Cēsu novada domes sēdē 23.01.2020. (prot.nr.2)
pieņemto lēmumu saraksts
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Par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu
Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu
pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu
uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu
pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un
atjaunošanu” pagarināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo
noteikumu Nr. 1 „Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno
pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no
grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā
Nr.406 “Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un
jauniešu centra organizētajos pasākumos”
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo
noteikumu Nr. 2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo
noteikumu Nr. 3 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada
31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu
novada teritorijā”’’ apstiprināšanu
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
Par papildus amata likmi Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu
Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu
darbības nolikumā” apstiprināšanu
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.2019. gadam darbības termiņa pagarināšanu, Rīcības plāna
un Investīciju plāna aktualizāciju
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Par projekta pieteikuma „Development of Innovation Center
in Cesis” (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) iesniegšanu Eiropas
Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas
valdības finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda
programmā
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošo
noteikumu Nr.4 “Par Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējuma
kultūras
pieminekļu
saglabāšanai‘’
apstiprināšanu
Par Cēsu Kosmosa izziņas centra stratēģijas apstiprināšanu
Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
Par uzturēšanās maksu Cēsu pilsētas pansionātā
Par izmaiņām Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā
Par stundas likmes noteikšanu deputātiem
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas
pakalpojumu cenas apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo
noteikumu Nr.5 „Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada
budžetu” apstiprināšanu
Par ilgtermiņa ieguldījumu bez atlīdzības nodošanu
nomātajos valsts un pašvaldību nekustamajos īpašumos

1.
Par nemantiskā kaitējuma atlīdzinājumu
________________________________________________________________________________
Ziņo: I.Krēsliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona
tiesas Valmieras tiesu namā Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā.
2.
Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu
siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla
saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” pagarināšanu
Ziņo: darba grupas vadītājs A. Egliņš – Eglītis
Cēsu pilsētas dome, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem, 2001. gada 22. februārī
pieņēma lēmumu “Par p/u “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (protokola Nr.4, 34.
paragrāfs).
Ievērojot pieņemto lēmumu, Cēsu pilsētas dome 2001. gada 27. februārī noslēdza līgumu “Par
Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (turpmāk
– Nomas līgums) un līgumu “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un
atjaunošanu” (turpmāk - Modernizācijas līgums). Abi minētie līgumi tika noslēgti ar SIA “Cēsu
būvnieks” (vēlāk nosaukums mainīts uz SIA ''CB‘’), reģ. Nr.40003001934, kas bija rīkotā konkursa par
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu uzvarētājs.

