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Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra
nolikuma apstiprināšanu
Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību
priekšmeta mājturības un tehnoloģijas un ķīmijas
nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā
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ārkārtējo situāciju
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada
budžetā
Par
līdzfinansējuma
maksas
nenoteikšanu
profesionālās ievirzes un interešu izglītības
nodarbībām Cēsu novada izglītības iestādēs valstī
izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā
Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu
klīnika” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla
izmantošanu 2019.gadā
Par debitora parādu un uzkrājumu dzēšanu no
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” bilances
Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Par deleģējuma līguma ar SIA “Vidzemes koncertzāle”
izpildi sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu
“Cēsu Digitālais centrs”
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018.
lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas
ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības
lietošanā”
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
termiņu noteikšanu 2020.gadā
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais
dienests”
2019.gada
publiskā
pārskata
apstiprināšanu
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Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu
novada pašvaldībā
Par grozījumiem Cēsu novada domes 23.08.2018.
lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas par ēdināšanas
izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas
pirmsskolas izglītības grupai” uz ārkārtas situācijas
laiku
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019.
lēmumā Nr.230 “Par vecāku maksas noteikšanu par
ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā” uz
ārkārtas situācijas laiku

1.
Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
2020. gada 1. septembrī stājas spēkā grozījumi Vispārējās izglītības likuma 51. panta
piektajā daļā (turpmāk – grozījumi VIL), kas nosaka, ka speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības
traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības
traucējumiem. Speciālās izglītības iestāde papildus ir tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības,
speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes vai
dzirdes traucējumiem un speciālās pirmsskolas izglītības programmas — izglītojamiem ar jauktiem
attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem
garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī šā likuma
50. panta ceturtajā daļā noteiktās profesionālās pamatizglītības programmas.
Ņemot vērā, ka šobrīd Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs kā speciālā izglītības
iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas ar somatiskām saslimšanām, ar valodas
traucējumiem, ar mācīšanās traucējumiem, ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem un ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, ievērojot
Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – ministrija) 2020. gada 12. februāra vēstulē Nr.4e/20/459 minēto, ka izglītības iestādēm, kas līdz 2020. gada 31. augustam pamatā īsteno speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar kustību traucējumiem, ar somatiskām saslimšanām, ar
valodas traucējumiem un ar mācīšanās traucējumiem, līdz 2020. gada 31. augustam jāveic izglītības
iestādes tipa maiņa no speciālās izglītības iestādes uz vispārējās izglītības iestādi, izdarot atbilstošus
grozījumus izglītības iestādes nolikumā.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8., 9. panta un 51.
panta piekto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot.
Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoram:

2.1.
veikt visas nepieciešamās darbības saistībā ar izglītības iestādes tipa maiņu,
tai skaitā, līdz 2020. gada 9.aprīlim algu fonda ietvaros apstiprināt iestādes amata
vienību sarakstu;
2.2. informēt Izglītības kvalitātes valsts dienestu par izmaiņām Cēsu Bērzaines
pamatskolas – attīstības centra nolikumā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

NOLIKUMS
2.
Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas un ķīmijas
nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā
________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu Jaunās pamatskolas direktora I.Rodes 04.03.2020. iesniegumu Nr.2.1.
- 1/2020/11 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 04.03.2020. NR.6-2-6/6/10/1342) ar lūgumu piešķirt
nomas maksas atvieglojumu Cēsu Jaunās pamatskolas 1. – 9.klašu izglītojamo apmācības
nodrošināšanai mācību priekšmetā mājturība un tehnoloģijas un ķīmija Cēsu 1.pamatskolas
(turpmāk – izglītības iestāde) telpās laikā, kad mācību telpas un darbnīcas neizmantoto izglītības
iestādes izglītojamie, uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un
15.panta pirmās daļas 4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un skolas
vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un
finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm
u.c.), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. (protokols Nr.4) atzinumu, Cēsu
novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks nepiedalās
lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Atļaut Cēsu 1.pamatskolas direktorei slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu Jauno pamatskolu par
izglītības iestādes mācību telpu un darbnīcas izmantošanu mācību priekšmetu mājturība un
tehnoloģijas un ķīmijas izglītības programmu īstenošanai no 26.03.2020. nepārsniedzot 4
stundas nedēļā.
2. Noteikt, ka nomas maksa par Cēsu 1.pamatskolas telpām, kurās notiek Cēsu Jaunās
pamatskolas mājturība un tehnoloģijas un ķīmija izglītības programmu īstenošana, ir 1.00
(viens euro) EUR mēnesī.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai.
3.
Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu nomas maksu ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja

Ministru kabinets 2020. gada 12. martā ir izdevis rīkojumu Nr. 103 ‘’Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu’’ (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2020. gada 13.marta rīkojumu Nr. 104 un 2020. gada
14.marta rīkojumu Nr. 105), kura 4.3. apakšpunktā noteikts pārtraukt mācību procesa norisi klātienē
visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, līdz ar to minētajā laika periodā daļēji vai
pilnībā tiek pārtraukta ēdināšanas pakalpojuma sniegšana, par ko
starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu 2.pamatskolu, Cēsu 1.pamatskolu, Cēsu Pilsētas
vidusskolu, Cēsu Valsts ģimnāziju, Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA “Žaks-2” ir noslēgts pakalpojuma līgums Nr.750/2019/3-311/2 ,
starp Cēsu novada pašvaldību, Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādi, Cēsu novada pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA “VECTĒVS” noslēgts pakalpojuma līgums Nr.38/2019/3-311/2,
starp Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolu, Cēsu novada pašvaldības
aģentūru “Sociālais dienests” un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA OZOLAINE noslēgts
pakalpojuma līgums Nr.11/2019,
starp Cēsu novada pašvaldības Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju, Cēsu novada
pašvaldības aģentūru “Sociālais dienests” un ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju SIA OZOLAINE
noslēgts pakalpojuma līgums Nr.4-2/10.
Lai sniegtu ēdināšanas pakalpojumu, Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes ir
iznomājušas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo iestādes lietošanā esošo virtuves
inventāru un telpas, par ko ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs maksā nomas maksu atbilstoši Cēsu
novada domes 2018.gada 25.oktobra lēmumam Nr.352 “Par virtuves iekārtu nomu Cēsu pilsētas
Pastariņa sākumskolā”; 2019. gada 28. februāra lēmumam Nr. 71 ‘’Par virtuves telpu un virtuves
iekārtu nomas maksas noteikšanu Cēsu 1.pamatskolā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā’’;
Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumam Nr.168 “Par maksas pakalpojumiem telpām un iekārtām
Cēsu Pilsētas vidusskolā”; Cēsu novada domes 21.04.2016. lēmumam Nr.133 “Par telpu nomas un
virtuves iekārtu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu 2.pamatskolā”, 2020.gada 5.marta lēmumam
Nr.74 “Par maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas
pirmsskola izglītības iestādēs” Civillikuma 2147.pantā noteikts, ka pienākums maksāt nomas maksu
atkrīt, ja nomājamā lieta palikusi nelietota tāda notikuma dēļ, kuram nav devis iemeslu nomnieks
un kurš noticis bez viņa vainas, un pie tādiem notikumiem pieder arī apstākļi, kad nomnieks vai
īrnieks nepārvaramas varas dēļ zaudē iespēju lietu lietot.
Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka laika periodā no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada
14.aprīlim ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs tam lietošanā nodoto Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādes lietošanā esošo virtuves inventāru un telpas neizmanto vai izmanto minimāli no
tā neatkarīgu iemelsu dēļ, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas
10.punktu, 21.panta pirmo daļu attiecībā uz noteikto, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, un
Civillikuma 2147.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu
(prot. Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1. Laika periodam, kurā noteikta ārkārtas situācija valstī, netiek piemērota nomas maksa
par telpu nomu un inventāra nomu, kas nepieciešama izglītojamo ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšanai.

