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Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, Vaives
pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai
Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu
Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā Nr.56 “Par
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja
Skola6” 2020.gadam” uz ārkārtas situācijas laiku
Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā”
apstiprināšanu
Par cīņas paklāja iegādi un nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Par sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle”
peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā
Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna izpildes
apstiprināšanu
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam
Investīciju plāna aktualizāciju

1.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumu Nr. 34 “Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 8.p.) atsavināšanai, pārdodot izsolē,
nodeva 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 – Īpašums.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37. panta piekto daļu un
pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumu Nr. 34 „ Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 8.p.) un apstiprinātajiem izsoles
noteikumiem, Nekustamā īpašuma pieguļošo nekustamo īpašumu īpašniekiem 26.02.2020. tika

nosūtīti Atsavināšanas paziņojumi (Nr.6-2-6/5/889; Nr.6-2-6/5/890; Nr.6-2-6/5/891; Nr.6-26/5/892) kā nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi, Vaives pagasts, Cēsu novads,
pieguļošās zemes īpašniekam, izmantot pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu - „Meža
Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 010 0058, kas sastāv no neapbūvēta zemes
gabala un mežaudzes, kadastra apzīmējums 4290 010 0057, platība 5,8 ha, par nosacīto (sākotnējo)
cenu - 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
Atsavināšana paziņojumā noteiktajā termiņā pirkt Nekustamo īpašumu pieteicās viena persona,
kurai ir pirmpirkuma tiesības, tas ir (vārds,uzvārds), dalībnieks tika reģistrēts ar kārtas Nr.1.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta otro daļā noteikto, (Šā
likuma 4.panta ceturtajā daļā minētās mantas atsavināšana izsludināma šajā likumā noteiktajā
kārtībā (11.pants), uzaicinot attiecīgās personas mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā
īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā no minētajām personām ir saņemts viens pieteikums, izsoli
nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu.) izsole netika rīkota.
Pamatojoties uz 26.03.2020. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas lēmumu
(protokols Nr.4) (vārds,uzvārds), tika nosūtīta, Izziņa par iegūto īpašumu un informācija par
samaksas kārtību.
(vārds,uzvārds) par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosacīto cenu un nodrošinājuma
naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 1000.00 EUR (viens tūkstotis euro un 00
centi)), ir samaksājis ieskaitot, EUR 9 000.00 (deviņi tūkstoši 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 un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.
panta ceturtās daļas 1. punktu, 5. panta pirmo daļu, 14. panta otro daļu un 37. panta pirmās daļas
4. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 26.03.2020. priekšlikumu (prot.
Nr. 4), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs
4290 010 0058, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala un mežaudzes, kadastra
apzīmējums 4290 010 0057, platība 5,8 ha, turpmāk – Īpašums, par Īpašuma nosacīto
cenu 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma
līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
2.
Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu
_______________________________________________________________________

Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Atpūtas ielā 29, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra numurs
42010071630) īpašnieka SIA “Dens” 18.02.2020. iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 18.02.2020.
ar Nr. 6-2-6/4/1055) un 17.03.2020. iesnieguma papildinājumi par zemes vienības sadalīšanu. Nekustamais
īpašums Atpūtas ielā 29, Cēsīs (kadastra numurs 42010071630) sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 007 1630 ar platību 12 403,00 m2 un divām būvēm.

Nekustamā īpašuma teritorija, saskaņā ar Cēsu novada Teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam atrodas
mazstāvu apbūves teritorijā (DzM), kurā minimālā jaunizveidojama zemes gabala platība ir 1000m2.
Nekustamo īpašumu Atpūtas ielā 29, Cēsīs, Cēsu nov. plānots sadalīt, veidojot apbūvei derīgas zemes vienības
privātmāju būvniecībai, kā arī plānojot jaunas ielas izveidi, lai nodrošinātu piekļuvi izveidotajām zemes
vienībām. Atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2 punktam, ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves
nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas vai pašvaldību ceļus,
izstrādājams detālplānojums.
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 14.10.2014. Ministru kabineta
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu,
39.2. apakšpunktu, 44., 96., 98., 101. un 102.punktu, Cēsu novada Teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam
(apstiprināts ar Cēsu novada domes 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada
teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
apstiprināšanu”), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.03.2020.
atzinumu (prot. Nr.13) un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 02.04.2020.
atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par

(G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam Atpūtas ielā 29, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā
ar pielikumu Nr.1;
2. Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov. saskaņā ar
pielikumu Nr.2;
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas
plānotāju E.Taureni;
4. Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju
saskaņā ar pielikumu Nr.3;
5. Lēmumu piecu (5) darba dienu laikā pēc tā spēkā stāšanās ievieto Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā un pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv.