2009. gada 19. janvārī Cēsu pilsētas dome noslēdza Nomas līguma un Modernizācijas līguma
pārjaunojuma līgumus, kā rezultātā par jauno sadarbības partneri un SIA “CB” tiesību un saistību
pārņēmēju kļuva uzņēmums SIA “Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.400030007848.
Nomas līguma 3.1.punkts noteic noslēgtā līguma termiņu, kas ir ne mazāk kā divdesmit apkures
sezonas, sākot ar 2001./2002. gada rudens apkures sezonu. No minētā izriet, ka Nomas līguma
termiņš beidzas 2020./2021. apkures sezonas beigās.
2017. gada 26. oktobrī stājās spēkā grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmajā daļā, ar kuru tika noteikts, ka nekustamā
īpašuma nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav ilgāks par 30 gadiem.
2019. gada 25. septembrī ir saņemta SIA “Cēsu siltumtīkli” 2019. gada 23. septembra vēstule
Nr.CS1/2019-104 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.6-2-6/9/4493) par nomas līguma termiņa
pagarinājumu. Vēstulē SIA “Cēsu siltumtīkli” informē pašvaldību par jau paveiktajiem darbiem
līguma izpildes laikā un informē par to, ka ir izveidots redzējums par tālāku siltumapgādes sistēmas
attīstību līdz 2030. gadam.
Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” (turpmāk – MK Nr. 97.noteikumi), kas ir izdoti uz Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 pantā noteiktā deleģējuma pamata,
18.punkts nosaka, ka, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, iznomātājam ir
tiesības izlemt, vai pagarināt nomas līguma termiņu. Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot
nosacījumu, ka nomas līguma kopējais termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu.
Saskaņā ar MK Nr. 97.noteikumu 119.punktā noteikto nomas līgumus, kas noslēgti līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai, iznomātājam ir tiesības pagarināt saskaņā ar šo noteikumu
18.punktā minētajiem nosacījumiem.
2019. gada 26. septembrī Cēsu novada domes sēdē (protokola Nr.14, 30.pts.) tika izskatīts
jautājums “Informācija par siltumapgādes funkcijas īstenošanu Cēsu novada pašvaldībā”. Domes
sēdē tika nolemts izveidot darba grupu ar nolūku izvērtēt, vai Nomas līguma un Modernizācijas
līguma pagarināšana ir lietderīga, un vai tā atbilst sabiedrības interesēm.
Cēsu novada Dome, ievērojot normatīvo aktu prasības, ir vērtējusi iepriekš norādīto līgumu
termiņu pagarināšanas iespējas (skatīt Darba grupas izvērtējumu, pielikums Nr.1) un secina, ka
Nomas līguma un Modernizācijas līguma pagarināšana ar SIA “Cēsu siltumtīkli” ir lietderīga un atbilst
sabiedrības interesēm.
MK Nr. 97.noteikumu 21.punktā ir noteikts, ka, pagarinot nomas līguma termiņu, nomas maksu
pārskata, piemērojot šajos noteikumos minēto nomas maksas noteikšanas kārtību, un maina, ja
pārskatītā nomas maksa ir augstāka par līgumā noteikto nomas maksu.
Vadoties no Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepcijas 2021.-2030.gadiem,
noklausoties SIA “Cēsu siltumtīkli” prezentēto Cēsu centralizētās siltumapgādes attīstības plānu
2021-2030. gadiem, kā arī pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas
2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1panta
pirmo daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 18., 21. un 119.punktu, ievērojot Konsultāciju sabiedrības “Padoms”, SIA 10.07.2019.
atzinumu, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2019. atzinumu, Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.01.2020. (prot. Nr.1) atzinumu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 16.01.2020. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pagarināt 2001. gada 27. februāra līgumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu
siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu ar SIA “Cēsu siltumtīkli” līdz 2030./2031.gadam,
precizējot līguma noteiktumus atbilstoši faktiskajai situācijai, bet nepasliktinot pašvaldībai
kā iznomātājam iepriekš slēgtā nomas līguma noteikumus.
2. Pagarināt 2001. gada 27. februāra līgumu “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības
modernizāciju un atjaunošanu” ar SIA “Cēsu siltumtīkli” līdz 2030./2031.gadam, precizējot
līguma noteiktumus atbilstoši faktiskajai situācijai, bet nepasliktinot pašvaldībai kā
iznomātājam iepriekš slēgtā modernizācijas līguma noteikumus.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei (turpmāk – ĪAP)
organizēt siltumapgādes sistēmās iznomāto pamatlīdzekļu novērtējumu.
4. Pēc novērtējuma saņemšanas izvērtēt esošās nomas maksas atbilstību 2018. gada 20.
februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas
noteikumi” 21.punktam un ĪAP sagatavot lēmuma projektu par šajā lēmumā 1. un 2. punktā
norādīto līgumu pagarināšanu.
5. Uzdot ĪAP veikt kontroli par modernizācijas līguma izpildi saskaņā ar apstiprināto Cēsu
pilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020-2030. gadiem.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
3.
Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „Bērnu
reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno
pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
Ziņo T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma 26. panta
pirmo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2020.
(prot. Nr. 1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr.1 „Bērnu
reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas
izglītības programmas” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Izglītības pārvaldei nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajiem saistošajiem
noteikumiem.
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.

Pielikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2020.gada 23.janvārī

Nr.1

Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
īsteno pirmsskolas izglītības programmas
Izdoti saskaņā ar
likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta trešo daļu un
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka pirmsskolas vecuma izglītojamo

2.
3.

4.
5.

6.