2. Uzdot:
2.1.
izglītības iestāžu vadītājiem, kuru iestādēm noslēgti telpu nomas un
inventāra nomas līgumi veikt nepieciešamos grozījumus nomas līgumos;
2.2.
Finanšu pārvaldei nesagatavot rēķinu minētā pakalpojuma
sniedzējiem par telpu nomu un inventāra nomu par periodu, kas attiecas uz
ārkārtas situāciju.
3. Minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu Pilsētas
vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoriem un Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības
iestādes, Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas
izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājām.
4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Izglītības pārvaldes vadītājai L.Kokinai.

4.
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada budžetā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un Covid-19 slimības izplatības riskus, atcelta
konference "Gandrīz ideāla skola", kuras norise bija paredzēta 2020.gada 20.martā Cēsu
2.pamatskolā, līdz ar to Izglītības pasākumu budžetā ir līdzekļu atlikums no minētā pasākuma kurus
iespējams novirzīt citām Cēsu novada izglītības iestāžu iniciatīvām.
Cēsu novada pašvaldība tiecas uz bezatkritumu principu un videi draudzīgu aktivitāšu
ieviešanu pašvaldības darbā un Cēsu novadā kopumā. Lai to īstenotu, iniciatīva "Tīri.Labi. Pilsēta bez
atkritumiem" organizēja projektu konkursu "Cēsis Tīri.Labi", kura ietvaros projektu idejas tika
aicinātas iesniegt ne vien Cēsu novada biedrības un iedzīvotāju apvienības, bet arī izglītības iestādes.
Izvērtējot konkursā iesūtītās projektu idejas, projektu konkursa žūrija atzina Cēsu 1.pamatskolas
iesniegto projekta pieteikumu "Zaļā klase" un Līvu pirmsskolas izglītības iestādes iesniegto projekta
ideju "Rītdiena sākas šodien" par sabiedrībai noderīgām iniciatīvām, kas veicina bezatkritumu
principu ieviešanu un radītu paliekošas pārmaiņas novadā. Vienlaikus, ņemot vērā ierobežotos
projektu konkursa līdzekļus un citas atbalstāmās projektu idejas, iniciatīva "Tīri.Labi" lūdza
pašvaldībai rast iespēju atbalstīt Cēsu novada izglītības iestāžu iniciatīvas no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, piešķirot tām kopsummā 1900.95 EUR.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 4.
punktu, Cēsu novada domes 23.01.2020. lēmumu “Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra
saistošo noteikumu Nr. 5 „Par Cēsu novada pašvaldības 2020. gada budžeta ” apstiprināšanu (prot.
Nr. 2, 22.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot. Nr.4),
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
2.

Veikt grozījumus Cēsu novada pašvaldības 2020.gada izglītības pasākumu budžetā samazinot
budžeta līniju 11/031/02/1-6 Gandrīz ideāla skola – par 1901.00 EUR .
Piešķirt finansējumu:
2.1. Līvu pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A.Gabranova) 901.00 EUR
apmērā projekta “Rītdiena sākas šodien” īstenošanai;

2.2.

3.
4.
5.

Cēsu 1.pamatskolai ( direktore A.Avena) 1000 EUR apmērā projekta "Zaļā
klase" īstenošanai.
Uzdot Līvu pirmsskolas izglītības iestādei un Cēsu 1.pamatskolai 10 darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas iesniegt Finanšu pārvaldē lēmuma 2.punktā minēto projektu tāmes.
Finanšu nodaļai lēmumā minēto iekļaut 2020.gada budžeta grozījumos.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

5.
Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu
izglītības nodarbībām Cēsu novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas stāvokli un Ministru kabineta 12.marta rīkojumu
Nr.103 “Par ārkārtas situācijas noteikšanu”, ar kuru tiek noteikts pārtraukt mācību procesa norisi
klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Ārkārtas stāvokļa izsludinātajā
periodā arī profesionālās ievirzes programmās un interešu izglītības programmās mācību process
izglītojamajiem tiek organizēts attālināti pēc īpašiem nosacījumiem, tādēļ šajā laika periodā būtu
nepieciešams apturēt līdzfinansējuma maksu par profesionālās ievirzes, interešu izglītības
nodarbībām šādās Cēsu novada izglītības iestādēs – Cēsu pilsētas Mākslas skolā, Cēsu pilsētas
Sporta skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likumu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma
stāvokli”, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 - 4.1., 4.3 un 4.4.punktu, Cēsu
novada domes 2018.gada 8.marta saistošajiem noteikumiem “Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību izglītības iestādēs kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmas”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020.
atzinumam (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par
(G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā nenoteikt līdzfinansējuma maksu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu pilsētas Mākslas skolā, Cēsu pilsētas Sporta
skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā.
2. Uzdot izglītības iestādēm nodrošināt izglītojamo vecāku informēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt domes priekšsēdētājam .