1.pielikums
Cēsu novada domes
16.04.2020. lēmumam Nr.106

Detālplānojuma teritorija

Detālplānojuma teritorijas robeža

2. pielikums
Cēsu novada domes
16.04.2020. lēmumam Nr.106
DARBA UZDEVUMS
detālplānojuma izstrādei Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov.
1. Detālplānojuma izstrādes mērķis un pamatojums
Īpašuma Atpūtas ielā 29, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 007 1630) īpašnieka 18.02.2020.
iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 18.02.2020. ar Nr. 6-2-6/4/1055), kurā izteikta iecere
sadalīt zemes vienību (kadastra apz. 4201 007 1630) ar platību 12 403,00 m2 apbūvei derīgos zemes
gabalos. Atbilstoši Cēsu novada Teritorijas plānojumam 2016.-2026.gadam, īpašums atrodas
mazstāvu apbūves teritorijā (DzM), kas paredzēta galvenokārt savrupmāju apbūvei ar apbūvi līdz
diviem stāviem un atbilstošas infrastruktūras izveidei un kurā minimālā jaunizveidojama zemes
gabala platība ir 1000m2, tātad teritoriju ir iespējams sadalīt. Lai nodrošinātu piekļuvi izveidotajām
zemes vienībām, nepieciešams izveidot jaunu ielu detālplānojuma teritorijā.
Detālplānojums izstrādājams pamatojoties uz:
 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 28. panta pirmo, trešo un ceturto
daļu;
 Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem” 38. punktu, 39.2. apakšpunktu, 44., 96., 98., 101. un
102.punktu,
 Cēsu novada Teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam (apstiprināts ar Cēsu novada domes
24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”).
2. Detālplānojuma uzdevumi:
2.1.
Detālplānojumā risināt:
2.1.1. Nekustamā īpašuma parcelāciju un adresāciju. Parcelāciju risināt tā, lai gar
jaunviedojamām iekškvartāla ielām veidotos zemes vienības (minimālā
jaunizveidojamā zemes gabala platība 1000 m2), kuras būtu izmantojamas
savrupmāju vai rindu māju apbūvei.
2.1.2. Izstrādāt nepieciešamā inženierkomunikāciju nodrošinājuma shēmas, noteikt ielu
sarkanās līnijas un apgrūtinājumus;
2.1.3. Nekustamā īpašuma iekšējo transporta un gājēju kustības organizāciju, veidojot
iekškvartāla ielu, nodrošināt jaunveidojamo ielu sasaisti ar blakus esošajām
teritorijām, t.sk., pa ielu jānodrošina piekļuve nekustamajiem īpašumiem Atpūtas
ielā 17, 17A, 19 un 19A, kuri šobrīd savos īpašumos nokļūst, šķērsojot Atpūtas ielas
29 zemes gabalu;
2.1.4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus;
2.1.5. Esošās apbūves saglabāšanas nosacījumus, ja nepieciešams;
2.1.6. Zemes vienību funkcionālo zonējumu un apbūves tehniskos rādītājus (intensitāte,
blīvums, stāvu skaits), kā arī citus noteikumus, kuri nosakāmi atbilstoši spēkā
esošajam Cēsu novada teritorijas plānojumam 2016.-2026.gadam;
2.2.
Detālplānojuma procesa gaitā, sagatavot pārskatu par detālplānojuma izstrādes
procesu, veikt sabiedrības līdzdalības nodrošināšanas pasākumus, tai skaitā izskatīt saņemtos

iesniegums par detālplānojumu, piedalīties un protokolēt sabiedriskās apspriedes un citas
darba gaitā nepieciešamās sanāksmes, apkopot to rezultātus un precizēt detālplānojumu.
2.3.
Sagatavot administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu projektu.
3. Detālplānojuma teritorija
Detālplānojuma teritorijā ietilpst zemes vienība Atpūtas ielā 29, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 007 1630). Detālplānojuma teritorijas platība ~ 12 403 m2.
4. Prasības detālplānojuma saturam un grafiskās daļas izstrādei
4.1.
Detālplānojuma saturam jāatbilst Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628
„Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 44.punkta
prasībām;
4.2.
Detālplānojums izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskā materiāla
pamatnes (mērogs M 1:500);
4.3.
Detālplānojuma projektu iesniegt Cēsu novada pašvaldībai, pievienojot projekta
grafiskos materiālus digitālā formā *dgn vai *dwg datņu un PDF vai JPG formātā, un teksta
daļu DOC formātā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus PDF formātā.
4.4.
Detālplānojuma gala redakciju sagatavot divos sējumos un elektroniskā formā (CD
vai datu nesējs).
5. Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi detālplānojuma izstrādei un atzinumi par
izstrādāto detālplānojuma projektu vai no kurām saņemami saskaņojumi:
5.1.
VAS „Latvijas valsts ceļi” (nosacījumi un atzinums);
5.2.
AS „Sadales tīkls” Ziemeļu reģions (nosacījumi un saskaņojums);
5.3.
SIA „Vinda”, Valmieras ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un
saskaņojums);
5.4.
AS „Latvijas Gāze”, Kr.Valdemāra ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101
(nosacījumi un saskaņojums);
5.5.
SIA „Lattelecom”, Raunas ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 (nosacījumi un
saskaņojums).
6. Plānotie publiskās apspriešanas pasākumi
6.1.
Detālplānojuma izstrādes laikā nepieciešamos sludinājumus publicēt laikrakstā
“Druva”, pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv, organizēt publiskās apspriešanas
pasākumus, atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” definētajām prasībām.
6.2.
Paziņojumus par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu publicēt Teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (turpmāk - TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv,
pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Cēsu Vēstis”, nosūtīt to nekustamo īpašumu
īpašniekiem (tiesiskajiem valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi
robežojas ar detālplānojuma teritoriju, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos;
6.3.
Pēc atbilstoša domes lēmuma paziņojumu par detālplānojuma redakcijas publiskās
apspriešanas uzsākšanu, kas ilgst ne mazāk par trijām nedēļām, ievietot TAPIS, pašvaldības
mājas lapā www.cesis.lv, pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Cēsu Vēstis”.
Publiskās apspriešanas termiņš sākas ne agrāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc paziņojuma
publicēšanas TAPIS. Nosūtīt informāciju to nekustamo īpašnieku īpašniekiem (tiesiskajiem
valdītājiem), kuru īpašumā (valdījumā) esošie nekustamie īpašumi robežojas ar detālplānojuma
teritoriju, kā arī izziņot citos sabiedrībai pieejamos veidos. Paziņojumā norādīt:

6.3.1. Cēsu novada domes lēmumu par detālplānojumanodošanu publiskajai apspriešanai;
6.3.2. detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas termiņu;
6.3.3. vietu, kur noteiktā laikā var iepazīties ar detālplānojuma redakciju;
6.3.4. paredzētos sabiedrības līdzdalības pasākumus un to norises vietu un laiku;
6.3.5. apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vietu un laiku.
6.4.
Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Cēsu Vēstis” un pašvaldības
tīmekļa vietnē www.cesis.lv.

Darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi.