(turpmāk – Bērns) reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Cēsu novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas
izglītības programmas (turpmāk - Iestāde).
Pirmsskolas izglītības programmu Bērns var apgūt no viena gada 3 mēnešu vecuma līdz
pamatizglītības uzsākšanai.
Ja vecāki vai aizbildnis, vai vecāku notariāli apstiprināta pilnvarota persona (turpmāk –
Vecāki) vēlas Bērnam pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, tad Vecāki līdz 15.maijam iesniedz
Iestādes vadītājam iesniegumu un ārsta vai psihologa atzinumu par nepieciešamību
pagarināt vai saīsināt pirmsskolas izglītības programmas apguvi.
Bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei sāk tajā kalendārajā gadā, kurā bērnam aprit
pieci gadi.
Bērnam pirmsskolas izglītības programmas apguvi nodrošina vienā Iestādē. Īstenojot
pirmsskolas izglītības programmas apguvi ģimenē, Bērnu uzņem Iestādē, kura nodrošina
metodisku palīdzību Vecākiem.
Bērnus ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz valsts vai novada pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu,uzņem Cēsu Bērzaines pamatskolā-attīstības centrā.
II.

Iesniegumu reģistrācija kārtība

Vecāks var Bērnu reģistrēt uzņemšanai Iestādē:
Personiski - iesniedzot iesniegumu (1.pielikums), uzrādot iesniedzēja un bērna
personu apliecinošu dokumentu, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā (turpmāk Klientu apkalpošanas centrs) Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novads, vai
Dzimtsarakstu nodaļā Palasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu novads;
7.2.
elektroniski - aizpildot iesnieguma veidlapu Pašvaldības epakalpojumu portālā
epakalpojumi.cesis.lv, ko var arī veikt Klientu apkalpošanas centrā un Dzimtsarakstu nodaļā;
7.3.
nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Pašvaldības e-pastu dome@cesis.lv vai
iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv.
8. Informācija par vecāku un bērnu datiem elektroniskajos pakalpojumu portālos var tik
iegūta tiešsaistē no Valsts reģistriem.
9. Iesniegumu elektronisko uzskaiti un to kārtošanu hronoloģiskā secībā pēc iesnieguma
reģistrēšanas datuma attiecīgajā bērna dzimšanas gadā rindu vietas saņemšanai Iestādēs
veic Pašvaldības dokumentu vadības sistēmā ( turpmāk tekstā DVS ) epakalpojumi.cesis.lv.
10. Vecāki rakstisku informāciju uz iesniegumā norādīto eadresi vai adresi par Bērna
uzņemšanu rindā saņem 15 dienu laikā pēc Vecāku iesnieguma reģistrēšanas, norādot
7.
7.1.

