlijam iesniegt Cēsu novada pašvaldības būvvaldē (elektroniski,
Būvniecības informācijas sistēmā) akceptēšanai būvprojektu ēkas Rīgas ielā 24,
Cēsīs, Cēsu nov., bīstamības novēršanai (būvprojektā iekļaujot jumta seguma
nomaiņu, jumta konstrukciju nomaiņu un/vai pastiprināšanu, kopā ar jumta
atjaunošanu iekļaut risinājumu ugunsdrošai sienai starp ēkām un jumta
pieslēgumiem, bojāto pārseguma siju nomaiņu un/vai protezēšanu, atjaunot bojāto
pārsedzi pagrabā, sakārtot ēkas cokolu, veidojot apmales un
lietus ūdens
novadīšana no ēkas pamatiem);
2. Noteikt ka lēmums ir izpildāms ar tā spēkā stāšanās brīdi, un pieteikuma iesniegšana
Administratīvajā tiesā neaptur tā darbību;
3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 361.pantam brīdināt īpašnieku – ja ar lēmumu
uzliktais pienākums netiks izpildīts labprātīgi lēmumā noteiktajos termiņos, t.i. līdz
2020.gada 2.martam nav veikta ēkas pārseguma atslogošana no būvgružiem, līdz
2020.gada 1.jūlijam pašvaldībā akceptēšanai nav iesniegts būvprojekts ēkas bīstamības
novēršanai Cēsu novada pašvaldība no nākamās dienas, kad beigsies lēmumā noteiktais
lēmuma labprātīgas izpildes termiņš attiecīgo pienākumu izpildei, veiks lēmuma piespiedu

izpildi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, piemērojot Administratīvā
procesa likuma 369.pantā paredzēto – aizvietotājizpildi;
4. Noteikt, ja lēmuma 1.punkta minētajos termiņos paredzētās darbības nav veiktas uzdot
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam organizēt ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs,
atbilstošas būvniecības dokumentācijas izstrādi apjomā kāds nepieciešams, lai novērstu
bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai, un organizēt būvdarbus, (t.sk. izvērtējot
pārsegumu attīrīšanu no būvgružiem, lai novērstu trupes tālāku attīstību, skat.
konstatējošas daļas 14. un 15.punktu) finansējot no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem;
5. Noteikt par pienākumu īpašniekam samaksāt pašvaldības izlietotos finanšu līdzekļus par
nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., bīstamības novēršanu, ja pašvaldība to
veikusi un finansējusi atbilstoši lēmuma 1.punktam;
6. Noteikt par pienākumu īpašniekam līdz 2020.gada 1.martam samaksāt pašvaldības
izlietotos finanšu līdzekļus par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.,
tehniskās apsekošanas atzinumu, ko pasūtījusi pašvaldība 3 018,95 EUR (trīs tūkstoši
astoņpadsmit euro, 95 centi) apmērā, samaksu veicot ar pārskaitījumu uz pašvaldības
bankas norēķinu kontu ar norādi: „Par tehniskā atzinumu apmaksu ēkai Rīgas ielā 24,
Cēsīs”.
7. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju atbilstoši Administratīvā
procesa likuma 358.-374.pantam piemērot piespiedu izpildes līdzekļus, tajā skaitā izdod
izpildrīkojumu, kā arī izdot citus nepieciešamos dokumentus administratīvā akta piespiedu
izpildei, ja nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, īpašnieks labprātīgi neizpilda lēmuma
1.un 2.punktu;
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā
tiesu namā Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā
Voldemāra Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu
administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo
aktu paziņo adresātam atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam
nelabvēlīgu administratīvo aktu, to noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar
Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

2.
Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 12.pantu, Cēsu novada
Pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisijas 06.02.2020.
atzinumu (Protokols Nr. 1-4-22/2020/2), ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Tieslietu
ministrijas Dzimtsarakstu departaments 03.02.2020. (reģ. Nr. 16.2-3/146) atbalstījis
M.Majores-Linē kandidatūru Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka
amatam, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,

M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iecelt Māru Majori-Linē par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
vietnieci.
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.
Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr. 6
„Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
25 „ Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi ””
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu un
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2020. gada 30.
janvāra atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 13. februāra saistošos noteikumus
Nr. 6 “Grozījums Cēsu novada domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes
13.02.2020. lēmumam Nr. 29

2020.gada 13.februārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs

Nr.6

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17.panta
otro un ceturto daļu
Grozījums Cēsu novada domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi
Izdarīt Cēsu novada domes 2013.gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
šādu grozījumu:

Izteikt pielikuma 3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

3.2.

Ar pilnīgu klienta maksājumu

stunda

Cena
EUR
6.90

Pielikums
Cēsu novada domes
13.02.2020. lēmumam Nr.29
(prot. Nr.3, 3. p.)

Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr.
25 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas
pakalpojumi” paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” sniegtos maksas
pakalpojumus un to cenrādi nosaka Cēsu novada domes 2013. gada 10.
oktobra saistošie noteikumi Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības aģentūras
“Sociālais dienests” maksas pakalpojumi (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.
25).
Saistībā ar to, ka Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”
pakalpojumu “aprūpe mājās” nodrošina, pakalpojumu pērkot no biedrības
“Latvijas Samariešu apvienība” un pakalpojuma sniedzējs ir paaugstinājis
pakalpojuma cenu, Saistošo noteikumu maksas pakalpojumu cenrādī
jāprecizē aprūpes mājās klienta pilnībā apmaksāta pakalpojuma cena.
Saistošo noteikumu projektā paredzēts no Cēsu novada domes 2013. gada
10. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 “Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi” cenrādī precizēt
aprūpes mājās pakalpojuma maksu, ievērojot ar pakalpojuma sniedzēju
noslēgtajā līgumā noteikto pakalpojuma cenu.
Nav ietekmes uz 2020.gada budžetu.

Nav

Nav

Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā 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 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”.

4.

Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.206 “Par nekustamā īpašuma
daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada pašvaldībā 28.01.2020. ar Nr.6-2-6/5/576 reģistrēts Paula Budovska
Latvijas centrālā cīņas sporta kluba, reģ. Nr. 40008003471, iesniegums ar lūgumu nodot
papildus esošajām telpām Dzintara ielā 9, Cēsis, Cēsu novadā pašvaldībai piederošās divas
garāžas Dzintara ielā 9, Cēsis, Cēsu novadā 61,0 m2 platībā, cīņas sporta kluba darbības
pilnvērtīgai nodrošināšanai vienlaicīgi apņemoties ēkas pārbūvi un pielāgošanu sporta
nodarbībām veikt par sporta kluba līdzekļiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu, otrās
daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 5. un 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu,
Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās
daļas 4.1 punktu un trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, Biedrību un nodibinājumu likuma 24.
pantu, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
04.02.2020. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs,
A.Malkavs,
M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Izdarīt Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.206 “Par nekustamā īpašuma
daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” šādus
grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
“1. Nodot bezatlīdzības lietošanā Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta
klubam, reģistrācijas Nr.40008003471, juridiskā adrese Ilūkstes iela 101 k-1-13, Rīga, LV1082, nedzīvojamās telpas Dzintara ielā 9, Cēsis, Cēsu novadā ēkas (kadastra apzīmējums
4201 005 0808 002) ar kopējo platību 211.0 m2 Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas
sporta klubam ar mērķi veikt sabiedriskā labuma darbību - sporta atbalstīšanas jomā. “
1.2. Izteikt lēmuma 1.1. punktu šādā redakcijā:
“1.2. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā no 01.08.2019. papildus telpas 61,0 m2
platībā no 01.04.2020. kamēr Paula Budovska Latvijas centrālajam cīņas sporta klubam
ir sabiedriskā labuma statuss, bet ne ilgāk par 5 gadiem.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot
grozījumus Telpu nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt administrācijas vadītājam.

5.

Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru
laukuma izbūvei Saules ielā 23
____________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 2020.gada 15.janvārī saņemts SIA “ZAAO”, reģ.
Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201, (turpmāk arī – SIA
“ZAAO”) 2020.gada 14.janvāra iesniegums Nr.1.25/8 (reģistrācijas Nr.6-2-6/6/304)
(turpmāk – Iesniegums).
Lai pildītu ar Cēsu novada pašvaldību 2017.gada 8.decembrī noslēgtā
sadarbības līguma Nr.952/2017/2-20.1 nosacījumus un izstrādātu projektu par
pazemes atkritumu konteineru laukumu Saules ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā,
Cēsīs, SIA “ZAAO” Iesniegumā lūdz Cēsu novada pašvaldībai piešķirt apbūves tiesības
uz zemes gabala daļu Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 004
0715) 19,89 m2 platībā. Iesniegumam pievienota sadzīves atkritumu savākšanas
konteineru laukuma jaunbūves eksplikācija. Projektētais konteineru laukums plānots
19,89 m2.
2017.gada 8.decembrī starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “ZAAO” noslēgts
Līgums par atkritumu apsaimniekošanu Cēsu novada administratīvajā teritorijā
Nr.952/2017/2-20.1, saskaņā ar kuru pašvaldība piešķīrusi SIA “ZAAO” tiesības sniegt
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu novada teritorijā, kā arī attīstīt
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu Cēsu novadā. Minētā līguma neatņemama
sastāvdaļa ir investīciju plāns “Investīciju programma atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas attīstībai Cēsu novadā”. Atbilstoši investīciju plānā “Investīciju programma
atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai Cēsu novadā” noteiktajam, SIA
“ZAAO” apņemas veikt pazemes atkritumu laukumu izbūvi daudzdzīvokļu māju
pagalmos, tajā skaitā Saules ielas kvartālā.
Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 505 uz Cēsu novada pašvaldības vārda nostiprinātas īpašuma tiesības
uz zemes gabalu Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 004 0715), kura
kopējā platība ir 6389 m². Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sastāv no vienas
pamatceltnes – dzīvojamās ēkas.
Ņemot vērā, ka plānotais sadzīves atkritumu savākšanas konteineru laukums
ir inženierbūve - atbilstoši Civillikuma 1129.1 panta noteikumiem, SIA “ZAAO” attiecībā
uz zemes gabala Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums
42010040715) daļu 19,89 m2 platībā ir piešķiramas apbūves tiesības.
Saskaņā ar Civillikuma 1129.2 pantā noteikto, piešķirot apbūves tiesību,
jānoteic zemes gabals, uz kuru attiecas apbūves tiesība, apbūves tiesības termiņš, kas
nedrīkst būt mazāks par desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās
maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves
tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad maksai par apbūves tiesību attiecīgi
piemērojami noteikumi par nomas līgumu.
Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.5 panta otrajai un trešajai daļai lēmumu par publiskas personas
neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu pieņem tā publiskas personas
institūcija, kuras valdījumā atrodas attiecīgais neapbūvētais zemesgabals. Publiskas
personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas kārtību, maksas par