3. pielikums
Cēsu novada domes
16.04.2020. lēmumam Nr.106
Līguma par detālplānojuma izstrādes finansēšanu projekts

Līgums Nr.____________
par detālplānojuma izstrādi un izstrādes finansēšanu
Cēsīs,

2020.gada__________________

Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsīs,
Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pašvaldība), kuras vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un
Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis,
un
SIA “Dens”, reģ. Nr. 49503004826, juridiskā adrese Raunas iela 3a, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
(turpmāk - Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji),
un
____________, reģ.Nr._____________, (turpmāk – Detālplānojuma izstrādātājs),
turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai kopā - Puses,
pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
(turpmāk – MK noteikumi Nr.628) un Cēsu novada domes 2020.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.106 „Par
detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma
apstiprināšanu” (prot.Nr.8, 3.punkts) (turpmāk – Lēmums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1.
Līguma priekšmets
1.1. Puses noslēdz Līgumu par Detālplānojuma izstrādi zemes gabalam Atpūtas ielā 29, Cēsīs,
Cēsu nov. (zemes vienība ar kadastra apz. 4201 007 1630, platība 12 403,00 m2) Cēsīs, Cēsu novadā
(turpmāk – Detālplānojums) un Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji kopā ar Detālplānojuma
izstrādātāju apņemas izstrādāt un iesniegt Pašvaldībā Detālplānojuma projektu saskaņā ar Lēmumu.

1.2. Detālplānojuma izstrādi 100 % (viens simts procentu) apmērā finansē Detālplānojuma
izstrādes ierosinātāji, kas ar Detālplānojuma izstrādātāju slēdz atsevišķu vienošanos par
Detālplānojuma izstrādes apmaksas kārtību.
1.3. Detālplānojuma izstrādes vadītāja ir Pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā
teritorijas plānotāja Evija Taurene.
2.
Pušu saistības un atbildība
2.1. Pusēm ir tiesības veikt nepieciešamās tikšanās, pārrunas, kā arī izpildīt citas saskaņotas
darbības, kas saistītas ar Līguma izpildi.
2.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem ir pienākums:
2.2.1. organizēt Detālplānojuma izstrādi atbilstoši MK noteikumu Nr.628 un Lēmuma
1.pielikuma un 2. pielikuma prasībām, sniegt Detālplānojuma izstrādātājam visu Līguma
izpildei nepieciešamo informāciju;
2.2.2. organizēt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru, ja ir saņemts Vides
pārraudzības valsts biroja lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu;
2.2.3. veikt maksājumus Detālplānojuma izstrādātājam atbilstoši savstarpējās vienošanās
noteiktajai kārtībai;
2.2.4. nodrošināt Pašvaldību ar nepieciešamajiem informatīvajiem materiāliem, to
iesniegšanai Cēsu novada domes komitejās un sēdēs pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja
pieprasījuma;
2.2.5. sagatavot nepieciešamos informatīvos materiālus publiskās apspriešanas uzsākšanai;
2.2.6. nodrošināt Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvja dalību Detālplānojuma
publiskās apspriešanas sanāksmē.
3.3. Pašvaldība nodrošina:
3.3.1. Detālplānojuma izstrādes vadību un uzraudzību saskaņā ar spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām;
3.3.2. nepieciešamo lēmumu projektu sagatavošanu un iesniegšanu Cēsu novada domes
komitejās un sēdēs;
3.3.3. nepieciešamo paziņojumu publicēšanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS), vietējā laikrakstā, pašvaldības tīmekļa vietnē un paziņojumu par
Detālplānojuma apstiprināšanu arī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;
3.3.4. Piekļuves tiesības konkrētajam projektam Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā (TAPIS) Detālplānojuma izstrādātājam uz detālplānojuma izstrādes
laiku.
3.4. Detālplānojuma izstrādātājam ir pienākums:
3.4.1. veikt kvalitatīvu Detālplānojuma izstrādi, atbilstoši MK noteikumu Nr.628 prasībām;
3.4.2. sadarboties ar Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem, pieprasot un nododot
Līguma izpildei nepieciešamo informāciju;
3.4.3. Detālplānojuma izstrādei nepieciešamos nosacījumu un informācijas pieprasīšanu
institūcijām, kas minētas Lēmuma 2.pielikuma 5. punktā;
3.4.3. nodrošināt Detālplānojuma izstrādātāja pārstāvja dalību Detālplānojuma publiskās
apspriešanas sanāksmē un MK noteikumu Nr.628 86.punktā minētajā sanāksmē;
3.4.5. apkopot institūciju nosacījumus un atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā
saņemtos priekšlikumus un sniegt priekšlikumus par to vērā ņemšanu vai noraidīšanu.
3.5. Pašvaldība nodod Detālplānojuma izstrādes ierosinātājiem šādus dokumentus vai to kopijas:
3.5.1. saņemtos nosacījumus, informāciju un atzinumus;
3.5.2. sanāksmes protokolus.

3.6. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji sagatavoto detālplānojuma projektu, apkopojumu par
saņemtajiem institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu iesniedz Detālplānojuma
izstrādes vadītājam.
3.7. Pēc Detālplānojuma projekta izskatīšanas Detālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz to
izskatīšanai Cēsu novada domē, pievienojot ziņojumu par tā izstrādi. Cēsu novada dome attiecīgajā
sēdē izskata Detālplānojuma projektu un pieņem lēmumu par detālplānojuma redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
3.8. Detālplānojuma izstrādātāji pēc publiskās apspriešanas sanāksmes izstrādāto
Detālplānojuma redakciju kopā ar pārskatu par Detālplānojuma izstrādi iesniedz Detālplānojuma
izstrādes vadītājam.
3.9. Detālplānojuma izstrādes vadītājs iesniedz izskatīšanai Pašvaldībā MK noteikumu Nr.628
87.punktā noteiktos dokumentus, un Pašvaldība 4 (četru) nedēļu laikā pēc minēto dokumentu
saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem, saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 88.punktu.
3.10. Ja Detālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Detālplānojuma
redakcijā, tā netiek virzīta izskatīšanai Domē, bet atgriezta Detālplānojuma izstrādātājam trūkumu
novēršanai, rakstveidā informējot par nepieciešamajiem labojumiem.
3.11. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās Līguma saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē
nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai iespējami samazinātu radītos
kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas, un 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo pārējām
Pusēm par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.
3.12. Pušu pārstāvji darba jautājumu operatīvai risināšanai:
3.12.1. Pašvaldība pārstāvis – Detālplānojuma izstrādes vadītāja, Attīstības un būvniecības
pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja Evija Taurene, tālrunis 26346996, e-pasts:
evija.taurene@cesis.lv
3.12.2. Detālplānojuma izstrādes ierosinātāju pārstāvis –____________________;
3.12.3. Detālplānojuma izstrādātāja pārstāvis - _________________________.
4.
Citi noteikumi
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
4.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt
Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.
4.3. Jebkuras izmaiņas Līgumā vai kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, veicamas
Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos pie Līguma, kas kļūst par Līguma saistošu un neatņemamu
sastāvdaļu.
4.4. Strīdi starp Pusēm par Līgumu ir risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.5. Līgums sagatavots un parakstīts __ (__) eksemplāros uz __ (___) lapām ar vienādu juridisku
spēku, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
5.Pušu rekvizīti
Pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101
Tālr. 64161800; e-pasts: dome@cesis.lv
______________________________
Atis Egliņš-Eglītis