6.
Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Latvijas Nacionālās Attīstības Plānā 2014-2020 minēti divi stratēģiskie virzieni “izglītība un
pētniecība” un “kompetenču attīstība”, kuros abos tiek nodefinēta nepieciešamība celt izglītības
līmeni Valstī un veicināt jauniešu interesi par STEM (dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas
mācību jomas) karjeras iespējām. Arī Eiropas Savienības un pasaules līmenī tiek bieži uzsvērta
nepieciešamība attīstīt tieši STEM kompetences, kuras var nodrošināt lielāku Valsts ekonomisko un

sociālo izaugsmi. Arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības Stratēģijā līdz 2030.gadam izglītība minēta
kā viena no attīstības prioritātēm.
Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs ir viens no Cēsu novada pašvaldības Integrētās
attīstības programmas 2013.-2021. gadam Rīcību un investīciju plāna uzdevumiem (turpmāk tekstā
– I. U). Rīcību un investīciju plāns paredz Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” attīstības projekta izstrādi
(U 29) un Bērnu zinātnes centra “Z(in)oo” attīstības projekta ieviešanu (I. U 30). Ņemot vērā Latvijas
citu pašvaldību ieceres, lai veicinātu bērnu interesi eksakto zināšanu apguvē, attīstot un paplašinot
bērnu zinātnes centru, izveidojot Nākotnes tehnoloģiju zinātnes centru STEM mācību priekšmetu
apguvei (I. U 2.1.6.), izmantojot Cēsu novada pašvaldības pieejamos intelektuālos resursus un
zināšanas, ir pieņemts lēmums bērnu zinātnes centru attīstīt ar specializāciju kosmosa zinātnē, kas
nodrošinās nākamās paaudzes izziņas centra izveidi Cēsīs:
1. Pašvaldība 2007.gadā uzsāka EEZ projektu “Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”
ar mērķi veicināt ekonomisko un inovāciju attīstību reģionā. Projekta rezultātā tika izveidots
un 2010.gadā atvērts Zinātnes centrs “ZINOO”, kura mērķis ir popularizēt zinātkāres un
inovāciju kultūru sabiedrībā, piedāvājot ģimenēm, skolām, studentiem iegūt zināšanas STEM
jomās interaktīvā un iesaistošā veidā. Kopš ZINOO atklāšanas, centrs ir kļuvis par vadošo
zināšanu un inovāciju veicināšanas instrumentu reģionā. Cēsu novada pašvaldības mērķis
bija un ir attīstīt zinātnes centra koncepciju, lai vēl aktīvāk nodrošinātu zināšanu ietilpīgas
ekonomikas veidošanu reģionā.
2. Lai nodrošinātu bērnu zinātnes centra attīstību, 2017. gadā izsludināja Cēsu Kosmosa izziņu
centra metu konkursu Cīrulīšu ielā 63. Metu konkursa mērķis bija iegūt iespējami labākos
priekšlikumus, ko varētu izmantot par pamatu Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centra
būvprojekta izstrādei, nodrošinot objekta funkcijai un projekta budžetam atbilstošu
arhitektonisko un funkcionālo risinājumu, paredzot augsta līmeņa energoefektivitātes
risinājumus, kvalitatīvu publiskās ārtelpas un tās objektu izveidošanu teritorijā, kā arī risinot
Cēsu nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs gājēju un transporta organizāciju. Projekta
realizācija veicinās arī Cīrulīšu teritorijas kopējo attīstību un ilgtspējīgas arhitektūras
nodrošināšanu. Rezultātā paredzēts radīt pamatekspozīcijas un īpašās ekspozīcijas telpas,
atrakciju telpas, oranžēriju, dažādas nodarbību telpas.
3. 27.09.2018. Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.307 “Par projekta pieteikuma “Enerģētiski
pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju izziņas centra vajadzībām”
iesniegšanu.
4. 10.12.2018. Vides investīciju fonds pieņēma lēmumu Nr.4/1 “Par projekta “Enerģētiski
pašpietiekamas ēkas būvniecību Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām (ar
identifikācijas Nr.EKII-4/1) iesnieguma apstiprināšanu”.
5. 11.02.2019. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību “Vides investīciju fonds” no vienas puses, un Cēsu novada pašvaldība parakstīja
vienošanos par Emisijas kvotu izskatīšanas instrumenta finansējuma 5000000 EUR
piešķiršanu projektam “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes
tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām” Nr. EKII-4/1.
6. 23.09.2019. Cēsu novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu par “Nākotnes tehnoloģiju
izziņas centra būvprojekta izstrādi, būvdarbiem un autoruzraudzību’’, iepirkuma identifikācijas
Nr. CNP/2019/7/EKII (piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2019.gada 23.decembris), un projekta
“Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra
vajadzībām” Nr.EKII-4/1.
7. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, līguma par būvprojekta izstrādi, būvdarbu veikšanu un
autoruzraudzību izpildes termiņš ir 26 kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
8. Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.panta otrā daļa nosaka, ka ilgtermiņa saistības šā
likuma izpratnē ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot līgumus par preču pirkšanu