apbūves tiesības piešķiršanu noteikšanas metodiku, apbūves tiesības piešķiršanas
izņēmumus, kā arī atsevišķus apbūves tiesības piešķiršanas līgumā ietveramos tipveida
nosacījumus noteic Ministru kabinets.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" 2.8.apakšpunktā noteikts, ka norādītie
noteikumi neattiecas uz neapbūvēta zemesgabala iznomāšanu vai neapbūvēta
zemesgabala apbūves tiesību piešķiršanu citas publiskas personas iestādei vai
privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai,
izņemot nomas maksas vai apbūves tiesību maksas aprēķināšanas kārtību.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no
pašvaldības autonomām funkcijām ir sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Atbilstoši
likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktam, pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī
veikt citas privāttiesiska rakstura darbības. Savukārt atbilstoši norādītā likuma panta
otrās daļas 3.punktam, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot to, ka apbūves tiesība būtu
piešķirama SIA “ZAAO” – subjektam, kas, pamatojoties uz 2017.gada 8.decembra
līgumu Nr.952/2017/2-20.1, veic publisku funkciju – sniedz atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu –, Cēsu novada pašvaldība atzīst, ka pastāv pamats
piešķirt SIA “ZAAO” apbūves tiesību attiecībā uz Iesniegumā norādīto zemes gabala
daļu.
Izskatot SIA “ZAAO” 2020.gada 14.janvāra iesniegumu Nr.1.25/8, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 77.panta trešo daļu, Civillikuma 1129.¹, 1129.² un
1129.³ pantu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, 6.5 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
2.8.apakšpunktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 2020.gada 4.februāra atzinumu (prot.nr.5., 6.p.), 2017.gada 8.decembra
sadarbības līgumu Nr.952/2017/2-20.1, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt apbūves tiesību SIA „ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, juridiskā adrese Rīgas
iela 32, Valmiera, LV-4201, zemes gabala Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov.,
(kadastra apzīmējums 42010040715; kopējā zemes vienības platība – 6389 m2)
daļā, nosakot, ka apbūves tiesība ir piešķirta uz zemes gabalu 19,89 m2 (turpmāk
– zemes gabals) platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes gabalu
dabā;
2. Noteikt šādus līguma, kas noslēdzams ar SIA „ZAAO”, reģ. Nr.44103015509, par
apbūves tiesības piešķiršanu uz zemes gabalu būtiskos noteikumus:
2.1. Apbūves tiesība tiek nodota pazemes atkritumu konteineru laukuma izbūvei;

3.

4.
5.
6.

2.2. No apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai
pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā;
2.3. Pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā SIA “ZAAO” ir tiesīga
veikt būvniecību, saskaņā ar izstrādātu un noteiktā kārtībā saskaņotu
būvprojektu, kā arī, ievērojot 2017.gada 8.decembrī noslēgtajā sadarbības
līgumā Nr.952/2017/2-20.1 noteikto;
2.4. SIA “ZAAO” piešķirtais apbūves tiesības termiņš ir 10 gadi, skaitot no apbūves
tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā;
2.5. Cēsu novada pašvaldība var vienpusēji prasīt apbūves tiesības izbeigšanos
pirms pašvaldības lēmumā par apbūves tiesības piešķiršanu un līgumā
noteiktā apbūves tiesības termiņa beigām, iepriekš rakstveidā brīdinot SIA
“ZAAO”, ja noteiktajā apbūves tiesības termiņā mainās konkrētā pakalpojuma
sniedzējs, proti, ja pēc 2017.gada 8.decembrī noslēgtā sadarbības līguma
Nr.952/2017/2-20.1 termiņa beigām Cēsu novada pašvaldība vairs nepiešķir
SIA „ZAAO” tiesības sniegt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Cēsu
novada teritorijā;
2.6. Uz apbūves tiesības pamata uzceltais pazemes atkritumu konteineru laukums
pēc apbūves tiesības izbeigšanās kļūst par zemes gabala būtisku daļu;
Apstiprināt maksu par apbūves tiesību – 28 euro gadā (bez PVN), nosakot, ka
papildus noteiktajai maksai par apbūves tiesību SIA “ZAAO” maksā nekustamā
īpašuma nodokli un citus nodokļus un nodevas, kas paredzēti vai tiks noteikti
Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas attiecas uz zemes gabalu, saskaņā ar
Cēsu novada pašvaldības izsniegto rēķinu;
Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot līgumu par apbūves
tiesības piešķiršanu;
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei organizēt un
veikt lēmuma izpildi.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājam.
6.
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumu Nr.408 „ Par
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles
atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr.18,27.p.), atsavināšanai pircēju noskaidrojot atklātā
mutiskā izsolē, ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu: Gaujas iela 9-4, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 900 5179, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar
kopējo platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 4197 m2), turpmāk – Izsoles objekts.
Uz izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās divi
pretendenti.

Nekustamo īpašumus nosolīja par pēdējo augstāko cenu 5200.00 EUR (pieci tūkstoši
divi simti euro un 00 centi) dalībnieks Nr.2. Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisija 06.02.2020. (protokols Nr.2) apstiprināja izsoles rezultātus.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EXITUS” savu piedāvāto augstāko cenu par
Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu
(10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 240.00 EUR (divi simti četrdesmit
euro un 00 centi)), ir samaksājis ieskaitot, EUR 4960.00 ( četri tūkstoši deviņi simti
sešdesmit 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 domes 19.12.2019. lēmumu Nr.408 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā
atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols
Nr.18,27.p.), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.punktu un Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 06.02.2020. priekšlikumu (protokols Nr.2) Cēsu
novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
numurs 4201 900 5179, kas sastāv no divistabu dzīvokļa Nr.4 ar kopējo
platību 40 m2 un 400/6415 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgceltnēm un zemes (zemes kopplatība 4197 m2), turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 06.02.2020. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Nekustamo īpašumu nosolīja Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “EXITUS”,
reģ. Nr. 59503003381, adrese: Ata Kronvalda iela 40/16, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101, par pēdējo augstāko cenu 5200.00 EUR (pieci tūkstoši divi simti
euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei
sagatavot atbilstošus 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.

7.
Par nekustamā īpašuma – Kalnmuižas iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumu Nr. 385 „Par
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 3.p.),
atsavināšanai, pārdodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo
īpašumu - Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0027, kas
sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 008 0029, platība
1054 m2, turpmāk – Nekustamais īpašums.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā
piedalījās viens pretendents, kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko
cenu 6 000.00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas
un izsoles komisija 06.02.2020. (protokols Nr.1) apstiprināja izsoles rezultātus.
Pretendents savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido
starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma
nosacītās cenas, t.i. 590.00 EUR (pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi)), ir
samaksājis ieskaitot EUR 5 410.00 (pieci tūkstoši četri simti desmit 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 19.12.2019. lēmumu Nr. 385 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.18, 3.p.), apstiprināto izsoles noteikumu 7.1.
punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 06.02.2020.
priekšlikumu (protokols Nr. 1) Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs,
A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 008 0027, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala,
kadastra apzīmējums 4201 008 0029, platība 1054 m2, turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 06.02.2020. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
Nekustamo īpašumu nosolīja pretendents, par pēdējo augstāko cenu 6
000.00 EUR (seši tūkstoši 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.
8.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi,
Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu

_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs
4290 010 0058, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0059 3932 uz Cēsu novada pašvaldības
vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 17.10.2019.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra
apzīmējums 4290 010 0057, platība 5,8 ha. Zemes lietošanas mērķis: „zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība” (0201) – 5.8 ha. Nekustamajam
īpašumam nav zemesgrāmatā reģistrētu atsavināšanas aizliegumu.
2019. gada 4. martā Cēsu novada pašvaldībā saņemts (vārds,uzvārds) iesniegums
par zemes starpgabala „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., atsavināšanas
ierosināšanu.
Zemes vienībai, kadastra apzīmējums 4290 010 0057, 6,92 ha platība (veicot zemes
vienības kadastrālo uzmērīšanu var tikt precizēta) ar Cēsu novada pašvaldības domes
17.04.2014. lēmumu Nr.184 “Par zemes reformas pabeigšanai neizmantojamo zemes
vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā” (prot. Nr. 5, 3.p.) ir noteikts starpgabala
statuss. 2019. gadā veicot kadastrāļo uzmērīšanu zemes vienības platība noteikta 5,80
ha.
Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta „b”
apakšpunktā norādītajai definīcijai zemes starpgabals ir publiskai personai piederošs
zemesgabals, kura platība lauku apvidos ir mazāka par pašvaldības saistošajos
noteikumos paredzēto minimālo zemes gabala platību vai kura konfigurācija nepieļauj
attiecīgā zemesgabala izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam,
vai kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam).
Saskaņā ar minētā likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu zemes starpgabalu,
kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā
noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem,
kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes starpgabals.
Starpgabalam pieguļ šādi nekustamie īpašumi:
„Kalna Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0034,
„Miķeļi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0026,
„Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0036,
„Lejas Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0037,
Starpgabalam nav iespējams nodrošināt pieslēgumu pie koplietošanas ceļa.
Starpgabals nav nepieciešams Cēsu novada pašvaldībai un tās iestāžu to funkciju
nodrošināšanai.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk –
Atsavināšanas likums, 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ.
Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru Nekustamā īpašuma visticamākā
tirgus vērtība 2020. gada 23. janvārī ir 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00
centi).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta
Valsts zemes dienesta 11.02.2020. Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā
īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas ID: i390001713542, saskaņā ar

kuru Nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā ir 4483.00 EUR (četri tūkstoši četri
simti astoņdesmit trīs euro un 00 centi), tai skaitā Nekustamā īpašuma kadastrālā
vērtība ir 1678.00 EUR (viens tūkstotis seši simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi)
un mežaudzes vērtība 2805.00 EUR (divi tūkstoši astoņi simti pieci euro un 00 centi).
Tā kā īpašums izveidots 2014. gadā, tad informācija par Nekustamā īpašuma
kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par Nekustamā
īpašuma lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu
un ceturtās daļas pirmo punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un 77.
panta ceturto daļu, kā arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
12.03.2019. priekšlikumu (prot.Nr.11) un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas 11.02.2020. priekšlikumu (prot. Nr.3), ņemot vērā, ka nav saņemti
pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Nekustamā īpašuma
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pārdodot izsolē, Cēsu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010
0058, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4290 010
0057, platība 5,8 ha, turpmāk – Nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu 10 000.00 EUR
(desmit tūkstoši euro un 00 centi).
3. Piedāvāt nekustamā īpašuma, „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra
numurs 4290 010 0058, pierobežniekiem, izmantot pirmpirkuma tiesības uz
Nekustamo īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai.
6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
9.
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam
______________________________________________________________
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu kapitālsabiedrības, kurā Cēsu novada pašvaldībai ir izšķirošā
ietekme, turpmāku darbību ievērojot Publiskās personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietvertos principus publiski privātas
kapitālsabiedrības kapitāla daļu pārvaldībai,