Detālplānojuma ierosinātājs
SIA “Dens”
reģ. Nr. 49503004826
Raunas iela 3A, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālr.29171748 e-pasts:
gints.cudorans@inbox.lv
____________________________
Gints Čudorāns

Detālplānojuma izstrādātājs
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
/___________/
3.
„Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 36.panta 7¹. p daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un piekto daļu, un Cēsu novada
domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 27 „Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā”
5.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldība Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.03.2020.
priekšlikumus (prot. Nr. 13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu (prot.Nr.5),
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus par topogrāfiskās informācijas apriti:
1.1. Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu, ievietošanu
datubāzē un nosūtīšanu Valsts zemes dienestam(VZD):
1.1.1. objektam (objekts- vienlaidus uzmērījums bez pārrāvumiem) ar platības līdz 0.3 ha
(ieskaitot) viens objekts 15.50 EUR(bez PVN);
1.1.2. objektam ar platību no 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot) viens objekts 19.50 EUR (bez PVN);
1.1.3. objektam ar platību no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) viens objekts 22.50 EUR (bez PVN);
1.1.4. objektam ar platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha –7.00 EUR (bez PVN), ja ir
mazāk par 2 pazemes inženierkomunikācijām, tad pielieto koeficientu 0.5.
1.1.5. ja izsniegtie dati nav sakārtoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai specifikācijai, tad
punktos 1.1.1 –1.1.4. noteiktajiem izcenojumiem pielieto koeficentu 0.7.
1.1.6. Bet ne vairāk kā 135 EUR (bez PVN)par vienu objektu.
1.2. Par inženierkomunikāciju izpildshēmas, izpildmērījuma pieņemšanu, pārbaudi, ievietošanu
datubāzē un nosūtīšanu VZD (t.sk topogrāfiskās informācijas izsniegšana, ja tāda nepieciešama):
1.2.1. trasei ar garumu līdz 300 m viens objekts 9.30 EUR (bez PVN);
1.2.2. trasei ar garuma virs 300 m papildus par katriem nākamajiem 100 m – 3.00 EUR (bez PVN).
1.2.3. Izpildmērījuma objekts ar platību līdz 0.5 ha 11.90 EUR(bez PVN).
1.2.4. Objektam ar platību virs 0.5 ha par katriem nākamiem 0.5 ha- 3.00 EUR(bez PVN).
1.2.5. Bet ne vairāk kā 135 EUR (bez PVN) par vienu objektu.
1.3. Inženiertīklu shēmas un/vai situācijas plāna noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (shēma/plāns
izmantojama tikai virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu
pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei), bez kadastra
datiem:
1.3.1. objektam ar platību līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts – EUR 8.50 (bez PVN);
1.3.2. objektam ar platību virs 0.3 ha papildus par katru nākamo 0.1 ha – EUR 1.60 (bez PVN).

1.4. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, u.c.) zemes vienības robežplānu vai
citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā
viens objekts – 3.00 EUR (bez PVN).
2.

Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

3.

No maksas ir atbrīvoti Cēsu novada pašvaldības, pašvaldības iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību (kur
pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%) pasūtītie topogrāfiskie darbi.

4.

Atkārtotai darba pārbaudei, ja nav izlabotas iepriekš norādītās kļūdas un nepilnības, tiek pielietots
attiecīgais izcenojums ar koeficentu 2. Minētais lēmuma punkts attiecās arī uz 3. punktā norādīto
iestāžu pasūtījumiem.

5.

Ja izpildmērījumā, izpildshēmā ir gan līnijveida objekti gan laukumi, piemēro izcenojumu 1.2.3 un 1.2.4.
atbilstoši kopējai platībai.

6.

Ar šī lēmuma stāšanos spēkā zaudē spēku Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmums Nr.530 "Maksas
pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti" un Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmums Nr. 411
“Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumā Nr.530 "Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās
informācijas apriti"”.

7.

Lēmums stājas spēkā 2020. gada 1. maijā.

8.

Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei nodrošināt lēmuma izpildi.

9.

Kontroli par lēmuma grozījuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.

4.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumā Nr.56 “Par pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam” uz ārkārtas situācijas
laiku
__________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
2020.gada 13.februārī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.56 “Par pakalpojuma cenrāža
apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam”, ar kuru lēma par ēkas Lielā
Skolas ielā 6, Cēsīs, un Palasta ielā 15, Cēsīs, telpu izmantošanas nomas un komunāliem
maksājumiem.
Pamatojoties uz 20.03.2020. likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 13.pantu, un ievērojot Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 02.04.2020. atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu prot.Nr.5), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot
tiešsaistē, ar 13 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.SuijaMarkova, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret –
nav, atturas – nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Noteikt atvieglojumu Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” sniegtajiem pakalpojumiem ēkā
Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, 32% apmērā no 2020.gada pakalpojumu cenrādī noteiktās
pakalpojuma maksas saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
2. Noteikt atvieglojumu Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” sniegtajiem pakalpojumiem ēkā
Palasta ielā 15, Cēsīs, saskaņā ar vienošanos par nomas maksu ar SIA “Cēsu klīnika”;
3. Lēmums ir spēkā līdz brīdim kamēr ar rīkojumu izsludinātā ārkārtējā situācija Latvijas
Republikā tiek atcelta;
4. Uzdot Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” valdei nodrošināt lēmuma izpildi;
5. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums Nr.1
Ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs sniegtajiem pakalpojumiem
N.p.k.