vai nomu, vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un
līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu realizācijā, bet kopējo
samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic divpadsmit mēnešu laikā no līguma
noslēgšanas brīža.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī , lai nodrošinātu likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14. panta
otrās daļas 1. punktu, kas nosaka teritorijas attīstības programmu īstenošanu; 15. panta pirmās
daļas 4. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās funkcijas gādāt par iedzīvotāju izglītību; 15.
panta pirmās daļas 10. punktu, kas nosaka pašvaldības autonomās funkciju, lai sekmētu
saimniecisko darbību administratīvajā teritorijā, kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības
Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna prioritāro rīcību virzienu 2.1. “Nodrošināt
kvalitatīvu izglītību” ar uzdevumu 2.1.6. “Attīstīt interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību
dažāda vecuma grupām” un Investīciju plāna projektu “Bērnu zinātnes centra Z(in)oo attīstības
projekta ieviešana”, lai nodrošinātu sekmīgu Cēsu Kosmosa izziņas centra izveidi un darbību un,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma
„Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo un otro daļu un likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 13.panta ceturtās daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
26.03.2020.atzinumu (protokols Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15
balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības uz 26 mēnešiem pret pilnsabiedrību “RERE BMV”, reģ.
Nr.42103094515, juridiskā adrese: K.Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 par
Nākotnes tehnoloģiju izziņas centra būvprojekta izstrādi, būvdarbu un autoruzraudzības
veikšanu objektā Cīrulīšu ielā 62, Cēsīs, Cēsu novadā, Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs, Cēsu novadā un
Cīrulīšu ielā 64, Cēsīs, Cēsu novadā. Līgumcena ar PVN 8 417 443,65 euro (t.sk. Emisijas kvotu
izsolīšanas instrumenta finansējums 5 000 000,00 euro) .
2. Apmaksu 87 120,00 euro 2020.gadā veikt no projekta “Nākotnes tehnoloģiju izziņas centrs”
tāmē paredzētajiem Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta saņemtā avansa līdzekļiem
(struktūrvienības kods 11/030/012).
3. Nepieciešamo finansējumu 2021.gadā un 2022.gadā nodrošināt pašvaldībai ņemot
aizņēmumu Valsts kasē un no Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējuma.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
7.
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika”
peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā
_____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Cēsu novada domes 19.12.2019. noteikumu Nr.41 “Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumu” 6.2.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 “Cēsu klīnika” (turpmāk – Klīnika) dalībnieku sapulcē (protokols
Nr.2) apstiprināja Klīnikas 2019.gada finanšu pārskatu ar peļņu 151 555 EUR – dividendēs
izmaksājamā peļņas daļa ir 15 155,50 EUR. Pielikumā Nr.1 ekonomiskais pamatojums par SIA
„Cēsu klīnika” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 35.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 noteikumi’’ 6.6., 6.7., 6.9.apakšpunktu, saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome,
elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika” nemaksāt Cēsu novada
pašvaldībai dividendes no tīrās peļņas par 2019.gadu par pašvaldības kapitāla
izmantošanu un saskaņot 2018.gada peļņas izlietojumu saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2. Novirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu klīnika” tīro peļņu par 2019.gadu
automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss izziņošanas būvdarbu izmaksu
segšanai, tehnoloģisko iekārtu iegādei un daļēji ERAF projekta realizācijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikums Nr.1
Ekonomiskais pamatojums
par SIA „Cēsu klīnika” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
Cēsu novada domes 19.12.2019. noteikumu Nr.43 “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.
Lai nodrošinātu SIA “Cēsu klīnika” stratēģiskā attīstības plāna 2019 – 2028. gadam izpildi
un SIA “Cēsu klīnika” vidēja termiņa attīstības plāna 2020.-2023.gadam” izpildi, t.sk. nodrošinātu
noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, tādejādi sasniedzot SIA “Cēsu klīnika’’ vispārējo
stratēģisko mērķi, ir nepieciešams veikt regulārus ieguldījumus infrastruktūrā, iekštelpu vides
uzlabošanā, ēkas energoefektivitātes paaugstināšanā, veikt novecojošo medicīnisko tehnoloģiju
nomaiņu, lai uzlabotu ārstniecisko un diagnostisko izmeklējumu kvalitāti un, kam ir būtiska nozīme
iespējami agrīnas slimību diagnostikas nodrošināšanā.
Klīnika 2019.gadā turpināja ieguldīt finanšu līdzekļus personāla darba un pacientu ārstniecības vides
uzlabošanā. Uzsāka realizēt ERAF projektu “ Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošanā
Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegādi Vidzemes slimnīcā”, kura ietvaros tika iegādātas
modernas ārstniecības un diagnostikas iekārtas (operācijas galds MEERA) par 45859 EUR. Uzsāka arī

1975.gadā būvētā Ārstniecības korpusa būvprojekta izstrādi rekonstrukcijai, kas tiktu veikta ar mērķi
būtiski paaugstināt energoefektivitāti ilgtermiņā, izveidojot nodaļas ar modernām uzturēšanās un
ārstēšanās iespējām ar mājīgu un drošu vidi gan pacientiem, gan personālam. Tika iegādātas 110
funkcionālās pacientu gultas (ar visa mīkstā inventāra nomaiņu) un skapīši, nodrošinot ergonomiskus
apstākļus darbā ar guļošiem pacientiem personālam. Kopumā infrastruktūras uzlabošanā 2019.gadā
ieguldīti 594 724 EUR.
Lai uzlabotu pacientu un klientu apkalpošanas kultūru, 2019.gadā modernizēts zvanu centrs un epieraksts uz speciālistu konsultācijām un diagnostiskiem izmeklējumiem, ieviests automātiskā
atgādinājuma risinājums, NMP un Uzņemšanas nodaļā izveidota reģistratora darba vieta un ieviesta
pacientu šķirošanas sistēma, ņemot vēra pacienta veselības stāvokli. 2019. gada aprīlī tika atvērts un
darbojas diabēta apmācības kabinets, pastiprināta Garīgās veselības centra speciālistu komanda ar
klīnisko psihologu un vairākiem rehabilitācijas speciālistiem, kā arī paplašināta iespēja saņemt
rehabilitācijas pakalpojumus stacionāra nodaļās ārstētiem pacientiem.
2019.gadā izveidots Bērnu Veselības centrs, kur apvienoti visi speciālisti, kuri nodrošina ārstniecību
un aprūpi bērniem, t.sk., atvērts pediatru ambulatoro konsultāciju kabinets, pēc kura strauji pa
mēnešiem ir pieaudzis pacientu pieprasījums pēc ārstu pediatru konsultācijām, sasniedzot vairāk par
200 konsultācijām mēnesī.
Tehnoloģisko iekārtu iegādē un modernizācijā, kā arī jaunu ārstniecības metožu ieviešanā Klīnika
2019.gadā ieguldījusi 112649 EUR. Tai skaitā iegādāts Defibrilators, pacienta vitālo funkciju
novērošanas monitori un tehnoloģiskās iekārtas.
Lai nodrošinātu augstāku pieejamību un datu drošību Klīnikā izmantotajām IT sistēmām, 2019.gadā
tika pilnveidota un paplašināta IT infrastruktūra: ieviests personāla datu apstrādes modulis resursu
vadības sistēmā Horizon, optimizēti personāla datu apstrādes procesi, uzsākts darbs pie visu
grāmatvedības datu apstrādes procesu pārcelšanas uz RVS Horizon; veikta ārstu radiologu
datortomogrāfijas attēlu apstrādes IT sistēmas atjaunināšana, lai ieviestu modernākus un precīzākus
radioloģijas attēlu apstrādes un analīzes rīkus; paplašināts medicīnisko dokumentu aprites
pielietojums e-veselības informācijas sistēmā; paplašināta medicīniskās informācijas datu glabātuve;
veikta atsevišķu datortīkla iekārtu nomaiņa un serveru telpas infrastruktūras uzlabošana
Lai 2020.gadā turpinātu SIA „ Cēsu klīnikas” mūsdienīgas infrastruktūras izveidošanu un
medicīnas tehnoloģiju iegādi (ievērojot straujo medicīnisko tehnoloģiju attīstību) un to racionālu
izmantošanu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu, nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi gan
atbilstoša medicīniskā personāla piesaistīšanā, gan kapitālieguldījumi 1049,4 tūkst. EUR apmērā
Klīnikas infrastruktūrā. 2018. gada decembrī tika noslēgts līgums ar CFLA par projekta
Nr.9.3.2.0/18/I/019 “Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un
medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā” realizāciju un 2020.gadā plānotas būvniecības
izmaksas 626 tūkst.EUR apmērā (projekta kopējās izmaksas 3 137 794 EUR). 2020.gadā plānots
uzsākt realizēt Klīnikas ēkas siltināšanas projektu, kā arī veikt remonta darbus vairākās stacionāra
nodaļās, ventilācijas rekonstrukcijas darbus un darbus, kas saistīti ar ugunsdrošības sistēmas
uzlabošanu. Vienlaicīgi Klīnika strādā pie jaunu ambulatoro pakalpojumu ieviešanas un attīstīšanas,
piesaistot jaunus ārstus. 2020.gadā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss
izziņošanas sistēmas izbūvei plānoti 24027 EUR, garāžas izbūves plānotās izmaksas 105 tūkst. EUR,
medicīniskās tehnikas atjaunošanai nepieciešams ieguldīt 89 tūkst. EUR.
Pielietojot Cēsu novada domes 19.12.2019. noteikumu Nr.43 “Cēsu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumu” 6.2.apakšpunktā noteikto dividenžu izmaksāšanai minimālo peļņas daļu 10
% apmērā, SIA „ Cēsu klīnika” samazināsies iespēja realizēt 2020.gada investīciju plānu.
Bez tam, jāņem vērā, ka 2012.gadā, lai sekmīgi īstenotu projektu „ Stacionāra infrastruktūras
uzlabošana SIA „Cēsu klīnika” operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un

efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai” bija nepieciešams aizņemties finanšu līdzekļus no
kredītiestādes. 2020.gadā uzņēmuma kredītsaistības ir 874,157 tūkst. EUR, ar pamatsummas
atmaksas apmēru 162,6 tūkst. EUR gadā, tāpēc Klīnikai ļoti svarīgs ir pašu līdzekļu apjoms un tā
iespējamās izmaiņas. Situāciju sarežģī tas, ka SIA „ Cēsu klīnika” darbība ir pakļauta nekontrolējamu
ārējo apstākļu iedarbībai, kas tieši atsaucās uz uzņēmuma naudas plūsmu. Tā, piemēram, normatīvie
akti joprojām nosaka, ka Klīnikai ir pienākums sniegt neatliekamo palīdzību visiem pacientiem
neatkarīgi no plānotā un piešķirtā finansējuma apmēra. Ņemot vērā pacientu maksātspēju, par
Klīnikas sniegtajiem pakalpojumiem ik gadu veidojas bezcerīgi un šaubīgi debitoru parādi, kas atstāj
tiešu iespaidu uz Klīnikas rezultatīvajiem rādītājiem un spēju norēķināties ar piegādātājiem.
Apmēram 3,1% no neapmaksātiem rēķiniem tiek atzīti kā bezcerīgi un 11% tiek uzskatīti par
šaubīgiem. Rēķinu neapmaksu veicina nepietiekoša iedzīvotāju informētība par veselības aprūpes
pakalpojumu apmaksas kārtību: daudzi pacienti joprojām uzskata, ka neatliekamie pakalpojumi ir
bezmaksas, kā arī tas, ka pacientam nav pienākums līdzmaksājumu rēķinu par valsts apmaksātiem
pakalpojumiem apmaksāt tā saņemšanas brīdī, jo saskaņā ar 28.08.2018. Ministru kabineta
noteikumu Nr.555 159.pantu: persona pacienta līdzmaksājumu var samaksāt 15 dienu laikā pēc
veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās
ar ārstniecības iestādi. Savukārt tiešie Klīnikas konkurenti ir privātās medicīnas iestādes ambulatoro
pakalpojumu segmentā, kas nodrošina tos veselības aprūpes pakalpojumus, kuri tiek apmaksāti
atbilstoši reālajai pašizmaksai, kā arī maksas pakalpojumus, kas nav vērsti uz neatliekamām
situācijām un nav nepieciešama ilgstoša ārstēšana. Klīnika, salīdzinot ar privātajām medicīnas
iestādēm, sniedz plašu valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu apjomu visiem Latvijas
iedzīvotajiem, neatkarīgi no to maksātspējas. Cilvēkresursu piesaistes jautājumā Klīnikas lielākie
konkurenti ir privātās ārstniecības iestādes, tajās piedāvātā atalgojuma apmēra dēļ.
2020.gada 17.marta SIA “Cēsu klīnika” (turpmāk – Klīnika) dalībnieku sapulcē (protokols
Nr.2) apstiprināja Klīnikas 2019.gada finanšu pārskatu ar peļņu 151 555 EUR – dividendēs
izmaksājamā peļņas daļa ir 15 155,50 EUR.
Lai novērstu iepriekš minētos riskus Klīnikas darbībai un nodrošinātu SIA „Cēsu klīnika”
konkurētspējas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, sagatavotais lēmuma projekts paredz atbrīvot
SIA „ Cēsu klīnika” no dividenžu izmaksas par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā un visu
peļņu par 2019.gadu novirzīt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes balss izziņošanas
būvdarbu izmaksu segšanai, tehnoloģisko iekārtu iegādei un ERAF projekta realizācijai.
p.s. Komercdarbības atbalsta likuma 5.pants, kas nosaka atbalsta raksturojošās pazīmes, paredz, lai
finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām iepriekš
minētājā pantā minētajām pazīmēm. SIA „ Cēsu klīnika” neatbilst pazīmei, ka komercsabiedrība, kas
saņēmusi finansiālo palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts
netiktu sniegts.

SIA „Cēsu klīnika ” kapitāla daļu turētāja pārstāvis

A.Mihaļovs

SIA „ Cēsu klīnika” valde
Pielikums Nr. 2
Informācija
par SIA „Cēsu klīnika” 2018.gada peļņas izlietojumu
Pamatojoties uz 2019.gada 20.marta Cēsu novada domes lēmumu Nr.110 “Par Cēsu novada
pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu klīnika” peļņas daļu”,
kurā noteikts, ka 2018.gada tīro peļņu 150365 EUR novirzīt ārstniecības un aprūpes tehnoloģisko

iekārtu iegādei un ERAF projekta realizācijai. SIA „Cēsu klīnika” valde sabiedrības 2018.gada peļņu
150365 EUR izlietojusi sekojošiem mērķiem:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Peļņas ieguldījuma objekti
Iegādāti medicīniskie monitori radioloģijai
3gb
Tehnoloģisko iekārtu iegādei -Mobilā
mākslīgā plaušu ventilācijas sistēma
Digitālā ultrasonogrāfijas iekārta Epig5
Operāciju galds
Elektrokardiogrāfs
Defibrilators