Ievērojot to, ka SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” esošās vidējā termiņa darbības
stratēģijas termiņš beidzās 2024.gadā,
Ievērojot Cēsu novada domes 2019. gada 19.decembra noteikumu Nr.41 “Cēsu
novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un
publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” nosacījumus,
Pamatojoties uz 2019.gada 20.decembra deleģēšanas līgumu, kas noslēgts
starp SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” un Cēsu novada pašvaldību, Cēsu novada dome, ar
11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins,
R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
Pieņemt zināšanai SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” vidējā termiņa darbības
stratēģiju 2020.- 2024.gadam.
Pielikums
10.
Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta
attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu
novadā”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3.
punktu “sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību”
un 6. punktu “finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus,
ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi”, ievērojot Sporta padomes
2019.gada 23.decembra sēdes ierosinājumu “mainīt sporta budžeta līdzekļu sadales
noteikumus” (prot.Nr.6) un pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības , kultūras
un sporta komitejas 30.012020. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.02.2020. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu Nr.49
“Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
sadales kārtību Cēsu novadā”.
2.
Apstiprināt 2020.gada 13.februāra noteikumus Nr.5 “Par sporta pasākumiem
un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu
novadā”.
3.
Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 14.februāri.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
11.
Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
2019. gadā Cēsu novada pašvaldībai sadarbībā ar Latvijas augstskolām, valsts
pārvaldes institūcijām un Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem pievienojās
iniciatīvai “Valsts196”, kas paredz veicināt digitālo pratību iedzīvotājiem, veicināt
informācijas tehnoloģiju uzņēmumu attīstību un ieviest virkni risinājumu, kas
nodrošina viedas pašvaldības attīstību. 2019. gadā arī iniciatīvas “Valsts196” ietvaros
notikušas vairākas aktivitātes, kuros iesaistīti Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāji un
informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri piedalījušies dažādās aktivitātēs, kas veicina
to konkurētspēju. Cēsu novada pašvaldība ir uzsākusi datu atvēršanu, kā arī uzsākusi
darbu dažādu inovāciju ieviešanas ikdienas darbā, piemēram, izstrādājot Cēsu tūrisma
portālam turisms.cesis.lv mākslīgā intelekta tehnoloģijās balstītu digitālo asistentu
“Vendis”.
Cēsu novada pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam nosaka,
ka digitālās un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) ir viena no nozarēm
Cēsu novada ekonomiskajām specializācijām un ir uzskatāma par novada prioritāri
atbalstāmo ekonomikas nozari. Savukārt iepriekš īstenotas aktivitātes ir ieviestas
saskaņā ar Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentiem. Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2021. gadam Rīcību un investīciju plāns paredz īstenot aktuālas
prasmju apgūšanu un pielietošanu, iekļaujot digitālās prasmes jauniešiem (U.2.1.4.);
uzlabot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūras pieejamību, izstrādājot aktivitāšu
plānu digitālo iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi nodrošinot digitālo prasmju
attīstību, pašvaldības IT pārvaldības attīstību (U 5.1.1.); atbalstīt IKT infrastruktūras
attīstību un pieejamību publiskajiem tīkliem (U 3.1.3.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1. punktu,
15. panta pirmās daļas 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Biedrību un
nodibinājumu likuma 24. pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 30.01.2020. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada
dome ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins,
R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret
– nav, atturas – nav,, nolemj:
1. Dibināt nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”.
2. Noteikt, ka nodibinājuma “Cēsu Digitālais cents” dibināšanas mērķis ir veikt
sabiedriskā labuma darbību: veidot Cēsu novadu par viedo tehnoloģiju centru,
pilnveidojot sabiedrības digitālās zināšanas sabiedrībā, ieviešot digitālos rīkus
publiskā pārvaldē un piesaistot informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.
3. Nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība
(nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048; juridiskā adrese: Cēsis, Raunas
iela 4).
4. Apstiprināt nodibinājuma “Cēsu Digitālais cents” statūtu projektu.
5. Ievēlēt nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” valdi šādā sastāvā:
5.1. valdes priekšsēdētājs – Aleksandrs Ļubinskis;
5.2. valdes locekle – Santa Bormane, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
būvniecības pārvaldes vadītāja;

5.3. valdes loceklis – Juris Joksts, Cēsu novada pašvaldības koplietošanas IKT
centra vadītājs.
6. Uzdot Nodibinājuma valdei veikt visas nepieciešamās darbības Nodibinājuma
reģistrēšanai Uzņēmumu reģistrā.
7. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju parakstīt statūtus un pieteikumu
Uzņēmuma reģistram.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes
13.02.2020. lēmumam Nr.37
Nodibinājuma
“Cēsu Digitālais centrs”
statūti
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Nodibinājuma nosaukums ir Nodibinājums “Cēsu Digitālais centrs” (turpmāk Nodibinājums).
1.2. Nodibinājuma 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.
1.3. Mērķa īstenošanai Nodibinājums veic šādus uzdevumus:
1.3.1. digitālo industriju popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešiem), informējošu un
izglītojošu pasākumu organizēšana;
1.3.2. Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība un mūžizglītības
aktivitāšu organizēšana;
1.3.3. Cēsu novada informācijas tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspējas
paaugstināšana, sadarbības veicināšana;
1.3.4. jaunu digitālo uzņēmumu, tajā skaitā jaunuzņēmumu, piesaistīšanas aktivitāšu
organizēšana;
1.3.5. īstenot aktivitātes, kas veicina tādu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, kas
nodrošina viedas pašvaldības attīstību;
1.3.4. ārējā finansējuma piesaistīšana Nodibinājuma uzdevumu īstenošanai
1.3.6. veic citus uzdevumus, kas nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai un
normatīvajos tiesību aktos nav aizliegti.
1.4. Nodibinājums ir nodibināts uz nenoteiktu laiku.
2. Mantas nodošana Nodibinājumam
2.1. Naudas līdzekļi Nodibinājumam tiek nodoti, iemaksājot tos Nodibinājuma kontā
kredītiestādē.
2.2. Ja Nodibinājumam tiek nodotas nereģistrējamas kustamas lietas, par to tiek
sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.
2.3. Reģistrējamu kustamo lietu un nekustamo lietu nodošana tiek noformēta ar
ierakstu attiecīgajā reģistrā vai Zemesgrāmatā.

3. Nodibinājuma mantas izmantošanas kārtība
3.1. Nodibinājuma manta tiek izmantota tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.
3.2. Par Nodibinājuma mantas izmantošanu lēmumus pieņem Nodibinājuma valde.
3.3. Sava mērķa sasniegšanai Nodibinājumam ir tiesības saņemt ziedojumus un veikt
saimniecisko darbību, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Saimnieciskās darbības
rezultātā iegūtie līdzekļi ir novirzāmi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai.
4. Dibinātāja sapulce
4.1. Nodibinājuma Dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība.
4.2. Nodibinājuma Dibinātājs:
4.2.1. var dot norādījumus valdei;
4.2.2. ieceļ un atceļ valdes locekļus, nosaka valdes locekļu atlīdzību;
4.2.3. ieceļ Nodibinājuma revidentu;
4.2.4. apstiprina Nodibinājuma gada pārskatu.
4.3. Dibinātāja kompetencē esošos lēmumus pieņem Cēsu novada domes
priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.
4.4. Dibinātāja sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai, ja to pieprasa Dibinātājs
vai revidents.
4.5. Dibinātāja sapulci sasauc, nosūtot Dibinātājam rakstisku uzaicinājumu ne vēlāk kā
divas nedēļas pirms Dibinātāja sapulces norises datuma.
4.6. Kārtējo Dibinātāja sapulci valde sasauc laikā, kas nodrošina iespēju gada pārskatu
apstiprināt normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
4.7. Ja valde nesasauc Dibinātāja sapulci, to sasauc Dibinātājs. Šāda valdes rīcība var
būt par pamatu Dibinātāja sapulces lēmumam par valdes atsaukšanu saistībā ar
svarīgu iemeslu.
5. Valde
5.1. Nodibinājuma pārvaldes institūcija ir valde.
5.2. Valde sastāv no trīs valdes locekļiem.
5.3. Valdes locekļus ieceļ uz trīs gadiem.
5.4. Valdes locekļus var atcelt pirms termiņa, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu
iemeslu jebkurā gadījumā ir atzīstama valdes locekļa rīcība, kas ir pretrunā ar
Nodibinājuma statūtiem.
5.7. Valdes locekļi pilda savus pienākumus par atlīdzību.
6. Revidents
6.1. Nodibinājuma revidentu ieceļ uz vienu gadu.
6.2. Nodibinājuma revidents nevar būt Nodibinājuma valdes loceklis.
6.3. Revidents:
6.3.1. veic Nodibinājuma mantas un līdzekļu revīziju;
6.3.2. dod atzinumu par Nodibinājuma budžetu un gada pārskatu;
6.3.3. izvērtē Nodibinājuma grāmatvedības un lietvedības darbu;
6.3.4. sniedz ieteikumus par Nodibinājuma finanšu un saimnieciskās darbības
uzlabošanu.
6.4. Revidents veic revīziju ne retāk kā reizi gadā.