Pakalpojuma veids

mērvienība

Cena bez
PVN (EUR)

PVN
(EUR)

Cena ar PVN
(EUR)

1

Radošās darbnīcas nomas maksa

1 m2/
mēnesī

1.15

0.24

1.39

2

Radošās darbnīcas komunālie maksājumi

1 m2/
mēnesī

1.55

0.33

1.88

5

Kopā strādāšanas abonements

1 mēnesis

40.08

9.29

49.37

5.
Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas
kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu
______________________________________________________________________
Ziņo: Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

Kultūras centra vadītāja
Lai aktualizētu un precizētu amatiermākslas kolektīvu vadītāju un speciālistu darba samaksas
aprēķina sistēmas skaidrojumu “Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā”, veikt precizējumus nolikumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 02.04.2020. atzinumu (prot. Nr.4) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē,

ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Apstiprināt 2020. gada 16.aprīļa nolikumu “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” saskaņā ar pielikumu.

2.

Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktorei
A.Magonei).
Pielikums
Cēsu novada domes
16.04.2020.lēmumam Nr.109
Apstiprināts
ar Cēsu novada domes
16.04.2020.lēmumu Nr. 109

NOLIKUMS
Cēsīs
2020.gada 16.aprīlis

Nr.11

Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu
darbības nolikumā
1. Izdarīt šādus grozījumus 2016. gada 29. decembra nolikumā “Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums” (apstiprināts ar Cēsu
novada domes 29.12.2016. lēmumu Nr.337 “Par Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikuma apstiprināšanu”) :
1.1.

Izteikt nolikuma VI nodaļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3.
Darba samaksa tiek aprēķināta katra budžeta gadam. Ar rīkojumu to nosaka CKTC direktors
pēc Kultūras centra vadītāja iesniegta darbības sezonas vērtējuma, ņemot vērā attiecīgā vadītāja vai
speciālista kvalifikāciju un darbības sezonas rādītājus (Pielikums Nr.5).
3.1.

Vadītājiem darba samaksas apmēru nosaka pēc šādas formulas:

Darba samaksa = A + ((C+B) x A) kur
A – Bāzes summa mēnesī, ko aprēķina, reizinot stundas likmi ar konkrētajam kolektīvam noteikto
mēģinājumu stundu skaitu mēnesī un sagatavošanās darbu stundu skaitu mēnesī summu, ņemot
vērā procentuālo sadalījumu mēģinājumu procesam un sagatavošanās darbiem, un nepārsniedzot
maksimālo iespējamo stundu skaitu mēnesī (Pielikums Nr.4)
B – koeficients par bērnu un senioru Kolektīvu vadīšanu – 0,2
C – piemaksas koeficients par personisko darba ieguldījumu un kvalitāti. (Pielikums Nr.5).
3.2. Speciālistiem un koncertmeistariem darba samaksas apmēru nosaka reizinot stundas likmi
ar konkrētajam kolektīvam noteikto mēģinājumu stundu skaitu mēnesī un sagatavošanās darbu
stundu skaitu mēnesī summu, ņemot vērā procentuālo sadalījumu mēģinājumu procesam un
sagatavošanās darbiem, un nepārsniedzot maksimālo iespējamo stundu skaitu mēnesī (Pielikums
Nr.4).”
2. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 16.aprīlī.
6.
Par cīņas paklāja iegādi un nodošanu bezatlīdzības lietošanā
_____________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’15.panta pirmās daļas 6. punktu viena no pašvaldības
autonomām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, savukārt Sporta likuma
7. panta pirmās daļas 3. apakšpunkts noteic, ka “…pašvaldības, veicinot veselīgu dzīvesveidu un
sporta attīstību savā administratīvajā teritorijā, ir tiesīgas sekmēt sporta organizāciju, tajā skaitā
sporta klubu, veidošanos un darbību”.
Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 30.oktobrī ir saņemts biedrības "PAULA BUDOVSKA
LATVIJAS CENTRĀLAIS CĪŅAS SPORTA KLUBS" (turpmāk -Biedrība) iesniegums (reģistrēts 2019. gada
30. oktobrī Nr.6-2-6/7/5173) ar lūgumu rast iespēju atbalstīt biedrību, nodrošinot to ar cīņas
paklāju.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatores I.Krūmiņas 2020. gada 10.martā
organizētās tirgus izpētes rezultātiem (Nomenklatūras lietas indeksss Nr.2-1-13..), cīņas paklāju ir