Ieguldītā summa, EUR
2657
13262
76230
45859
2688
10617

8.
Par debitora parādu un uzkrājumu dzēšanu no
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju, ka IK “LV-Wool” (iepriekšējais nosaukums
IK "I.L.&S"), reģ. 44102027356, no 28.05.2014. saimnieciskā darbība apturēta, komersants “LVWool” neatbild uz sūtīto korespondenci un pagājis vairāk kā 10 (desmit) gadi no parāda rašanās brīža
(Civillikuma 1893.pants), pamatojoties uz Ministru kabineta 13.02.2018. noteikumu Nr.87
„Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187. punktu un Cēsu novada pašvaldības
02.01.2019. rīkojuma Nr.2-1-2/4 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības
apstiprināšanu” 8. pielikuma „Prasību uzskaite, tai skaitā, nākamo periodu izdevumu un avansu
uzskaite” 7.13. apakšpunktu, IK “LV-Wool” debitoru parāds un uzkrājumi ir uzskatāmi par objektīvi
neatgūstamiem.
Ņemot vērā augstāk minēto un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020.
(prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par
(G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Dzēst IK “LV-Wool” (iepriekšējais nosaukums IK "I.L.&S"), reģistrācijas Nr. 44102027356,
debitoru parādu un uzkrājumus 535,02 EUR (pieci simti trīsdesmit pieci eiro un 2 centi)
apmērā.
2. Lēmuma izpildi uzdot pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
9.
Par ziedojuma pieņemšanu
pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
______________________________________________________________________
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.294 “Par ziedojumu
pieņemšanas, uzskaites un izlietošanas kārtību” (prot.Nr.11; 22.p.) un ievērojot Cēsu novada

domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski
balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pieņemt ziedojumu no
(vārds,uzvārds), 3705.67 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti pieci euro un 67 centi) Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja ekspozīcijas pilnveidošanai un uzlabošanai.

10.
Par deleģējuma līguma ar SIA Vidzemes koncertzāle izpildi sakarā ar izsludināto ārkārtējo
situāciju
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr.
169/2014/2-20.2 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”.
27.04.2015. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums
Nr.226/2015/2-20.1, ar kuru noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada
amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem
un izrādēm.
Ministru kabinets 2020. gada 12. martā ir izdevis rīkojumu Nr. 103 ‘’Par ārkārtējās situācijas
izsludināšanu’’ (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2020. gada 13.marta rīkojumu Nr. 104, 2020. gada
14.marta rīkojumu Nr. 105 un 2020.gada 19.marta rīkojumu 115) kura 4.4. apakšpunktā
noteikts pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā
pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu
mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi) un bērnu nometņu darbību un 4.5.
apakšpunktā noteikts neatkarīgi no apmeklētāju skaita atcelt un aizliegt visus sabiedrībai publiski
pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta un atpūtas pasākumus, kas veicamas
pulcējoties, kā rezultātā SIA „Vidzemes koncertzāle” telpās uz ārkārtējās situācijas periodā tiek
pārtraukti jebkāda veida kolektīvu mēģinājumi, kā arī koncertu un izrāžu darbība.
Cēsu novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas „Cēsis 2030” vīzija “Cēsis – iekārojamākā dzīves vieta
Latvijā 2030.gadā”. Tas ietver, ka Cēsu novads tiecas būt izcils savā kultūras un radošo aktivitāšu
piedāvājumā, vienlaikus veidojot visiem ērtu, saprotamu un pieejamu dzīves telpu, pilsētvidi un
infrastruktūru. Tas ir ekonomiski aktīvs nacionālas nozīmes radošo, digitālo un kultūras industriju
centrs, kā arī starptautiski atpazīstams tūrisma, veselības uzlabošanas un labsajūtas galamērķis.
Novada mūsdienīgi kultūrvēsturiskā vide ir priekšnoteikums augstai pakalpojumu eksportspējai.
Tāpēc ir ļoti būtiski nodrošināt koncertzāles “Cēsis”, kas ir neatņemam Cēsu novada kultūras nozares
sastāvdaļa, pastāvēšanu un darbību gan krīzes periodā, gan arī pēc tās.
Ņemot vērā augstāk uzskaitīto un likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid – 19 izplatību” par COVID-19 seku mazināšanas
risinājumiem krīzes skarto nozaru komersantiem, koncertzāles “Cēsis” piespiedu dīkstāvi, kā arī to,
ka tas var radīt neatgriezeniskas negatīvas ilgtermiņa sekas kultūras piedāvājumā un ekonomikā
Cēsu novadā kopumā, pamatojoties uz SIA “Vidzemes koncertzāle” 17.03.2020. pamatotu
iesniegumu Nr.1-7/20-25 “Par faktisko finanšu stāvokli ārkārtas situācijas laikā līdz 14.04.2020.”,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs,

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, ( deputāts J.Žagars
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Laika periodam, kurā noteikta ārkārtas situācija valstī, turpināt veikt Deleģēšanas līgums
Nr.226/2015/2-20.1 noteiktos ikmēneša maksājumus par līgumā izmantotajām telpām
pilnā apmērā.
2. Minētā lēmuma izpildi uzdot PA ”Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas
vadītājam.
11.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”
_____________________________________________________________________
Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja
Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” (turpmāk – līgums) 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 15.panta pirmās
daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību.
Atbilstoši ar likuma 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.
2020.gada 13.februārī Cēsu novada dome ar lēmumu Nr.37 (prot. Nr.3 11.p.) “Par
nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu” nolēma dibināt nodibinājumu “Cēsu Digitālais
centrs” (turpmāk – nodibinājums).
Saskaņā ar Nodibinājuma statūtu (turpmāk – statūti) 1.1.punktu 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.
Atbilstoši statūtu 1.3.punktam mērķa īstenošanai nodibinājums veic šādus uzdevumus:
1. digitālo industriju popularizēšana sabiedrībā (t.sk. jauniešiem), informējošu un izglītojošu
pasākumu organizēšana;
2. Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju digitālo prasmju attīstība un mūžizglītības aktivitāšu
organizēšana;
3. Cēsu novada informācijas tehnoloģiju uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšana,
sadarbības veicināšana;
4. jaunu digitālo uzņēmumu, tajā skaitā jaunuzņēmumu, piesaistīšanas aktivitāšu organizēšana;
5. īstenot aktivitātes, kas veicina tādu informācijas tehnoloģiju ieviešanu, kas nodrošina viedas
pašvaldības attīstību;
6. ārējā finansējuma piesaistīšana Nodibinājuma uzdevumu īstenošanai;
7. veic citus uzdevumus, kas nepieciešami Nodibinājuma mērķa sasniegšanai un normatīvajos
tiesību aktos nav aizliegti.