7. Nodibinājuma likvidācijas un reorganizācijas kārtība
7.1. Lēmumu par Nodibinājuma darbības izbeigšanu pieņem valde un apstiprina
Dibinātājs.
7.2. Nodibinājuma likvidācijas gadījumā visa manta, kas paliek pāri pēc kreditoru
prasījuma apmierināšanas, nododama Dibinātājam.
7.3. Lēmumu par Nodibinājuma darbības reorganizāciju pieņem valdes un apstiprina
Dibinātājs.
8. Grozījumu izdarīšana statūtos
8.1. Statūtus var grozīt gadījumā, ja mainījušies apstākļi, no kuriem izrietēja
Nodibinājuma darbības mērķis.
8.2. Lēmumu par statūtu grozījumiem pieņem valde.
8.3. Statūtu grozījumu izdarīšanai nepieciešama Dibinātāja piekrišana.
12.
Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. 6 ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’
apstiprināšanu
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģiju 2030.
gadam Cēsu novada attīstības galvenais virzītājspēks ir cilvēki, kuri ir izglītoti, radoši,
droši par savu nākotni. Turklāt Cēsu novadu veido izglītota, iekļaujoša, pilsoniski aktīva
un uz attīstību vērsta sabiedrība. Savukārt saskaņā ar Cēsu novada 2013.-2021. gada
attīstības programmas Rīcību un investīciju plānu nevalstiskās organizācijas ir svarīgi
sociālie partneri, lai īstenotu noteiktās ilgtermiņa prioritātes 2030. gadam un vidēja
termiņa prioritātes 2021. gadam. Piemēram, veicināt veselības un sociālas drošības
uzlabošanu, nodrošinātu kultūrvides un radošo industriju attīstību, veicināt dzīves
telpas sakārtošanu un dabas vides saglabāšanu u.tt.
Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti pašvaldības darbībā, tādējādi stiprinot vietējā
līmeņa demokrātiju, savstarpējo uzticēšanos un sadarbību, nodrošinot mērķtiecīgu un
jēgpilnu mijiedarbību starp pašvaldību un iedzīvotājiem dažādu iedzīvotājiem svarīgu
sabiedrisko aktivitāšu īstenošanā, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’
12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2., 4., 6. un 7.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu un 73. panta pirmās daļas 4. punktu, saskaņā ar
Izglītības, kultūras un sporta komitejas, 2020. gada 30. janvāra (prot. Nr.2), Sociālo un
veselības jautājumu komitejas 2020. gada 30. janvāra (prot. Nr.2), Uzņēmējdarbības
un attīstības komitejas 2020. gada 30.janvāra (prot. Nr.2), Finanšu komitejas
2020. gada 6.februāra (prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 13. februāra noteikumus Nr. 6
‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu
aktivitāšu īstenošanai’’ saskaņā ar pielikumu.

Pielikums – lēmumam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums

13.

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam”
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
2019. gadā Cēsu novada pašvaldībai sadarbībā ar Latvijas augstskolām, valsts
pārvaldes institūcijām un Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem pievienojās
iniciatīvai “Valsts196”, kas paredz veicināt digitālo pratību iedzīvotājiem, veicināt
informācijas tehnoloģiju uzņēmumu attīstību un ieviest virkni risinājumu, kas
nodrošina viedas pašvaldības attīstību. 2019. gadā arī iniciatīvas “Valsts196” ietvaros
notikušas vairākas aktivitātes, kuros iesaistīti Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāji un
informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri piedalījušies dažādās aktivitātēs, kas veicina
to konkurētspēju.
2020. gadā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāli un
informācijas tehnoloģiju uzņēmumu “Squalio”, Cēsu novada pašvaldība organizē
“Datu analītikas kursus”. Kopumā kursiem pieteicās 135 pretendenti no kuriem,
balstoties uz motivācijas vēstulēm un pieredzes aprakstu, tika atlasīti 28 kursanti.
Cēsu novada pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030. gadam nosaka,
ka digitālās un IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) ir viena no nozarēm
Cēsu novada ekonomiskajām specializācijām un ir uzskatāma par novada prioritāri
atbalstāmo ekonomikas nozari. Savukārt iepriekš īstenotas aktivitātes ir ieviestas
saskaņā ar Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentiem. Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2021. gadam Rīcību un investīciju plāns paredz īstenot aktuālas
prasmju apgūšanu un pielietošanu, iekļaujot digitālās prasmes jauniešiem (U.2.1.4.);
uzlabot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūras pieejamību, izstrādājot aktivitāšu
plānu digitālo iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi nodrošinot digitālo prasmju
attīstību, pašvaldības IT pārvaldības attīstību (U 5.1.1.).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 2020. gada 6. februāra atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada
dome ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins,
R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt Rīgas Tehniskajai universitātei līdzfinansējumu EUR 5746,59 apmērā
“Datu analītikas kursiem” Cēsu novadā deklarēto 28 iedzīvotāju izglītošanai un
digitālo prasmju attīstībai;

2. Uzdot Administrācijas birojam sagatavot līgumprojektus ar
kursu
dalībniekiem par dalību kursos vismaz 100 stundu (80%) apmērā.
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetā “Valsts #196
ideju attīstībai” budžetā plānotajiem līdzekļiem ( vald.funkc.k.k. 04.900,
11/009/007).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

14.

Par dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas projektā
“Latvijas pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of Latvia”/GreCitLat
un līdzfinansējuma nodrošināšanu
_______________________________________________________________
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
2020. gada 20. janvārī saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) vēstule Nr. 1-132/596 par Cēsu novada pašvalības uzaicinājumu
piedalīties Life projektā “Latvijas pilsētu zaļināšana” (Greening the Cities of Latvia) kā
vienu no 5 Latvijas pilot pilsētām.
Projekta koordinējošais partneris VARAM Klimata pārmaiņu departaments,
Reģionālās plānošanas departaments un Telpiskās plānošanas departaments.
Projekta mērķis: veicināt Latvijas pilsētu oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu
attīstību, nodrošinot pāreju uz viedām pilsētām, integrēti samazinot to SEG emisijas
un ieviešot tajās pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus, tādējādi sekmējot
Latvijas nacionālo klimata politikas mērķu un Mēru Pakta mērķu sasniegšanu. Projekta
ieviešanas laiks ir plānots no 2021. gada līdz 2028 gadam. Plānotais pilot pilsētas
projekta budžets visam periodam plānots 166 666 Eiro.
GreCitLat ir ietvertas vairākas aktivitātes (piemēram, klimata veiktspējas novērtējums
visās Latvijas pilsētās; SEG emisiju un klimata noturības risinājumu noteikšana;
kapacitātes un pārneses aktivitātes; Latvijas klimatam draudzīgāko pilsētu
novērtējums un apbalvošanas pasākumi), kuru īstenošanā plānots iesaistīt visas
Latvijas pilsētas. Papildus tam aktivitāšu īstenošanas laikā gūtie rezultāti, ieskaitot
aktivitātes pilotpilsētās, (piemēram, visu Latvijas pilsētu klimata veiktspējas
novērtējums un metodikas un rādītāju izstrāde; vadlīnijas klimata jautājumu iestrādei
pašvaldību teritorijas plānošanas un citos saistītos stratēģiskos dokumentos;
kapacitātes pilnveide un komunikācijas pasākumi; rīki efektīvai lēmumu pieņemšanai
pašvaldībās) būs pieejami un pielietojami visām Latvijas pilsētām.
Ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 30.01.2020.
atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu
(prot. Nr. 2) Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs,
A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, , nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību LIFE projektā “Latvijas pilsētu
zaļināšana” (Greening the Cities of Latvia).

2. Attīstības un būvniecības pārvaldei piedalīties projekta pieteikuma
sagatavošanā un nepieciešamās informācijas iesniegšanā VARAM līdz š.g. 28.
februārim.
3. Cēsu novada pašvaldībai no 2021.līdz 2028. gadam nodrošināt projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 10% apmērā no pilot pilsētai piešķirtā
finansējuma, saskaņā ar projekta naudas plūsmu.
4. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot un
iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
15.
Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: E.Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un
10.punktu, un ņemot vērā konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām”
līdzšinējos rezultātus, kā arī, lai piesaistot dažādas vasaras skolas arī turpmāk un radītu
risinājumus vai rīcības plānus Cēsu novadam aktuālu problēmu novēršanai, tiktu
radītas Cēsu novadam paliekošas, ilgtspējīgas vērtības, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm
– par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” konkursa
nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt
nepieciešamās darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums lēmumam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
16.
Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.01.2020.
(prot. Nr.2) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. (prot.
Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,

M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē amata vienību “sociālais
pedagogs” 1.00 likmes (profesijas kods 2359 01), nosakot amatalgu atbilstoši
05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2020.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
17.
Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz LR Ministru Kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418
“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem” 9.punktu, Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra
saistošo noteikumu Nr.24 ”Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz licencētās
vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 2.punktu, Cēsu
novada pašvaldības Finanšu pārvaldes aprēķinu par izdevumiem uz vienu izglītojamo
izglītības iestādēs 2019.gadā (Pielikumā), lai īstenotu vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības programmas, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.02.2020.(prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 56.96
EUR (piecdesmit seši euro 96 centi) apmērā mēnesī, lai īstenotu
vispārējo pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības programmu
Cēsu novada izglītības iestādēs.
2. Lēmums stājas spēkā no 01.03.2020.
Pielikums
18.
Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41.
panta 2. punktu un 61. pantu, LR Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumu Nr. 460

,,Darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa
"Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences
pasākumus" īstenošanas noteikumi” 23.2.4. apakšpunktu saskaņā ar 28.08. 2017.
Sadarbības līgumu Nr. P6-13/05, kas noslēgts starp Izglītības kvalitātes valsts dienestu
un Cēsu novada pašvaldību par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu, un ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada
dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt ,,Atklāta projektu konkursa,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumu Nr. 311 “Par
,,Atklāta projektu konkursa ,,Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu
iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikums Nr. 32” apstiprināšanu.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
19.
Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai
_______________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina – Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g)
apakšpunktu, atbilstoši ar Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra lēmumu Nr. 239
apstiprināto noteikumu Nr.38 „Kārtība, 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” 20.2.punktam, lai nodrošinātu iespēju sniegt
pakalpojumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu
(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,
M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr. 21
“Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai”.
2. Apstiprināt dienesta viesnīcas īres maksu 5.75 EUR (pieci euro, 75 centi) un
12% PVN, diennaktī vienai personai par vienu gultas vietu ar 01.03.2020.
20.
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu

_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ievērojot Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr. 181 „Par pašvaldības atbalsta
piešķiršanu speciālistu piesaistei”, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 06.08.2015.
saistošo noteikumu Nr. 10 „Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu
speciālistu piesaistei” 7. punktu, Cēsu novada pašvaldības stipendiju un mācību
maksas piešķiršanas komisijas 06.02.2020. atzinumu ( protokola Nr. 1./2020./76.),
likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Piešķirt ikmēneša stipendiju 8 mēnešus 2020. gadā (marts - jūnijs un
septembris - decembris) vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā
(vārds, uzvārds) 2. gada rezidentei ģimenes medicīnas specialitātē).
2. Izmaksāt lēmuma 1.punktā noteikto stipendiju pēc līguma noslēgšanas.
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A. Zerne) paredzēt
finansējumu turpmākajiem gadiem uzņemto saistību apmērā.
5. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