iespējams iegādāties no biedrības “Latvijas Sporta Cīņas federācija” par 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti euro).
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1 punktu un trešo daļu atvasinātas publiskas persona savu mantu var nodot
bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai, par to pieņemot lēmumu. Biedrība ieguvusi
sabiedriskā labuma organizācijas statusu 2006.gada 3.jūlijā un kopš tā laika aktīvi darbojas ar mērķi
nodrošināt iespēju visiem bērniem un jauniešiem, tai skaitā arī pieaugušajiem, kā arī
maznodrošinātajiem un atsevišķām cilvēku grupām ar īpašām vajadzībām, nodarboties ar Brīvās
cīņas un Grieķu-Romiešu cīņas sportu. Biedrībā darbojas 53 cīkstoņi, no kuriem lielākā daļa ir bērni
un jaunieši, tai skaitā 31 cēsinieks. Biedrība darbojas Cēsīs, Dzintara ielā 9, kur arī glabāsies
iegādātais paklājs, kurš tiks izmantots gan treniņu, gan arī sacensību nodrošināšanai.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu Sporta padomes 2019. gada 12.novembra sēdē tika izteikts
ierosinājums (protokols Nr.5) atbalstīt biedrību ar lietota cīņas paklāja iegādi un paredzēt līdzekļus
Sporta budžetā, kā arī
balstoties uz Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra lēmumu Nr.25 “Par Cēsu novada domes
2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu”
apstiprināšanu’’,
pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2. punktu un 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Publikas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma
5.panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, trešo prim, ceturto un piekto daļu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu novada
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt no 2020.gada sporta budžeta nesadalītajiem līdzekļiem 3500 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti euro) cīņas paklāja iegādei.
2. Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "PAULA BUDOVSKA
LATVIJAS CENTRĀLAIS CĪŅAS SPORTA KLUBS" Cēsu struktūrvienībai mazlietoto cīņas paklāju
12x12m, kurš atbilst UWW (Vienotā pasaules cīkstoņu organizācija) standartiem, sastāv no
72 maziem paklājiem un viena pārvalka, un kura bilances vērtība ir 3500 EUR (trīs tūkstoši
pieci simti euro), uz 10 gadiem cīņas sporta veida attīstībai Cēsu novadā.
3. Nododamais cīņas paklājs atdodams atpakaļ, ja Biedrībai tiek izbeigts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss un ja cīņas paklājs vairs nav nepieciešams vai netiek izmantots cīņas
sporta attīstībai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
7.
Par sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu lietderīgu un ekonomisku izglītības iestādes darbību atbilstoši tās
kompetencei, izvirzītajiem mērķiem, uzdevumiem un pieejamajiem finanšu resursiem un ievērojot
to, ka Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Pilsētas vidusskolā tiek ierīkota telpu apsardze un telpu
apsardzes pakalpojums Cēsu Valsts ģimnāzijā un Cēsu Pilsētas vidusskolā ir nodots ārpakalpojumā,
ir iespēja veikt izmaiņas darba organizācijā izglītības iestādē pamatojoties uz likuma “Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 27.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma

10.panta desmito daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.04.2020.atzinumu
(protokols Nr.5), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

1.

Ar 25.05.2020. likvidēt 2.4 amata likmes “Sargs” Cēsu Valsts ģimnāzijā.
2. Minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, t.sk. nodrošināt attiecīgas
izmaiņas 2020.gada iestādes pamatbudžeta ieņēmumu – izdevumu tāmē.
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei nodrošināt atbilstošas izmaiņas Cēsu novada
pašvaldības 2020.gada budžeta kopsavilkumā.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
8.
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības
kapitāla izmantošanu 2019.gadā
____________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis
19.12.2019. noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumu”
6.2.apakšpunktā noteikts, ka minimālā dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībām ir 10
procenti no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, savukārt 6.6.apakšpunktā noteikts, ka Cēsu
novada dome pēc kapitāla daļas turētāja tiesiski un ekonomiski pamatota priekšlikuma var noteikt
atšķirīgu (samazināt) minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu par attiecīgo pārskata gadu,
nekā tas noteikts šo noteikumu 6.2.apakšpunktā un kapitālsabiedrības stratēģijā, ja, ņemot vērā
kapitālsabiedrības darbības jomu, nepieciešams novērst draudus kapitālsabiedrības ilgtspējīgai
attīstībai un konkurētspējas saglabāšanai.
2020.gada 17.marta SIA “Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) dalībnieku sapulcē
(protokols Nr.1) apstiprināja Koncertzāles 2019.gada finanšu pārskatu ar peļņu 2222 EUR –
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 222.22 EUR.
Lai nodrošinātu “SIA “Vidzemes koncertzāle” vidēja termiņa stratēģija 2015.-2019.gadam”
izpildi un Cēsu novada domes 26.01.2017. sēdes lēmumā Nr. 20 “Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’
finanšu un nefinanšu mērķiem” (prot.Nr.1, punkts 21) noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi,
tādejādi sasniedzot SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ vispārējo stratēģisko mērķi, ir nepieciešams veikt
regulārus ieguldījumus materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un uzlabošanai. Profesionālās
mākslas pieejamības nodrošināšanai nepieciešams iegādāties skatuves gaismas aprīkojumu –
inteliģento starmeti Spot - Robe VIVA CMY iegādei (plānotā cena 2400 euro), kas nodrošinātu
pilnvērtīgu pakalpojumu servisu mūsdienīgiem koncertiem, tādejādi veicinot SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’ ilgtspējīgu attīstību un konkurētspējas saglabāšanu. Ņemot vērā SIA ‘’Vidzemes
koncertzāle’’ darbības jomu, kas ir kultūras un profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana un
to, ka kapitālsabiedrības primārais mērķis nav peļņas gūšana, bet gan deleģēto un likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās autonomās funkcijas ietvaros esošo valsts
pārvaldes uzdevumu veikšana, kā arī SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ ierobežotās iespējas finanšu
piesaistei pamatlīdzekļu un tehnoloģisko iekārtu iegādei, minētā aprīkojuma iegādei nepieciešams
novirzīt visu SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ peļņu par 2019.gadu.

Attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstu tiesībām veikt intervences kultūras pakalpojumu
tirgū dažādu atbalsta pasākumu veidā (granti, dotācijas, projektu finansējums, nodokļu
atvieglojumi), kultūras pakalpojumi ir izņēmums, kas paredzēts gan Līgumā par Eiropas Savienības
darbību, gan tiek plaši piemērots Eiropas Savienības dalībvalstu praksē. Līguma par Eiropas
Savienības darbību 167.pants paredz, ka „Savienība veicina dalībvalstu kultūru uzplaukumu,
respektējot to nacionālās un reģionālās atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam
kultūras mantojumam. (..) Rīkojoties saskaņā ar citiem Līguma noteikumiem, Savienība ņem vērā
kultūras aspektus, jo īpaši, lai respektētu un veicinātu kultūru daudzveidību”. Savukārt Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107.panta 3.punkta d) apakšpunkts nosaka, ka „atbalstu, kas veicina
kultūru un kultūras mantojuma saglabāšanu, ja tāds atbalsts neiespaido tirdzniecības nosacījumus
un konkurenci Savienībā tiktāl, ka tas ir pretrunā kopīgām interesēm, var uzskatīt par saderīgu ar
iekšējo tirgu”. Papildus 2016.gada 19.jūlijā tika pieņemts Eiropas Komisijas paziņojums par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107.panta 1.punktā minēto valsts atbalsta jēdzienu (2016/c 262/01)
(turpmāk – Paziņojums par valsts atbalsta jēdzienu), tostarp skaidrojot valsts atbalsta nosacījumu
piemērošanu atsevišķu nozaru ietvaros, piemēram, kultūrai un kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanai, dabas aizsardzībai. Saskaņā ar Paziņojuma par valsts atbalsta jēdzienu 33. un
34.punktā noteikto kultūras un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā ietilpst ļoti plašs
mērķu un darbību loks, tostarp muzeji, arhīvi, bibliotēkas, mākslas un kultūras centri vai telpas,
teātri, operas nami, koncertzāles, arheoloģiskie objekti, pieminekļi, vēsturiskie objekti un celtnes,
tradicionālās paražas un amatniecība, festivāli un izstādes, kā arī kultūras un mākslas izglītības
pasākumi. Eiropas Komisija ir norādījusi, ka atsevišķas ar kultūru, kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu un dabas aizsardzību saistības darbības var būt organizētas nekomerciāli un tādējādi
tās ir tādas, kurām nav saimnieciska rakstura, līdz ar to publiskais finansējums, kas tām piešķirts, var
nebūt valsts atbalsts.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.pantu, Kultūras institūciju likuma 24.pantu un Cēsu novada
domes 19.12.2019. noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu
privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumu” 6.6., 6.7.,
6.9.apakšpunktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu (prot. Nr.
5), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 13 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle” nemaksāt Cēsu
novada pašvaldībai dividendes no tīrās peļņas pa 2019.gadu par pašvaldības kapitāla
izmantošanu.
2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes koncertzāle” tīro peļņu par
2019.gadu materiāli tehniskās bāzes papildināšanai un uzlabošanai.
9.
Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu
___________________________________________________________________
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada pašvaldībā ir saņemta SIA “Cēsu siltumtīkli” 31.03.2020. vēstule Nr. CS1/2020-17 “Par
2019.gada investīciju plāna izpildi” (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 02.04.2020. ar Nr. 6-2-6/6/1829) un
07.04.2020 vēstuli CS1/2020-19 “Par 2019.gada investīciju plāna papildus informācijas sniegšanu”. No
minētajām vēstulēm un tai pievienotajiem dokumentiem izriet, ka SIA “Cēsu siltumtīkli” ir veikusi Cēsu
novada domes 27.12.2018. lēmuma Nr. 433 “Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna

saskaņošanu” (protokols Nr21, 19p.) un 13.06.2019. lēmuma Nr. 187 “Par grozījumiem Cēsu novada domes
27.12.2018 lēmumā Nr. 433 “Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu” (protokola
Nr. 8, 5.p.) minēto investīciju izpildi.
Ņemot vērā SIA “Cēsu siltumtīkli” vēstulē un tai pievienotos dokumentos iekļauto informāciju, ka
siltumtrases izbūves ir pieņemtas ekspluatācijā, veiktās investīcijas nav atdalāmas no kopējās Cēsu pilsētas
centralizētās siltumapgādes sistēmas, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1.
punktu, atbilstoši 2001. gada 27. februāra līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un
atjaunošanu” 1. pielikuma “Investīcijas centralizētās siltumapgādes sistēmā” nosacījumiem, 27.12.2018.
lēmumu Nr. 433 “Par SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu” (protokols Nr21, 19p.)
un 13.06.2019. lēmumu Nr. 187 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.12.2018 lēmumā Nr. 433 “Par SIA
“Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna saskaņošanu” (protokola Nr. 8, 5.p.) un ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 09.04.2020. atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot
tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt šādas SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, plānotās investīcijas 2019.gadam
Cēsu
pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmā:
1.1.Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā Cēsīs, Cēsu novadā (otrā kārta), izbūvējot siltumtrases
posmos no sadalošā mezgla pie Viestura ielas 10A līdz objektiem – Viestura ielā 8B, 10, 12, 12A, un
14, Cēsīs, Cēsu novadā, faktiskās izmaksas pēc būvniecības darbu veikšanas ir 62 563,54 EUR
(sešdesmit divi tūkstoši pieci simti sešdesmit trīs euro 54 centi) bez pievienotā vērtības nodokļa
(PVN);
1.2. Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielu kvartālā Cēsīs, Cēsu novadā (pirmā kārta), izbūvējot
maģistrālo siltumtrasi posmā no katlu mājas Leona Paegles ielā 4B līdz sadalošam mezglam pie
daudzdzīvokļa nama Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs, Cēsu novadā, faktiskās izmaksas pēc būvniecības
darbu veikšanas ir 319 846,39EUR (trīs simti deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit seši euro
39 centi) bez PVN;
1.3.Siltumtrases izbūve posmā no maģistrālās siltumtrases Zirņu ielā līdz daudzdzīvokļu namam Zirņu
ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, faktiskās izmaksas pēc būvniecības darbu veikšanas ir 20 005,02EUR
(divdesmit tūkstoši euro 02centi).
2. Apstiprinātajiem investīciju objektiem netiek veikts savstarpējais ieskaits. Izbūvētie objekti paliek
SIA “Cēsu siltumtīkli” bilancē.
3. Veiktie izbūves darbi ir neatdalāmi no Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas.
4. Apstiprināt šādu lēmumā 1.1., 1.2., un 1.3. apakšpunktos minēto objektu gada nolietojumus
(pielikumā).
Pielikums
Tabulā ir aprēķināta katra gada nolietojuma summa (EUR), CFLA atbalsta norakstāmā daļa (EUR),
kā arī siltumtrašu atlikusī vērtība uz katra gada beigām.
1.1. Siltumtīklu pārbūve Viestura ielas kvartālā, 2. kārta