Nodibinājuma valdei ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan radošo un digitālo
industriju uzņēmumu jaunradīšanai, gan esošo uzņēmumu izaugsmes veicināšanai, pilnveidojot
sabiedrības digitālās zināšanas sabiedrībā, ieviešot digitālos rīkus publiskā pārvaldē un piesaistot
informācijas tehnoloģiju uzņēmumus un talantus.
Cēsu novada pašvaldība ir nodibinājuma vienīgā dibinātāja. Nodibinājuma darbības joma un
piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus pamatota ar likuma 15.panta
pirmās daļas 4.punktā un 10.punktā noteiktajām autonomajām kompetencēm.
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.).
Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka nodibinājums ir tiesīgs 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 26.03.2020. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski
balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”, reģ. Nr.40008296736, uz
1 (vienu) gadu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 31.martam, deleģējot tam no likuma “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā
ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs.
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

12.
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā
_____________________________________________________________________________

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
2020. gada budžetā paredzēts finansējums ielu pārbūves un gājēju ietvju atjaunošanas darbiem Cēsīs,
Cēsu novadā. Ņemot vērā, ka publiskajos iepirkumos iesniegto piedāvājumu līguma cenas ir par ~35%
mazākas, kā plānots, kā arī lai nodrošinātu drošu gājēju, pārvietošanos no dzīves vietām uz mācību
iestādēm Leona Paegles ielā, nodrošinātu transporta plūsmas novirzīšanu no vecpilsētas uz Raiņa ielu un
sakārtotu vizuāli pievilcīgu tēlu Cēsu industriālā parka teritorijai, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.punktu un 21. panta pirmās daļas 2. punktu, Cēsu novada domes
23.01.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” (prot.
Nr. 2, 25.p.) un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu

novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis,
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetā šādus grozījumus:
N.p.k.

Darba nosaukums

1.1.

Gājēju ietvju atjaunošana:
- Lapsu iela posmā no Leona
Paegles ielas līdz Piebalgas
ielai, t.sk. būvuzraudzība;
- Lapsu iela posmā no
Vaives ielas līdz Kaļķu ielai,
t.sk. būvuzraudzība;
- Raiņa iela posmā no
Piebalgas ielas līdz Pļavas
ielas kāpnēm, t.sk.
būvuzraudzība.
Ielu pārbūves darbi:
- Viestura iela posmā no
Slimnīcas ielas līdz Zaķu
pārvadam un Satekles iela,
t.sk. būvuzraudzība;
- Raiņa iela posmā no
Piebalgas ielas līdz
Zvirbuļa ielai, t.sk.
būvuzraudzība
Zemes planēšana (5,4ha)
industriālā parka teritorijā
Robežu ielā 4, 4A, Cēsīs
KOPĀ

1.2.

1.3.

Plāns
(EUR)
79 797

Grozījumi
(EUR)
7 424

Precizētais plāns
(EUR)
87 221

41 270

-13 229

28 041

0

28 746

28 746

38 527
284 888

-8 093
-13 484

30 434
271 404

284 888

-100 844

184 044

0

87 360

87 360

0
364 685

6 060
0

6 060
364 685

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu atbilstoši veiktajiem iepirkumiem
un noslēgtajiem līgumiem iekļaut 2020. gada budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.

13.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma
daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”
________________________________________________________________________
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Cēsu novada dome ar 25.10.2018. lēmumu Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā
7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” nodeva bezatlīdzības lietošanā Kultūras
biedrībai „Harmonija”, biedrībai „DAUGAVAS VANAGI LATVIJĀ”, Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrībai un CĒSU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAI „CĒSU PENSIONĀRI” nedzīvojamās
telpas Rīgas ielā 7, Cēsis, Cēsu novadā ēkas (kadastra apzīmējums 4201 005 2201) otrajā stāvā ar
mērķi apvienot biedrības, kas ieinteresētas latviešu tautas kopības un vēsturiskā mantojuma
saglabāšanā, kultūras attīstībā, tautas vienotības veicināšanā, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli
mazaizsargāto personu grupu sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un atbalsta
sniegšanai.
Līgumus par telpu bezatlīdzības lietošanu pašvaldības vārdā kā nekustamā īpašuma
apsaimniekotājs noslēdza SIA “CDzP” reģ. Nr.44103029458, juridiskā adrese Gaujas iela 7, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101. SIA “CDzP” ar 01.04.2020. izbeidz nekustamā īpašuma Rīgas iela 7, Cēsis,
Cēsu novads apsaimniekošanu. Turpmāk Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas
pārvalde veiks šī īpašuma apsaimniekošanu.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5. un 7.punktu, un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, elektroniski
balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas
ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā” šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt lēmuma 1.7. punktu šādā redakcijā: „Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei sagatavot Nomas līgumu par 1. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Kultūras biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus
par komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.”
1.2.
Izteikt lēmuma 2.7. punktu šādā redakcijā: „Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei sagatavot Nomas līgumu par 2. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.”
1.3.
Izteikt lēmuma 3.7. punktu šādā redakcijā: „Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei sagatavot Nomas līgumu par 3. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.”
1.4.
Izteikt lēmuma 4.7. punktu šādā redakcijā: „Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei sagatavot Nomas līgumu par 4. punktā minēto telpu nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Biedrībai paredzot, ka telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par
komunālajiem pakalpojumiem, saistītiem ar telpu lietošanu sedz pašvaldība.”
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

14.
Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2020.gadā
____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un
pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.pantā noteikto tiesību pašvaldībām
2020. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā
"Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020.gada ietvaros,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 2020.gadu maksājams divos maksājumos – ne vēlāk kā
17.augustā un 16.novembrī :
1.1.
31.03.2020. un 15.05.2020. maksāšanas termiņus pārcelt uz 17.08.2020.;
1.2.
17.08.2020. maksāšanas termiņu pārcelt uz 16.11.2020.
2. Aprēķinātajām neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm par 2019.gadu un veiktajiem
aprēķiniem par iepriekšējiem gadiem nodoklis maksājams atbilstoši 1.punktam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
15.
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 2. punktu un
41.panta pirmās daļas 4.punktu un Publisko aģentūru likuma 27. panta otro un trešo daļu, ievērojot
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2020. gada 12. marta atzinumu
(protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs,
I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere,
E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2019.gada publisko
pārskatu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Pielikums