21.
Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā
sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētās konferences
“Sociālā darba profesijas attīstība” rīkošanai
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas
Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novadā, LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu
novada domes 25.01.2018. lēmumu Nr.17 apstiprinātiem “SIA "Vidzemes koncertzāle"
telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumi”.
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Labklājības ministrijas 2020. gada 28.
janvāra iesniegumu ar lūgumu nodot Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpas lietošanā
bezmaksas lietošanā (par pašizmaksu) Labklājības ministrijai konferences “SOCIĀLĀ
DARBA PROFESIJAS ATTĪSTĪBA” rīkošanai 2020. gada 20. martā.
Labklājības ministrija (LM) projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība
pašvaldības" ietvaros ik gadu martā organizē Latvijas mēroga konferenci sociāla darba
speciālistiem. LM pieņēmusi lēmumu nākamos trīs gadus konferences sociālajiem
darbiniekiem organizēt Latvijas reģionos, šī gada konferenci - Cēsīs, Vidzemes
koncertzālē. Šī gada konferences tēma: “SOCIĀLĀ DARBA profesijas attīstība”.
Konference pulcēs vismaz 550 sociālas jomas profesionāļus no visas Latvijas, kā arī

starptautiskus ekspertus. Šogad konferencē uzsvars tiks likts uz sociālā darba
profesionāļu motivēšanu būt aktīviem pārmaiņu iniciatoriem visos līmeņos, lai
aizstāvētu savu klientu intereses, veidotu jaunus pakalpojumus, veicinātu mūsdienīga
sociālā darba attīstību, īpaši ņemot vērā arī gaidāmo teritoriālo reformu. Papildus
konferences pamatprogrammai tiks organizēti vēl divi papildus pasākumi:
1) Resursu tirgus, kur tiks piedāvāta iespēja dažādām valsts, pašvaldību un
nevalstiskā sektora organizācijām piedāvāt informāciju par savu darbību, sniegtajiem
pakalpojumiem un resursiem, ko varētu izmantot sociālā darba pilnveidei. Resursu
tirgus notiks no plkst. 9.00 līdz 14.30.
2) Sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un Baltijas HIV asociāciju - HIV
testēšanas diena, kur būs iespēja veikt vienreizējos HIV testus būs gan konferences
dalībniekiem, gan Cēsu pašvaldības iedzīvotājiem.
Ņemot vērā Vidzemes koncertzāles daudzfunkcionalitāti un mērķi dažādu
informatīvo un izglītojošo pasākumu organizēšanu un
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likums 9.panta 6. punktu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo
daļu un Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas
personas mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4. un 5. punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2020. gada 30. janvāra atzinumam
(prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 6. februāra
atzinumam (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāles “Cēsis” Lielo
zāli Labklājības ministrijai 20.03.2020. ikgadējās sociālā darba konferences
rīkošanai, piemērojot SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas
maksas un pakalpojumu maksas noteikumos telpu un aprīkojuma nomas
maksas un pakalpojuma maksas apstiprināto Cēsu novada pašvaldības Lielās
zāles tarifu.
2. Labklājības ministrija sedz telpu uzturēšanas, pārējo pasākumam
nepieciešamo telpu nomas, kā arī pasākuma organizēšanas tehniskās
izmaksas.
3. Lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
22.
Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā
noteikto pašvaldības autonomu funkciju, pamatojoties uz 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” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā
un 2018. gada 24.aprīļa Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk, CFLA), kā
sadarbības iestādes uzaicinājumu (vēstule Nr. 39-2-60/5649) Cēsu novada pašvaldībai
sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 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” projektu iesniegumu otrajā projektu iesniegumu
atlases kārtā, ir uzsākta projekta pieteikuma “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide
Cēsu pilsētā” sagatavošana.
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 Rūpniecības
ielā.
Projekta ieviešanas laiks: līdz 2021.gada 01.jūnijam.
Plānotais projekta budžets: 34 500 EUR, no tiem Pašvaldības budžets 9 060,69
EUR un ERAF līdzfinansējums 25 439,31 EUR .
Projektā veicamā aktivitāte: Projektēt un izbūvēt ielas apgaismojumu
Rūpniecības ielas posmā no Valmieras ielas līdz Palmu ielai.
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot.
Nr. 2) Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis,
D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. 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” otrās projektu iesniegumu atlases kārtā
projektu “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā”.
2. Cēsu novada pašvaldībai 2020. gadā nodrošināt projekta priekšfinansējumu un
līdzfinansējumu 9 060,69 EUR apmērā, saskaņā ar projekta naudas plūsmu.
3. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot un
iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
23.
Par ilgtermiņa saistībām
Ielu grants segumu dubultajai apstrādei un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu
remontam Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un
Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturto daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 2019. gada 18.septembra rīkojumu
Nr.4-2-9/835, ir izsludinājusi atklātu konkursu “Ielu grants seguma dubultā apstrāde
un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remonts Cēsu novadā”, iepirkuma ID
Nr.CNP/2019/44, ar līguma izpildes termiņu 24 (divdesmit četri) mēneši, ar iespēju
pagarināt līguma izpildes termiņu vēl par 12 (divpadsmit) mēnešiem, kopējais līguma
termiņš ne vairāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi
lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Imberteh” (konkursa I un II daļai).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.02.2020. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.

2.

3.
4.

Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “Imberteh”, reģistrācijas numurs
44103069041, 532 957,06 EUR (pieci simti trīsdesmit divi tūkstoši deviņi simti
piecdesmit septiņi euro, 06 centi), t.sk. PVN 21% apmērā, par grants seguma ielu
divkārtu apstrādi Cēsīs, Cēsu novadā (Iepirkuma I daļa) uz laiku ne ilgāku par 36
(trīsdesmit seši) mēneši.
Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “Imberteh”, reģistrācijas numurs
44103069041, 425 145,60 EUR (četri simti divdesmit pieci tūkstoši viens simts
četrdesmit pieci euro, 60 centi), t.sk. PVN 21% apmērā, par ielu seguma bedrīšu
remontdarbiem Cēsīs, Cēsu novadā (Iepirkuma II daļa) uz laiku ne ilgāku par 36
(trīsdesmit seši) mēneši.
Lēmuma 1. un 2. punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības
budžeta.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājam.

24.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā Nr. 102 “Par nekustamā
īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502, nodošanu
pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”
_____________________________________________________________________
Ziņo: V.Kalandarovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada dome 2019.gada 20.martā pieņēma lēmumu Nr. 162 “Par
nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502,
nodošanu pārvaldīšanā SIA “Vidzemes koncertzāle”” (prot. Nr.4, 16.p.), saskaņā ar
kuru SIA “Vidzemes koncertzāle” uzdots veikt nekustamā īpašuma Raunas iela 12,
Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502, sastāvošu no divām zemes vienībām,
kadastra apzīmējums 4201 005 1502, ar platību 3037 m2 un 4201 005 0007, ar platību

40 m2, un ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001, kopējā platība 7004.5 m2,
pārvaldīšanu no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.decembrim.
2019.gada 29.martā starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Vidzemes koncertzāle”
noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 363/2019/3-3-6, un ar 2014.gada 31.marta aktu “Par
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads
(kadastra Nr. 4201 005 1502) pārņemšanu SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā”
un 2014.gada 1.aprīļa aktu “Par pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra Raunas iela 12,
Cēsis, Cēsu novads, pārņemšanu SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā” minētais
nekustamais īpašums un tajā esošā kustamā manta (pamatlīdzekļi un mazvērtīgais
inventārs) ir nodoti SIA “Vidzemes koncertzāle” pārvaldīšanā.
Cēsu novada dome 2017.gada 30.martā pieņēma lēmumu Nr. 80 “Par deleģēšanas
līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle”” (prot. Nr. 4, 9.p.) un 2017.gada
8.maijā noslēdza Deleģēšanas līgumu Nr.244/2017/2-20.1, kura 2.1.1.apakšpunktā
noteikts, ka Cēsu novada pašvaldības apņemas “ar atsevišķu domes lēmumu un
līgumu nodod Pilnvarotajai personai pārvaldīšanā un bezatlīdzības lietošanā
Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu, kas nepieciešams Uzdevumu
izpildei”.
No Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 5.punkta izriet, ka publiskas personas mantu var nodot
bezatlīdzības lietošanā kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu
pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Pamatojoties uz 07.02.2019. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 58 Par Cesu novada
domes saistošo noteikumu Nr.3 "Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu" un
Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.26 „ Par ilgtermiņa ieguldījumu
bez atlīdzības nodošanu nomātajos valsts un pašvaldību nekustamajos īpašumos”
apstiprināšanu protokols Nr.2., 23.p., 2019.gadā ir veikta ventilācijas pieplūdes un
nosūces sistēmas papildināšana Alfrēda Kalniņa Mūzikas vidusskolas telpās; pakešu
logu nomaiņa ēkā (lielās zāles daļā) un atveramu akustiku slāpējošu paneļu
uzstādīšana Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas ērģeļu zālē; ventilācijas sistēmas
pārbūve ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, kafejnīcas telpās (sistēmas papildinājumi).
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas
5.punktu, trešo, trešo prim, ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 06.02.2020.atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā Nr. 102 “Par
nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 1502,
nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot grozījumus 2019.gada
20.marta Pārvaldīšanas līgumā Nr. 363/2019/3-3-6, saskaņā ar pielikumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājam.