Datums

Pamatlīdzekļa
nolietojums
periodā

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība
ar CFLA
atbalstu

CFLA
atbalsta
norakstīšana

Atlikusī CFLA
Vērtība

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība
bez CFLA
finansējuma

EUR bez PVN
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025

3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18

62 563,54
59 435,36
56 307,18
53 179,00
50 050,82

3 128,18

46 922,64

1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27

25 025,42
23 774,15
22 522,88
21 271,61
20 020,34

37 538,12
35 661,21
33 784,30
31 907,39
30 030,48

1 251,27

18 769,07

28 153,57

01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030

3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18

43 794,46
40 666,28
37 538,10
34 409,92
31 281,74

1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27

17 517,80
16 266,53
15 015,26
13 763,99
12 512,72

26 276,66
24 399,75
22 522,84
20 645,93
18 769,02

01.01.2031
01.01.2032
01.01.2033
01.01.2034
01.01.2035
01.01.2036

3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,18

28 153,56
25 025,38
21 897,20
18 769,02
15 640,84
12 512,66

1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,27

11 261,45
10 010,18
8 758,91
7 507,64
6 256,37
5 005,10

16 892,11
15 015,20
13 138,29
11 261,38
9 384,47
7 507,56

01.01.2037
01.01.2038
01.01.2039
01.01.2040

3 128,18
3 128,18
3 128,18
3 128,12

9 384,48
6 256,30
3 128,12
0,00

1 251,27
1 251,27
1 251,27
1 251,29

3 753,83
2 502,56
1 251,29
0,00

5 630,65
3 753,74
1 876,83
0,00

1.2. Siltumtīklu pārbūve Leona Paegles ielas kvartālā, 1. kārta

Datums

Pamatlīdzekļa
nolietojums
periodā

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība
ar CFLA
atbalstu

CFLA
atbalsta
norakstīšana

Atlikusī CFLA
Vērtība

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība
bez CFLA
finansējuma

EUR bez PVN
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030
01.01.2031
01.01.2032
01.01.2033
01.01.2034
01.01.2035
01.01.2036
01.01.2037
01.01.2038
01.01.2039
01.01.2040

15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32
15 992,32

319 846,39
303 854,07
287 861,75
271 869,43
255 877,11
239 884,80
223 892,48
207 900,16
191 907,84
175 915,52
159 923,20
143 930,88
127 938,56
111 946,24
95 953,92
79 961,61
63 969,29
47 976,97
31 984,65
15 992,33
0,00

6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,93
6 396,89

127 938,56
121 541,63
115 144,70
108 747,77
102 350,84
95 953,91
89 556,98
83 160,05
76 763,12
70 366,19
63 969,26
57 572,33
51 175,40
44 778,47
38 381,54
31 984,61
25 587,68
19 190,75
12 793,82
6 396,89
0,00

191 907,83
182 312,44
172 717,05
163 121,66
153 526,27
143 930,89
134 335,50
124 740,11
115 144,72
105 549,33
95 953,94
86 358,55
76 763,16
67 167,77
57 572,38
47 977,00
38 381,61
28 786,22
19 190,83
9 595,44
0,00

1.3. Siltumtrases pārbūve no maģistrālās siltumtrases līdz namam Zirņu ielā 9

Datums

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība

Pamatlīdzekļa nolietojums periodā
EUR bez PVN

01.12.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.01.2025
01.01.2026
01.01.2027
01.01.2028
01.01.2029
01.01.2030
01.01.2031
01.01.2032
01.01.2033
01.01.2034
01.01.2035
01.01.2036
01.01.2037
01.01.2038
01.01.2039
01.01.2040
01.01.2041

55,57
914,81
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
997,47
82,71

20 005,02
19 949,45
19 034,64
18 037,17
17 039,70
16 042,23
15 044,76
14 047,29
13 049,82
12 052,35
11 054,88
10 057,41
9 059,94
8 062,47
7 065,00
6 067,53
5 070,06
4 072,59
3 075,12
2 077,65
1 080,18
82,71
0,00

10.
Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2020. gada 9. aprīļa atzinumu (protokols
Nr.5), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21. pantu, Cēsu novada dome,
elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Par personisko ieguldījumu un nopelniem Cēsu novada pašvaldības sabiedriskās un
kultūras dzīves attīstībā piešķirt vienreizēju pabalstu.
2. Pabalstu finansēt no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.
11.
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam
Investīciju plāna aktualizāciju
____________________________________________________________
Ziņo:
S.Bormane,
Attīstības
un
būvniecības
pārvaldes

vadītāja

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības

plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2.
punktu, 24. punktu un 73. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumu Nr. 614.
“Reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtības” 20.
punktu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedza atzinumu par Cēsu novada
attīstības programmas 2013-2021. gadam investīciju plānā (turpmāk – Plāns) iekļautajām projektu
idejām 3.3.1. un 5.6.2. un 4.2.2. specifisko atbalsta mērķu ietvaros.
Lai turpinātu Cēsu pilsētas rūpnieciskās teritorijas ielu sakārtošanas programmu un
izmantotu ES fondu līdzekļus, piedaloties specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
papildus projektu iesniegumu atlasē, atbilstoši Plāna rīcības virzienam Nr.3.1., Cēsu novada
pašvaldība papildina specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot
degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta
iesniegumu “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā II kārta” ar papildus aktivitāti “Rūpniecības ielas Cēsīs, Cēsu novadā seguma atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana”.
Lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības 2020. gada budžeta un Cēsu novada Attīstības
programmas 2013.-2021.gadam Investīciju projektu ideju plāna sasaisti, tiek aktualizēts Cēsu
novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4. pielikums-“Cēsu novada pašvaldības
integrētās teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas”.
Ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 09.04.2020. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu
novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam investīciju plāna
aktualizāciju, saskaņā ar pielikumu.
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam,
investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv;
3.
Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam investīciju plāna
aktualizācijas publisku pieejamību.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības
jautājumos.
Pielikums