bērna reģistrācijas numuru rindā. Līdz vietas piešķiršanai Iestādē vecākiem ir tiesības
mainīt pieteikumā norādīto vēlamo Iestādi un izvēlēto Iestādes apmeklēšanas sākuma
laiku.
11. Vecāki bērna rindai uzņemšanai Iestādē var sekot Pašvaldības epakalpojumu portālā
epakalpojumi.cesis.lv.
III. Vietas piešķiršana Iestādēs
12. Lēmumu par vietas iedalīšanu Iestādē pieņem ar Cēsu novada domes lēmumu
apstiprināta Komisija brīvo vietu sadalei Iestādēs (turpmāk - Komisija).
13. Komisija darbojas patstāvīgi, izskatot iesniegumus uz brīvajām vietām Iestādēs.
14. Komplektējot grupas, Komisija piešķir vietu Iestādē rindas kārtībā, ņemot vērā brīvo
vietu skaitu attiecīgā vecuma grupā Iestādēs.
15. Komisija rindas kārtībā iespēju robežās piešķir vietu Bērnam tajā Iestādē, kuru jau
apmeklē Bērna brālis vai māsa.
16. Komplektējot grupas, Komisija ārpus kārtas rindas secībā piešķir vietu Iestādē Cēsu
novada pašvaldībā deklarētiem bērniem:
16.1. kuri nodot ārpusģimenes aprūpē (aizbildnībā vai audžuģimenē);
16.2. kuri ir adoptēti (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu);
16.3. kuri līdz šim ir apguvuši speciālo programmu, ja valsts vai pašvaldības pedagoģiski
medicīniskā komisija ir izsniegusi atzinumu ar ieteikumu apgūt vispārējo programmu ;
16.4. kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni (ģimenē ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni);
16.5. kuri ir militārā dienesta karavīru bērni;
16.6. kuru Vecāki ir pedagoģiskie darbinieki Cēsu novada administratīvajā teritorijā
esošās izglītības iestādēs;
16.7. kuru Vecāki ir Cēsu novada pašvaldības policijas darbinieki vai Valsts policijas
Vidzemes reģionālās pārvaldes Cēsu iecirkņa atestētie darbinieki ar speciālu dienesta vai
amata pakāpi, kuri strādā Cēsu novada pašvaldības teritorijā;
16.8. kuru Vecāki ir ārstniecības personas Cēsu novada teritorijā esošās medicīnas
iestādēs; skat.18.puntu;
16.9.kuri sasnieguši obligātās izglītības vecumu, tas ir, kuriem attiecīgajā gadā paliek
pieci gadi;
16.10. kuriem radušies apstākļi, kas var apdraudēt bērna drošību un veselību.
17. Vecākiem, kuru bērniem ir tiesības tikt uzņemtiem Iestādē ārpus kārtas, pamatojoties uz
šiem noteikumiem, jāiesniedz:
17.1. Bērna vecāku darba devēja apliecinājuma vēstule par darba tiesisko attiecību faktu
uz grupas komplektācijas brīdi - saistošo noteikumu 16.5. un 16.8 apakšpunktā minētajos
gadījumos;
17.2. Lēmuma kopija par aizbildniecības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu vai lēmuma
kopija par bērna ievietošanu audžuģimenē, vai lēmuma kopija par bērna ievietošanu
aprūpes iestādē - saistošo noteikumu 16.1.un 16.2. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja
lēmumu nav pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa;
17.3. Bāriņtiesas vai pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” informatīvu vēstuli 16.
10.apakšpunktā minētajā gadījumā.
18. Ārstniecības personu bērniem vietu ārpus kārtas piešķir, pamatojoties uz Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas rekomendāciju, kurā pamatota attiecīgā speciālista
nepieciešamība novadā.
19. Uzņemot Bērnus Iestādēs, nav atļauts rīkot iestājpārbaudījumus.
20. Pirms vietas piešķiršanas Iestādē Pašvaldība ir tiesīga pārbaudīt Pieteikuma iesniedzēja
sniegtās informācijas patiesumu, izmantojot pieejamos Valsts reģistru datus.