Pielikums lēmumam
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
25.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par
nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada dome ar 13.09.2018. lēmumu Nr.297 ”Par nedzīvojamo telpu
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu” apstiprināja nomas maksu
koplietošanas telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 2018. gadā īpašumā ir veikts
remonts un izveidots valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs kā arī
veikts nomas maksu pārrēķins.
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21. panta
pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu
Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3. nodaļu, Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome,
ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins,
R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par nedzīvojamo telpu
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu” šādus grozījumus:
1. Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Apstiprināt nomas maksu koplietošanas telpām ēkā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 1413 001), sākot ar 14.02.2020.:
1.1. mazā zāle – 13.40 EUR/st. (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.2. lielā zāle- 46.20 EUR/st. (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.3. valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba vieta- 0.50
EUR/st. (bez pievienotās vērtības nodokļa).
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājam.
26.
Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas izveidošana” ELFLA LAP
2014.-2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu
iesniegumu konkursā
________________________________________________________________
Ziņo: E.Atvara, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, LR
Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" un Cēsu
novada pašvaldības attīstības programmas 2013.-2019.gadam, RV 4.4 “Saglabāt,
atjaunot un labiekārtot dabas teritorijas”, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.02.2020. atzinumu (prot.Nr.5) un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada
dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Piedalīties biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienesta
LEADER atklātā projektu konkursā ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas
izveidošana” attiecināmās projekta izmaksas nepārsniedzot 10 000,00 EUR.
2.Paredzēt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām no pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem. Projekta
izmaksas 90% apmērā tiks finansētas no ELFLA finansējuma.
3. Par lēmuma izpildi atbildīga Vaives pagasta pārvaldes vadītāja.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
27.
Par Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu
kompensācijas maksas apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem
un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1502,
reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs)
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība.
29.03.2019.. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts
Pārvaldīšanas līgums Nr. 363/2019/3-3-6 saskaņā, ar kuru Cēsu novada pašvaldības
nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
08.05.2017. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts
Deleģēšanas līgums Nr.244/2017/2-20.1, ar kuru noteikts, ka SIA „Vidzemes
koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas
ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
Ievērojot 18.12.2019. dalībnieku sapulcē apstiprināto SIA “Vidzemes
koncertzāle” 2020.gada budžetu (protokols Nr.4, punkts 1.), likuma „Par pašvaldībām”
14. panta otrās daļas 6. punktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515

„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 54. - 59.punktu,
08.05.2017. Deleģēšanas līguma Nr. Nr.244/2017/2-20.1 3.6.1.punktu, pamatojoties
uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu
novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu Nr.42
“Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela
12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 uzturēšanas izmaksu
kompensācijas maksu:
2.1.
EUR 5.34 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118
(85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117 (2.6 m2), Nr.2
(31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk
viss kopā – Telpas pastāvīgā lietošanā (telpu Nr. un telpu platība
saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu), saskaņā ar lēmuma
1.pielikumā pievienoto pašizmaksas aprēķinu;
2.2.
EUR 117,73 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu,
saskaņā ar lēmuma 2.pielikumā pievienoto izmaksu aprēķinu.
3. Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 005 1502 – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85 ēkas
5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 4.27 (mēnesī par vienu
kvadrātmetru), bez PVN, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto
pašizmaksu aprēķinu. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie pakalpojumi
(centrālapkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves atkritumu
utilizācija, interneta pieslēgums).
4. Izcenojums tiek piemērots, sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums
28.
Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un
pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Ievērojot 29.03.2019. starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Vidzemes
koncertzāle” noslēgtā Pārvaldīšanas līguma Nr. 363/2019/3-3-6, saskaņā, ar kuru Cēsu
novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
Nr. 4201 005 1502 ir nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”,
3.1.4.apakšpunktu un pamatojoties uz LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu

novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt SIA "Vidzemes koncertzāle" telpu un aprīkojuma nomas maksas un
pakalpojumu maksas noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
29.
Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2,
Cēsīs, Cēsu nov.
_____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem
un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1502,
reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs)
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība.
29.03.2019. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts
Pārvaldīšanas līgums Nr. 363/2019/3-3-6, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldības
nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu
grupas (izglītības iestāde), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā
12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts), SIA “Vidzemes
koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolu.
Ievērojot 13.12.2018. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.4, punkts 1.)
un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas 04.01.2018. vēstulē Nr.1.20/002
norādīto, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu
(prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,
M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu
– nomā, nodoto mēbelētu un ar inženiertehnoloģisko infrastruktūru
aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, ar
adresi Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 platībā, kopējas
izmaksas 2019.gadā EUR 58077,77 un pamatlīdzekļu nolietojumu EUR
13007.71, saskaņā ar lēmuma 1.pielikumā pievienoto pašizmaksu
aprēķinu.
2. Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR
13007.71 apmērā atmaksāt 2020.gadā – dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i.
EUR 1083,98.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
Pielikums
30.
Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6”
2020.gadam
__________________________________________________________________
Ziņo: D.Trapenciere,”Koprades mājas Skola6” vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g)
apakšpunktu un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 3.daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
06.02.2020. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 10 balsīm – par
(J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, (deputāte
D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā) nolemj:
1. Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” pakalpojumu cenrādi saskaņā
ar pielikumu Nr.1 un Nr.3.
2. Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” maksas piemērošanas kārtību
saskaņā ar pielikumu Nr.2 un Nr.4.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības
pārvaldei.
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

31.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”
_____________________________________________________________________
Ziņo: D.Trapenciere, Koprades mājas Skola6 vadītāja
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 10.punktu - sekmēt
saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

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.
Nodibinājums “Koprades māja Skola6” ir dibināta 2017.gada 7.decembrī.
Nodibinājuma dibināšanas mērķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras
un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu kultūrizglītojošo procesu
Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības kultūras un inovāciju sekmēšana.
Nodibinājums “Koprades māja Skola6” ir turpinājums biedrības “Latvijas
zinātnes centru apvienība” (turpmāk tekstā Biedrība) kopš 2015.gada decembra
īstenotajam projektam “Koprades māja Skola6”. Ņemot vērā projekta izaugsmi, sākot
ar 2018.gada janvāri radošo industriju un IT jomas attīstības aktivitātes no Biedrības
pārņem un īsteno Nodibinājums “Koprades māja Skola6”. Nodibinājuma “Koprades
māja Skola6” valdei ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan radošo un
digitālo industriju uzņēmumu izaugsmes veicināšanai, gan arī nodrošinot izglītojošus
seminārus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem, kā arī sniedzot mentora
pakalpojumus.
Cēsu novada pašvaldība ir nodibinājuma “Koprades māja Skola6” vienīgā
dibinātāja. Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” darbības joma un piešķirtās tiesības
veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10.punktā noteiktās autonomās
kompetences.
Ievērtējot, ka viens no Nodibinājuma mērķiem ir veicināt uzņēmumu, kas
darbojas radošajā un digitālajā industrijās novadā, kā arī veicināt sadarbību starp
uzņēmējiem un izglītības iestādēm, darbības virzienā izvirzot mērķi izveidot inovāciju
un radošuma centru, atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 “Konkurētspējīga pilsētas identitāte, kas
balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” un Cēsu novada
Attīstības programmas 2013.-2019.gadam (apstiprināta ar Cēsu novada domes
14.03.2013.lēmumu Nr. 130) Vidēja termiņa prioritāti Nr.2 “Konkurētspējīga izglītības
vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz
inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi,
radošumu un interesi par uzņēmējdarbību, un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un
radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo potenciālu un atbalstīt
jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo
uzņēmējdarbības nozaru devumu novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada
radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc piemērotas
vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās
darbības veikšanai, kā arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades un sociālā labuma
rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot
Cēsu vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ievērtējot Biedrības iepriekš
veikto sabiedrisko darbību, kas pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2019.gadam prioritātei, lai izveidotu un uzturētu vietu dažādu

radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu jaunrades
un izglītojošo procesu radošo industriju jomās Cēsu novadā, iedzīvotāju radošuma
attīstību caur dažādiem neformālās izglītības procesiem, iedzīvotāju līderības prasmju
attīstību, radošuma un uzņēmējdarbības spēju attīstību.
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka nodibinājums“ Koprades māja Skola6”
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 4. un 10.punktu, 15.panta
ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 06.02.2020. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada
dome, ar 10 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, P.Irbins, R.Sproģis,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav,
atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā) nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Koprades māja Skola6”, reģ. Nr.
40008272367, uz gadu, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu.
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
32.

Par konceptuālu atbalstu Būvuzņēmuma līguma izbeigšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada dome (turpmāk – dome) 2017.gada 14.septembrī pieņēma lēmumu
Nr.244 “Par projekta pieteikuma “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija”
iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”.
Pamatojoties uz atklāta konkursa “Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi’’,
iepirkuma identifikācijas Nr.CNP 2018/86/ERAF, turpmāk – Konkurss, ievietots Elektronisko
iepirkumu sistēmā Pasūtītāja profilā 11.01.2019. un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
www.iub.gov.lv 11.01.2019.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.02.2019., kas īstenots
projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/009 ‘’Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija’’
ietvaros un atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 Darbības
programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa ‘’Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi’’ īstenošanas noteikumi”, rezultātiem, Cēsu novada
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) un Pilnsabiedrība “BAZALSCO”, reģ. Nr.44103118173,
(turpmāk – Būvuzņēmējs), 2019.gada 26.jūlijā noslēdza Būvuzņēmuma līgumu
Nr.739/2019/3-3-13 Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves būvdarbi (turpmāk – Līgums), ar kura
1.1.apakšpunktu Būvuzņēmējs ir apņēmies veikt Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves I kārtas
būvdarbus Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, un Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas
un trauksmes signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
būvdarbus esošajai Cēsu Pilsētas vidusskolai (turpmāk – Darbi), objektā: Cēsu Pilsētas
vidusskola, adrese: Leona Paegles iela 1, Cēsis, Cēsu novads, (turpmāk – Objekts).
2019.gada 2.augustā pašvaldība ar Objekta būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanu
nodeva Būvuzņēmējam būvlaukumu un būvprojekta “Cēsu pilsētas vidusskolas piebūves
jaunbūve” 13 sējumus (I sējums: Vispārīgā daļa, ģenerālplāns, vispārīgā daļa; II sējums:
Arhitektūras risinājumi, detalizētie interjera risinājumi; III sējums: 1 daļa – būvkonstrukcijas;