16.
Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs
Ņemot vērā Epidemioloģiskās drošības likuma 8.pantu, Civilās aizsardzības un katastrofas
pārvaldīšanas likuma 1. panta 1. punkta, kas definē civilās aizsardzības pasākumu kopumu un
11.pantu, kas nosaka pašvaldības domes, tās priekšsēdētāja, pašvaldības institūciju un tā vadītāja
uzdevumus un tiesības, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, un lai īstenotu
efektīvu un ātru pasākumu īstenošanu ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas
spēkā esamības laikā Cēsu novada pašvaldībā, atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 12.marta
rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums), Cēsu novada
dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins,
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot Civilās aizsardzības darba grupu Cēsu novada pašvaldībā šādā sastāvā:
1.1. Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs – darba grupa vadītājs;
1.2. Administrācijas vadītājs Atis Egliņš-Eglītis - darba grupas vadītāja vietnieks;
1.3. Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors Andris Mihaļovs – darba grupas loceklis;
1.4. Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts – darba grupas loceklis;
1.5. PSIA “Cēsu Klīnika” Valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa – darba grupas locekle;
1.6. Pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore Iveta Sietiņsone – darba grupas
locekle;
1.7. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina – darba grupas locekle;
1.8. Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs Kārlis Pots –
darba grupas loceklis.
2. Noteikt Civilās aizsardzības darba grupai šādus uzdevumus:
2.1. Īstenot rīcības un ieviest aktivitātes, kas vērstas uz to, lai samazinātu vīrusa infekcijas Covid19 izplatību Cēsu novadā;
2.2. Nodrošināt komunikāciju, informācijas apmaiņu un sadarbību ar Cēsu sadarbības teritorijas
civilās aizsardzības komisiju, atbildīgajām valsts un citu pašvaldību institūcijām, privāto
tiesību juridiskām un fiziskām personām, lai nodrošinātu ar rīkojumu noteiktos Cēsu novada
pašvaldības uzdevumus;
2.3. Risināt un koordinēt Cēsu novada pašvaldības darbības nepārtrauktību;
2.4. Risināt un koordinēt sociālās aizsardzības aktivitātes īpaši sociāli mazaisargātajām
sabiedrības grupām;
2.5. Sagatavot priekšlikumus un lēmumprojektus pašvaldības novada domei, kas vērsti uz vīrusa
infekcijas Covid-19 samazināšanu Cēsu novadā;
2.6. Regulāri informēt Cēsu novada domes deputātus par īstenotajām aktivitātēm un
pasākumiem, kas vērsti, lai samazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību Cēsu novadā;
2.7. Iesaistīt valsts un pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, nevalstiskās
organizācijas u.c., lai mazinātu vīrusa infekcijas Covid-19 izplatību Cēsu novadā.
3. Civilās aizsardzības darba grupas pilnvaru termiņš ir līdz ārkārtas ārkārtējās situācijas spēkā
esamības atcelšanai Latvijas Republikā.

17.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 23.08.2018. lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas
par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības
grupai” uz ārkārtas situācijas laiku
Ziņo – L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
2018.gada 23.augustā Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.264 (prot. Nr.12 p.6) “Par
vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas
izglītības grupai” (turpmāk – lēmums), ar kuru nolēma noteikt maksu par ēdināšanas izdevumiem
Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības programmā un gadījumus, kuros maksu par
ēdināšanas izdevumiem nepiemēro.
Lai nodrošinātu Ministru kabineta 12.03.2020 rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) 4.2. punktu, saskaņā ar kuru izglītības iestādes pirmsskolas
grupas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu
pieskatīšanu, ņemot vērā, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas grupas šobrīd nav aizpildītas, bet
vecākiem tomēr ir iespēja pieprasīt šo pakalpojumu, lai efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus Cēsu
novada pašvaldība radusi risinājumu, ka ēdināšanas pakalpojumu Cēsu Pilsētas vidusskolas
pirmsskolas grupas bērniem var tikt nodrošināts izmantojot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības
centra pirmsskolas grupu “Pīlādzītis” virtuvi Briežu ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., kurā gatavo ēdienu Cēsu
Bērzaines pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas grupu “Pīlādzītis“ bērniem un darbiniekiem,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot vērā Finanšu
komitejas 26.03.2020. atzinumu (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, R.Sproģis, J.Žagars),
pret – nav, atturas – nav, (deputāts I.Laiviņš neatrodas tiešsaistē, līdz ar to nebalso), nolemj:

1. Izteikt lēmuma 1.1 un 1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.1. izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienas dienas divām ēdienreizēm (pusdienas,
launags) – 1,69 EUR (t.sk. PVN), maksā iekļauti sagatavošanas izdevumi un produktu izmaksas;
1.2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas divām ēdienreizēm (pusdienas,
launags) – 1,91 EUR( t.sk. PVN), maksā iekļauti sagatavošanas izdevumi un produktu izmaksas”;
2. Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 14.aprīlim vai kamēr ar rīkojumu izsludinātā ārkārtējā situācija
Latvijas Republikā tiek atcelta.
3. Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas direktorei un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra
direktoram nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

18.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.230 “Par vecāku maksas
noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā” uz ārkārtas situācijas laiku
Ziņo – L.Kokina - Izglītības pārvaldes vadītāja
2019.gada 25.jūlijā Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.230 (prot. Nr.10 p.15) “Par
vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā” (turpmāk – lēmums), ar
kuru nolēma noteikt vecāku maksu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā pirmsskolas
izglītības programmā.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 12.03.2020 rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtas situācijas
izsludināšanu” (turpmāk – rīkojums) 4.2. punktu, saskaņā ar kuru izglītības iestādes pirmsskolas
grupas nodrošina bērnu uzraudzības pakalpojumu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu
pieskatīšanu, ņemot vērā, ka bērnu skaits Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupās ir samazinājies
par 96 %, lai efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus Cēsu novada pašvaldība radusi risinājumu, ka
ēdināšanas pakalpojumu Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas grupas bērniem tiek nodrošināts
izmantojot Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra virtuvi Bērzaines ielā 34, Cēsīs, Cēsu nov.,
kurā gatavo ēdienu Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra pirmsskolas grupas bērniem un
darbiniekiem, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un ņemot
vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 26.03.2020. atzinumu (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, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts I.Laiviņš neatrodas tiešsaistē,
līdz ar to nebalso), nolemj:
1.

Izteikt lēmuma 2.1 un 2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.1 izglītojamiem vecumā no 1 līdz 2 gadiem par vienas dienas divām ēdienreizēm
(pusdienas, launags) – 1,44 EUR (t.sk. PVN) - maksā iekļauti sagatavošanas izdevumi un produktu
izmaksas;
2.2. izglītojamiem vecumā no 3 gadiem par vienas dienas divām ēdienreizēm (pusdienas,
launags) – 1,91 EUR( t.sk. PVN) - maksā iekļauti sagatavošanas izdevumi un produktu izmaksas.”
2.
Lēmums ir spēkā līdz 2020.gada 14.aprīlim vai kamēr ar rīkojumu izsludinātā ārkārtējā
situācija Latvijas Republikā tiek atcelta;
3.
Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktorei un Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra
direktoram nodrošināt lēmuma izpildi;
4.

Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