IV. Bērnu reģistrēšana un uzņemšana Iestādēs.
21. Vecāki uz iesniegumā norādīto korespondences saņemšanas adresi vai eadresi saņem
vēstuli par vietas iedalīšanu Iestādē 15 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par vietas
iedalīšanu .
22. Lai Bērnu uzņemtu Iestādē, Vecākiem Iestādē, kurā ir piešķirta vieta, personīgi vai
elektroniski jāiesniedz šādi dokumenti:
22.1. iesniegums par Bērna uzņemšanu Iestādē;
22.2. medicīniskā karte 026/u un ģimenes ārsta vai cita ārsta-speciālista izziņa par Bērna
veselības stāvokli.
22.3. Vecākiem ir tiesības iesniegt arī citus dokumentus, kas saistīti ar Bērnu.
23. Iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona, pieņemot iesniegumu par Bērna uzņemšanu
Iestādē, iepazīstina Vecākus ar šādiem dokumentiem:
23.1.Iestādes reģistrācijas apliecību;
23.2.Iestādes nolikumu;
23.3.Iestādes iekšējās kārtības noteikumiem;
23.4.Iestādes licenci;
23.5.izglītības programmām un to licencēm;
23.5.Cēsu novada domes lēmumu par noteikto vecāku maksu.
24. Bērna uzņemšanu Iestādē, pamatojoties uz šo noteikumu 22. punktā minētajiem
dokumentiem, noformē ar šīs Iestādes vadītāja rīkojumu, norādot programmu, kuru bērns
apgūs.
25. Iestāde ar Vecākiem, reģistrējot Bērnu Iestādē, var slēgt vienošanos par bērna izglītošanu
un aprūpi Iestādē.
V.Citi noteikumi
26. Ja Bērns, kurš apmeklē Iestādi, uz laiku izbrauc uz citu valsti ilgstošai prombūtnei, tad Vecāki
iesniedz Iestādes vadītājai iesniegumu, kurā norāda, cik ilgi bērns atradīsies ārpus valsts. Ja
Bērns izbraucis uz citu valsti uz laiku līdz vienam gadam, viņš paliek Iestādes bērnu sarakstā.
Aizbraukušā Bērna vietā uzņem citu Bērnu, nepārsniedzot noteiktos normatīvus par bērnu
skaitu attiecīgajā grupā.
27. Bērnam saglabā vietu Iestādē:
27.1.Bērna slimības vai karantīnas gadījumā, ja to apliecina ģimenes ārsta izziņa;
27.2. Vecāku slimības laikā, ja nav neviena, kas Bērnu var atvest un aizvest no Iestādes, un ja
tiek iesniegts vecāku slimību apstiprinošs dokuments;
27.3.Vecāku atvaļinājuma laikā ;
27.4.uz laiku, kamēr Bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu specializētajā Iestādē vai
izstājas no Iestādes uz laiku veselības uzlabošanas nolūkā, iesniedzot ģimenes ārsta vai
pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu;
27.5.ja iestāde liek slēgta saskaņā ar Pašvaldības domes lēmumu vai domes priekšsēdētāja
rīkojumu.
28.Ja Vecāki atsakās no piešķirtās vietas Iestādē kalendārajā gadā, tad bērnam saglabā vietu rindā
un vecāku iesniegumu atkārtoti izskata nākamajā Komisijas sēdē, kad notiek vietu sadale uz nākamā
gada 1.septembri, ņemot vērā šajos noteikumos minēto kārtību. Ja Vecāki neizmanto piešķirto vietu
Iestādē divus gadus pēc kārtas, bērna vietu rindā anulē, par ko Pašvaldība rakstiski informē Vecākus.
29.Par bērna izstāšanos no Iestādes vadītājs paziņo Izglītības pārvaldei trīs darba dienu laikā no
atskaitīšanas dienas.
30.Iestādes vadītājs paziņo Izglītības pārvaldei par Noteikumu 26. apakšpunktā minētajiem
gadījumiem trīs darba dienu laikā no attiecīgā gadījuma iestāšanās dienas.
31.Vecākiem, kuru bērns piedalījies Iestādē īstenotas programmas apguvē un sasniedzis
pamatizglītības uzsākšanas vecumu, izsniedz izziņu par programmas apguvi, un vadītājs bērnu no
Iestādes atskaita. Vecāki šajā punktā minēto izziņu var iesniegt izglītības iestādē, kurā bērns apgūs
pamatizglītību.

VI. Noslēguma jautājumi
Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2012. gada 7.jūnija saistošos noteikumus Nr. 11
„Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un dokumentu izsniegšanas kārtība par pirmsskolas izglītības
programmas apguvi Cēsu novada izglītības iestādēs un grupās , kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas” (prot. Nr.9. lēmuma nr.271.).
Pielikums
1.pielikums
Cēsu novada domes 2020. gada __._____ saistošajiem noteikumiem Nr. ___
‘’Bērnu reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās
īsteno pirmsskolas izglītības programmas’’
IESNIEGUMS -UZSKAITES KARTĪTE
par uzņemšanu rindā bērna vietas saņemšanai Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādē
Cēsu novada pašvaldībai
Iesniedzēja (vecāka, aizbildņa) vārds, uzvārds ………………………………………………
Iesniedzēja personas kods…………………………………………………………..
Faktiskā dzīves vietas adrese (korespondences saņemšanai):
………………………………………………………………………………………………….
Deklarētā dzīves vietas adrese: …………………………………………………………….
Tālruņa Nr. (vēlams norādīt vairākus):………………………………………………………….
E pasta adrese, ja visa veida informāciju vēlos saņemt elektroniski: ……………………………………………….
IESNIEGUMS.
Lūdzu reģistrēt ……………………………………………………………………………………………
(bērna vārds, uzvārds, dzimšanas gads, personas kods)
rindā uz vietu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādē, kas realizē pirmsskolas izglītības programmu.
Manas vēlmes:
• izglītības iestādes apmeklējuma uzsākšanas laiks 20……gada 1.septembra
• izglītības iestāde (atzīmēt ar X vēlamo) un norādīt pamatojumu. Ja attiecīgo pirmsskolas iestādi
apmeklē brāļi vai māsas - norādīt viņu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu.
…………………………………………………………………………………………………….
Norādīt divas iestādes prioritārā secībā:
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde
Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs
Cēsu Bērzaines pamatskola-attīstības centrs
Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa
Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupa
Līvu pirmsskolas izglītības iestāde
Rāmuļu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa

Palasta iela 14, Cēsis
Noras iela 15, Cēsis
Zirņu iela 23, Cēsis
A.Kronvalda iela 35, Cēsis
Briežu iela 7, Cēsis
Bērzaines iela 34, Cēsis
Gaujas iela 45, Cēsis
Leona Paegles iela 1
Krīvi, Vaives pagasts
Rāmuļu skola, Vaives pagasts

Saskaņā ar Latvijas Republikā un Cēsu novada domes spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, man ir
tiesības pretendēt uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu, jo vecāku darba vieta ir (atzīmēt X esošo):
Profesionālā dienesta karavīrs
Valsts policijas Vidzemes reģiona Kārtības policijas darbinieks
Pašvaldības policijas darbinieks
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais
darbinieks………………………………………………………………….(norādīt, kurā)
Ģimenē 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu
Cits gadījums:
Iesniegumam pievienoju (norādīt ar X):
Bērna dzimšanas apliecības kopiju
Izziņu no darba vietas, ja pretendēju uz ārpuskārtas vietas piešķiršanu
Esmu informēts, ka šis iesnieguma negarantē tūlītēju vietas piešķiršanu pirmskolas izglītības iestādē, un, ka
par izmaiņām augstākminētajās ziņās informēju Cēsu novada pašvaldību elektroniski dome@cesis.lv vai
zvanot 64161800 .
Datums …………………………………………..
Ja iesniegumu neaizpilda elektroniski, ………………………………………………………………………………………………….
paraksts, paraksta atšifrējums

Pielikums
Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 1 „ Bērnu reģistrācija uzņemšana Cēsu
novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas "
Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu viens no pašvaldības
pienākumiem izglītības jomā ir nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno
izglītības programmu valsts valodā, savukārt atbilstoši
Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmajai daļai pašvaldību vispārējās
pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības iestādes dibinātāja
noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus.
Šobrīd kārtību, kādā bērnus uzņem pirmsskolas izglītības iestādē, nosaka Cēsu
novada domes 2012. gada 7. jūnija saistošie noteikumi Nr. 11 „Bērnu reģistrācija
uzņemšana Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota
pirmsskolas izglītības programmas”. Ņemot vērā plānotās izmaiņas minētajā
kārtībā saistībā ar e - pakalpojuma ieviešanu, kā arī citiem nepieciešamajiem
grozījumiem, nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
1) bērnu reģistrācijas kārtību rindā vietas saņemšanai Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas;
2) ārpus kārtas gadījumus vietas piešķiršanai pirmsskolas izglītības iestādēs;
3) bērnu uzņemšanas, atskaitīšanas un grupu komplektācijas kārtību.
Saistošie noteikumi papildināti ar normu par personu datu apstrādi iedzīvotāju
reģistrā un Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Saistošie noteikumi papildināti ar normu, ka vecāki iesniegumu var iesniegt arī
elektroniski
3. Informācija par
Lēmumam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde.
Saistošie noteikumi attiecas uz pirmsskolas izglītības jomu. Privātpersonas par
saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Cēsu novada pašvaldībā, un Cēsu
novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Saistošie noteikumi izstrādāti sadarbībā ar pirmsskolas izglītības iestāžu
vadītājiem.
4.