2 daļa – būvkonstrukciju aprēķini; 3 daļa – ģeotehniskā izpēte; IV sējums: Ārējie inženiertīkli,
elektroapgāde; V sējums: Ārējie inženiertīkli, ūdensapgāde un kanalizācija, lietus ūdens
kanalizācija; VI sējums: Ārējie inženiertīkli, siltumtrase un siltummezgls; VII sējums: Iekšējie
tīkli, elektroapgāde; VIII sējums: Iekšējie tīkli, ūdensapgāde un kanalizācija; IX sējums: Apkure
un ventilācija; X sējums: Elektronisko sakaru apgāde; XI sējums: pagaidu energosertifikāts,
darbu organizācija, ugunsdrošības pasākumu pārskats; XIII sējums: Būvprojekts izmaiņas un
būvprojektu “Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma,
automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma esošajai Cēsu pilsētas vidusskolai”) papīra
formātā.
2019.gada 9.augustā notika Objekta pirmā būvsapulce, par kuru sagatavots
būvsapulces protokols Nr.1, kurā konstatēts, ka līdz 2019.gada 16.augustam Būvuzņēmējam
ir jāsagatavo un jāpievieno darbu veikšanas projekta sastāvam darbu veikšanas kalendārais
grafiks. Tāpat norādīts, ka darbu veikšanas projektā norādāmi tehniskie risinājumi un vispārīgā
rakstura informācija nav iekļaujama.
Pašvaldība 2019.gada 20 augustā nosūtīja Būvuzņēmējam vēstuli Nr. 6-2-6/9/4060
“Par līguma saistību izpildi”, ar kuru tika lūgts Būvuzņēmēju pildīt ar Līgumu uzņemtās
saistības un trīs dienu laikā iesniegt darbu veikšanas projektu, darbu veikšanas kalendāro
grafiku, darba aizsardzības plānu, veikt informatīvā stenda (būvtāfeles) izgatavošana un
izvietošana, kā arī iesniegt Būvuzņēmēja pārstāvju sarakstu, kam jāpiedalās iknedēļas
sanāksmēs. Minētos termiņus Būvuzņēmējs ignorēja.
2019.gada 16.augustā notika Objekta otrā būvsapulce, par kuru sagatavots
būvsapulces protokols Nr.2, papildus būvsapulces protokolā Nr.1 konstatēts, ka būvniecības
ierosinātājs informēs pārējos būvniecības dalībniekus par nometnes izmitināšanu objektā no
2019.gada 19.augustā līdz 2019.gada 26.augustam. Kā arī norādīts, ka ņemot vērā darbu
veikšanas projektā izstrādāto Darbu veikšanas kalendāra grafiku, jāsaskaņo un jāpasūta
rūpnieciski ražotas konstrukcijas. Būvdarbu veicējam jāsagatavo informatīvās būvniecības
tāfeles projektu saskaņošanai ar būvniecības ierosinātāju.
2019.gada 23.augustā notika Objekta trešā būvsapulce, par kuru sagatavots
būvsapulces protokols Nr.3, kurā papildus iepriekšējās būvsapulcēs nolemtajam tika izvirzīti
noteikumi koku ciršanai Objektā, kā arī izvirzītas citas tehniskās prasības atbilstoši
veicamajiem Darbiem.
2019.gada 30.augustā notika Objekta ceturtā būvsapulce, par kuru sagatavots
būvsapulces protokols Nr.4, kurā papildus iepriekšējās būvsapulcēs nolemtajam tika noteikts,
ka Būvuzņēmējam uz būvsapulcēm nepieciešams nodrošināt Būvdarbu žurnālu un
autoruzraudzības žurnālu, kas līdz 2019.gada 30. augustam netika veikts. Sadaļā pie darbu
veikšanas kalendārā grafika sagatavošanas norādīts, ka šis uzdevums pabeigts par 0%, tātad
nav izpildīts. Papildus norādīt, ka darbu veikšanas projektā jānorāda tehniskie risinājumi un
vispārīga rakstura informāciju neiekļaut Darbu veikšanas projektā. Kā arī norādīts, ka
Būvuzņēmējam jāsagatavo cenu piedāvājums par ugunsdrošajām aizmugurēm iebūvējamiem
skaļruņiem.
2019.gada 6.septembrī notika Objekta ceturtā būvsapulce, par kuru sagatavots
būvsapulces protokols Nr.5, kurā papildus iepriekšējās būvsapulcēs nolemtajam tika
konstatēts, ka Darbu veikšanas kalendāro grafiku Būvuzņēmējs nav sagatavojis un iesniedzis.
Pašvaldība brīdina Būvuzņēmēju par nepieciešamību regulāri uzkopt tam nodoto teritoriju.
Pašvaldība konstatē, ka Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs nav piedalījies
nevienā no notikušajām būvsapulcēm pretēji Līguma 7.1.21.apakšpunktam.
2019.gada 3.septembrī Pašvaldība nosūtīja Būvuzņēmējam pamatotu paziņojumu par
Līguma izbeigšanu ar Nr.6-2-6/9/424, ņemot vērā, ka Būvuzņēmējs ignorēja pašvaldības
norādījumus un tika kavēta Darbu izpilde, saskaņā ar Līgumu.
Pašvaldība atsaucās uz Būvuzņēmēja 2019.gada 6.septembra ierosinājumu par Pušu
tikšanos, lai varētu rast kompromisu Līguma turpināšanai, tādējādi pašvaldība ar 2019.gada

9.septembra vēstuli Nr.6-2-6-/9/4331 “Paziņojuma par Līguma izbeigšanu atsaukums” atsauca
Līguma uzteikumu.
2019.gada 24.septembrī pašvaldība saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr.027/2019 “Par
vienošanos līguma izbeigšanai”, ar kuru Būvuzņēmējs nosūtīja pašvaldībai Vienošanos Nr.2
(turpmāk – vienošanās Nr.2) par Līguma izbeigšanu. Ar vienošanos Nr.2 Būvuzņēmējs bija
paredzējis izslēgt no Līguma visas tāmes, izņemot Nr.1-19 un Nr.1-20, ar korekcijām, pretēji
Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektās daļas 2.punktam, kurš paredz, ka Iepirkuma
līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās
vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu
vienlaikus nesasniedz 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās
līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.
Ņemot vērā, ka pašvaldība pirms vienošanās Nr.2 izskatīšanas konsultējās ar aģentūru
“Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” (turpmāk – aģentūra), kura norādīja, ka šāda veida
vienošanās jābūt detalizētākai, turklāt jāņem vērā arī citi līguma izbeigšanas nosacījumi, kurus
paredz Līgums.
2019.gada 18.oktobrī pašvaldība nosūtīja Būvuzņēmējam vēstuli Nr.6-2-6-/9/5026 “Par
Pieņemšanas – nodošanas aktu”, ar kuru informēja Būvuzņēmēju, ka sākot ar 2019.gada 2.
septembri, Darbi Objektā nenotiek, no Būvuzņēmējam ar 2019.gada 2.augusta Būvprojekta
un būves vietas nodošanas aktu nodotās teritorijas ir aizvesti Būvuzņēmēja novietotie
konteineri un žogs, un nodotā Objekta teritorijā uz šīs vēstules sagatavošanas brīdi neatrodas
Būvuzņēmējam piederīgs (īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošs) inventārs vai darba rīki.
Ievērojot minētos faktiskos apstākļus pašvaldība norādīja, ka Būvuzņēmējs ir pametis Objektu
un pārtraucis Darbus neinformējot pašvaldību, pretēji Līguma 9.1.punktam, kas paredz tikai
pašvaldības tiesības dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Darbus. Papildus pašvaldība
lūdza Būvuzņēmēju sagatavot aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un parakstīt
būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu un nosūtīt minētos dokumentus pašvaldībai līdz
2019.gada 23.oktobrim.
2019.gada 23.oktobrī pašvaldība saņēma Būvuzņēmēja vēstuli Nr.30/2019 “Par
pieņemšanas – nodošanas aktu”, kurā Būvuzņēmējs norāda, ka tam ir jāturpina iesāktie darbi,
un ņemot vērā faktisko apstākli, ka Būvuzņēmējam nav izdevies sazināties ar pašvaldības
pārstāvi, lai vienotos par turpmāko, t.sk., vai nepabeigtie Darbi tiks apmaksāti Būvuzņēmējs
uzskata, ka tas nav pārtraucis darbus neinformējot pašvaldību. Kā arī Būvuzņēmējs aicināja
pašvaldību vienoties par Līguma pārtraukšanu un tad rīkoties atbilstoši Līguma noteikumiem.
Nespējot vienoties par Līguma saistību izpildi (vairākkārtīgas sarunas un elektroniskas
sarakstes), kā arī konstatējot vairākkārtējus Būvuzņēmēja Līguma pārkāpumus pašvaldība
2019.gada 14.novembrī nosūtīja vēstuli Nr. 6-2-6/9/5416 “Par Līguma izbeigšanu” (turpmāk –
vēstule par līguma izbeigšanu), ar kuru paziņoja, ka ar 2019.gada 20.novembri vienpusēji
izbeidz Līgumu.
2019.gada 19.novembrī Būvuzņēmējs nosūtīja vēstuli Nr.032/2019 “Par līgumsoda
nepiemērošanu izbeidzot līgumu” aģentūrai un informācija pašvaldībai, kurā lūdza aģentūru
izvērtēt un sniegt atzinumu par līgumsoda nepiemērošanu izbeidzot Līgumu.
2019.gada 21.novembrī Būvuzņēmējs nosūtīja vēstuli Nr.033/2019 “Par Līguma
izbeigšanu”, kurā aicināja pašvaldību noslēgt vienošanos par līguma izbeigšanu.
2019.gada 10.decembrī pašvaldība saņēma SIA “SCO centrs”, reģ. Nr.44103002148
(turpmāk – sabiedrība), kas ir Būvuzņēmēja viens no dalībniekiem, 2019.gada 6.decembra
vēstuli Nr.132, kurā norādīja, ka tam ir kļuvis zināmas vadošā partnera SIA “Bazalts” radītās
problēmas Līguma izpildes gaitā, un pašvaldības izvirzītās pretenzijas ir pamatotas, taču
sabiedrība ir gatava turpināt pildīt noslēgtā Līguma saistības, kā arī lūdza pagaidām
nepiemērot līguma saistību izpildes nodrošinājumu.
Aktīvi iesaistoties sabiedrībai, pašvaldība atjaunoja sarunas par iespējamu Līguma
darbības atjaunošanu, izvirzot šādas prasības:

1) Objekta Projekta vadībā iesaistās SIA “SCO centrs”, saskaņā ar Būvuzņēmēja
biedru (Pilnsabiedrības “BAZALSCO” biedri SIA “Bazalts” un SIA “SCO centrs”)
starpā 2019.gada 20. februārī noslēgtās vienošanās “Par Cēsu pilsētas vidusskolas
piebūves būvdarbu konkursu, identifikācijas Nr.CNP/2018/86/ERAF” 5.punktu
(SIA “SCO centrs” paredzamā līguma daļa ir projektu vadība un kvalitātes
kontrole);
2) pašvaldībai tiek iesniegts Darba veikšanas projekts;
3) pašvaldībai tiek iesniegts izstrādāts Līguma darbības atjaunošanas projekts, ar
kuru tiek atjaunota Līguma darbība, iesniedzot papildus garantijas un uzņemoties
riskus līguma saistību izpildē;
4) Būvuzņēmējam papildus jāiesniedz nodrošinājums – galvojums.
Ņemot vērā, ka Būvuzņēmējs neizpildīja nevienu no minētajām prasībām, pašvaldība
2020.gada 7.janvārī atgādināja, ka 2019.gada 14.novembra vēstule Nr. 6-2-6/9/5416 “Par
Līguma izbeigšanu” nav atsaukta un ir spēkā.
2020.gada 21.janvārī pašvaldība nosūtīja Būvuzņēmējam vēstuli Nr.6-2-6-/2/381 “Par
Pilsētas vidusskolas Būvdarbu līguma izbeigšanas sekām”, ar kuru lūdza Būvuzņēmējam izvest
no Objekta 2020.gada 7-9.janvārī atvestos un uzstādītos konteinerus, sētu, tehniku un
iekārtas, atjaunot stāvokli kāds tas bija uz 2020.gada 6.janvāri un parakstīt nosūtīto
būvlaukuma pieņemšanas – nodošanas aktu, atgriezt pašvaldībai būvprojektu un būvdarbu
žurnālus, kā arī saskaņot par veiktajiem būvdarbiem 2019.gada augusta mēnesī.
2020.gada 24.janvārī Būvuzņēmējs nosūtīja vēstuli Nr.3/2020 “Par 2019.gada 26.jūlija
Būvuzņēmuma līgumu Nr.739/2019/3-3-13 iepirkuma identifikācijas numurs CNP
2018/86/ERAF”, kurā norādīja, ka pašvaldības rīcībai izbeigt līgumu vienpusēji nav tiesiska vai
līgumiska pamata un Būvuzņēmējs ir gatavs turpināt sadarbību un izpildīt ar Līgumu izpildītās
saistības.
2020.gada 31.janvārī pašvaldība nosūtīja Būvuzņēmējam vēstuli Nr.6-2-6-/2/539 “Par
Pilsētas vidusskolas Būvdarbu apsekošanu”, ar kuru lūdza Būvuzņēmējam 2020.gada
3.februārī uz Objekta apsekošanu.
2020.gada 4.februārī Būvuzņēmējs nosūtīja vēstuli Nr.5/2020 “Par objekta
apsekošanu 2019.gada 3.februārī”, kurā norādīja, ka Līgums ir spēkā esošs un nav tiesiski
izbeigts, Būvuzņēmējs nenodos pašvaldībai Objekta būvlaukumu un 2019.gada augusta
mēnesī veikto darbu apjomi ir fiksēti un saskaņoti ar būvuzraugu 2019.gada 13.septembrī
pašvaldībai iesniegtajā izpildes aktā un šādu darbu nepieņemšana nav tiesiska.
Pašvaldība uz domes sēdi 2020.gada 13.februārī plkst.11.15, aicināja pilnsabiedrības
“BAZALSCO”, reģ. Nr.44103118173, biedru SIA “SCO centrs”, reģ. Nr. 44103002148,
pilnsabiedrības “BAZALSCO”, reģ. Nr.44103118173, biedru un pilnvaroto pārstāvi SIA
“BAZALTS”, reģ. Nr.44103000378, Darbu un Objekta autoruzrauga PS "SB PROJEKTS &
BŪVPROJEKTS" pārstāvi arhitekti (vārds, uzvārds), Centrālās finanšu un līgumu aģentūras
pārstāvi, SIA “BŪVĒLOGS projekti”, reģ. Nr.40103770182, būvuzraugu (Objekta atbildīgo
būvuzraugu un Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugu).
Uz domes sēdi ieradās Darbu un Objekta autoruzrauga PS "SB PROJEKTS &
BŪVPROJEKTS" pārstāvi arhitekti (vārds, uzvārds), pilnsabiedrības “BAZALSCO”, reģ.
Nr.44103118173, biedra SIA “SCO centrs” valdes loceklis un juridiskais pārstāvis zvērināts
advokāts, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Sociālās infrastruktūras departamenta
direktors un vecākā eksperte , SIA “BŪVĒLOGS projekti”, reģ. Nr.40103770182, būvuzraugs
(turpmāk – atbildīgais būvuzraugs) un Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu
būvuzraugs un Cēsu pilsētas vidusskolas direktore un direktora vietnieks saimniecības darbā.
Kā domes sēdes laikā norādīja atbildīgais būvuzraugs, tad Būvuzņēmējs nav pildījis
Līgumā noteiktās saistības, proti, nav iesniedzis Pasūtītājam saskaņotu un atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem sagatavotu darba veikšanas projektu, kā arī nav veicis Līgumā
noteiktos būvdarbus.

Ņemot vērā minētos faktiskos apstākļus un tiesiskos apsvērumus, dome konstatē:
1. Darbi attiecībā uz Cēsu novada būvvaldei iesniegto apliecinājuma karti –
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas,
automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas esošajai Cēsu Pilsētas
vidusskolai, darbi objektā nenotiek no 2019.gada septembra mēneša;
2. Darbi attiecībā uz Cēsu Pilsētas vidusskolas piebūves I kārtas būvdarbiem Leona
Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nav uzsākti;
3. Pašvaldība līgumu izbeigusi, pamatojoties uz vēstulē par Līguma izbeigšanu
norādītājiem tiesiskajiem pamatiem;
4. Būvuzņēmējs pēc savas iniciatīvas ir lūdzis pašvaldību izbeigt līgumsaistības
2019.gada 24.septembrī un 2019.gada 21.novembrī;
5. Ka ir iespējams pieņemt daļēji veiktos Darbus attiecībā uz Cēsu novada būvvaldei
iesniegto apliecinājuma karti – Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas
esošajai Cēsu Pilsētas vidusskolai, ja ir izvērtēta Būvuzņēmēja iesniegto
izpildshēmu atbilstība reālajai situācijai un veikta apjomu pārbaude un Darbu
saskaņošana ar atbildīgo būvuzraugu;
6. Būvuzņēmējs ir prettiesiski 2020.gada 7-9.janvārī atkārtoti iekārtojis Objekta
būvlaukumu un nav to nodevis pašvaldībai, t.sk., būvprojektu un Būvdarbu
žurnālu un autoruzraudzības žurnālu.
Būvuzņēmējs līdz šim brīdim nav veicis ar Līguma izbeigšanu, piemērotā līgumsoda samaksu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu
novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret
– nav, atturas – nav, konceptuāli nolemj:
Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības veiktās darbības Līguma saistību izpildē.

33.
Par Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti
projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” direktore,
Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja
“Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti” projektu
konkursā tika saņemti 12 projektu pieteikumi, kurus vērtēja konkursa vērtēšanas
komisija 7 cilvēku sastāvā (apstiprināta ar p/a Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs
28.01.2020. Rīkojumu 1-1.5/7) saskaņā ar konkursa nolikumu un vērtēšanas
kritērijiem (apstiprināts ar Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumu nr. 392).
Komisija konkursa rezultātus apstiprinājusi komisijas sēdē 2020.gada
7.februārī. Saskaņā ar “Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu
piesaisti” projektu konkursa nolikuma 8.8. punktu, lēmumu par atbalstāmajiem

projektiem un par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu, konkursa komisijas
priekšsēdētājs virza apstiprināšanai domes sēdē.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu Cēsu
novada dome, ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis, D.Trapenciere,
P.Irbins, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs), pret – nav, atturas – nav,
(deputāti I.Markova-Suija, R.Sproģis nepiedalās lēmuma pieņemšanā) nolemj:
1.

Apstiprināt “Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu
piesaisti” projektu konkursa rezultātus saskaņā ar pielikumu.

2.

Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” (direktorei A.Magonei).
Pielikums
34.
Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes izmantošanai bērnu un
jauniešu sporta deju biedrībai “Reveranss” sacensību organizēšanai
_______________________________________________________________
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore

04.02.2020. saņemts iesniegums (reģ.Nr.6-2-6/7/729) no bērnu un jauniešu sporta
deju biedrības “Reveranss” ar lūgumu piešķirt īres maksas atvieglojumus pasākuma
“Latvijas Kausa izcīņas posms sporta dejās “Cēsu Kauss” organizēšanai 15.03.2020.
Cēsīs, Piebalgas ielā 18.
Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu “…veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu”, Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 5.
punktu “…finansēt sporta sacensības” , pamatojoties uz Cēsu novada domes
19.12.2019. lēmuma Nr.407 8.punktu “…pasākumiem, kurus organizē bērniem un
jauniešiem …pašvaldība apmaksā nomas maksu 100% apmērā par attiecīgās sporta
bāzes izmantošanu…”un ievērojot Sporta padomes 04.02.2020. sēdē (protokols Nr.7)
izteikto apstiprinājumu par bezmaksas sporta bāzes piešķiršanu,
Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis,
D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt bezmaksas sporta bāzi pasākuma “Latvijas Kausa izcīņas posms sporta
dejās “Cēsu Kauss” organizēšanai, iekļaujot sacensību norisei nepieciešamās
sagatavošanas un iekārtošanas izmaksas.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
35.

Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.407
“Par biedrību finansējum Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa,
sacensību un sporta pasākumu organizēšanai”
______________________________________________________________
Ziņo: I.Krūmiņa. Sporta koordinatore

Pamatojoties uz biedrības “Invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs ”Cēsis’” iesniegumu
(reģistrēts 07.02.2020. Nr.6-2-6/7/800) par atvieglojumu piešķiršanu sporta bāzu
izmantošanā, un
ievērojot Sporta likuma 7. panta pirmās daļas 3. apakšpunktu, kur teikts “…pašvaldības,
veicinot veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas
sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību”, kā arī
atsaucoties uz 2019.gada 7.februāra noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta
attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā” 7.3.punktu, kur
teikts, ka “…tiesības pretendēt uz pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas
nomas maksas apmaksai biedrībām … nosaka Cēsu novada dome ar atsevišķu lēmumu”, un
ņemot vērā Cēsu Sporta padomes 04.02.2020. sēdē izteikto ierosinājumu (protokols Nr.7)
papildināt noteikumus “Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai
treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai” ar ierakstu par biedrības
“Invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs ”Cēsis’” līdzfinansējumu sporta bāzu nomai – 10%,
Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs, M.Sestulis,
D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumā Nr.407 “Par biedrību
finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta
pasākumu organizēšanai” un papildināt 10.punkta tabulu ar jaunu rindu šādā
redakcijā:
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Biedrība “Invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs
”Cēsis”

10%.

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