Par nekustamā īpašuma – Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles
rezultātu apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 07.11.2019. lēmumu Nr. 324 „Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.16, 3.p), atsavināšanai, pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva nekustamo īpašumu Nākotnes iela 10-22,
Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0007, turpmāk – Nekustamais īpašums,
reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 519-22 uz Vaives
pagasta pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000057988, lēmuma datums: 15.10.2001.
Nekustamais īpašums sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību 38,6 m2 un 386/16223
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu
13.punktu, Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā
iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja.
Uz Nekustamā īpašuma izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās viens
pretendents – kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu 2 900.00 EUR (divi
tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
19.12.2019. (protokols Nr. 25) apstiprināja izsoles rezultātus.
Pretendents savu piedāvāto augstāko cenu par Nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp
nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. 280.00
EUR (divi simti astoņdesmit euro un 00 centi)), ir samaksājis ieskaitot, EUR 2620.00 (divi tūkstoši seši
simti divdesmit euro un 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr.
90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods:
UNLALV2X, Konts: LV51UNLA0004013130835.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.

panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 07.11.2019. lēmumu Nr. 324 „Par Cēsu
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov.,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”, apstiprināto izsoles noteikumu
8.1.punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.12.2019. priekšlikumu
(protokols Nr. 25), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov.,
kadastra numurs 4290 900 0007, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa Nr.22 ar kopējo platību
38,6 m2 un 386/16223 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes, turpmāk tekstā
– Nekustamais īpašums, 19.12.2019. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo
īpašumu nosolīja pretendents par pēdējo augstāko cenu 2 900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi
simti euro un 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu
Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijai.
5.
Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu
norakstīšanu
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot 13.02.2018. LR Ministru kabineta noteikumus Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites
kārtība budžeta iestādēs”, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. kārtību Nr.4 “Cēsu novada
pašvaldības un tās padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību”, Cēsu
novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanas komisija 03.01.2020. veica
faktisko apstākļu izvērtēšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības īpašumā un grāmatvedības
uzskaitē esošajiem nepabeigtās būvniecības objektiem uz 31.12.2019. un konstatēja, ka
grāmatvedības uzskaites nepabeigtās būvniecības objekti izslēdzami no grāmatvedības uzskaites un
izmaksas norakstāmas izdevumos:
1. “NĪ Cīrulīšu iela 65 iegāde” ar vērtību 605.00 EUR.;
2. “L.Paegles ielas 1 kāpņu telpas vienkāršotas renovācija” ar vērtību 1601.16 EUR,
3. “Meliorācijas sistēmas izveidošana Vaives pagastā” ar vērtību 2337.60 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 13.02.2018. LR Ministru
kabineta noteikumu Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 14.1. punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1 ), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās celtniecības
objektus:
1.1. “NĪ Cīrulīšu iela 65 iegāde” 605.00 EUR (seši simti pieci eiro un 00 centi) vērtībā;

1.2. “L.Paegles ielas 1 kāpņu telpas vienkāršotas renovācija” 1601.16 EUR (viens tūkstotis seši simti
viens eiro un 16 centi) vērtībā;
1.3. “Meliorācijas sistēmas izveidošana Vaives pagastā” 2337.60 EUR (divi tūkstoši trīs simti
trīsdesmit septiņi eiro un 60 centi).
2. Lēmumā minēto nepabeigtās celtniecības objektu izmaksas norakstīt 2019. gada izdevumos.
3.Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes galvenajai grāmatvedei.
6.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā Nr.406 “Par dalības maksu
apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un
Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumu Nr.239 “Par „Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu
izcenojumus”” un veiktajiem aprēķiniem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020.
atzinumu (prot. Nr. 1) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā Nr. 406 “Par dalības maksu apstiprināšanu
Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos” šādus grozījumus:
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
Dalības maksa īslaicīgās interešu izglītības
programmas kursos - vasaras brīvlaika
piedāvājumā

dalībniekam

50.00 Eur

Papildināt sniegto maksas pakalpojuma cenrādi ar 8.punktu, izsakot šādā redakcijā:
Dalības maksa mākslas konkursā (tērpu skatē,
izstādē, radošo darbnīcu konkursā) iestādei

iestādei
(1-9 dalībnieki)
iestādei
(10 un vairāk
dalībnieki)

PIELIKUMS

10.00 Eur
22.00 Eur

7.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 ‘’Grozījumi
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu
__________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta
36.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 16.01.2020. (protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 ‘’Grozījumi
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ saskaņā
ar pielikumu.

2020.gada 23.janvārī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs

Pielikums

Nr.2

Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei”
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības
iestādei” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 9, prot. Nr.1,
9.punkts) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
,,3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”3.1. 277.51 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam
saskaņā ar pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām
(1.pielikums);
3.2. 196.21 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa
izdevumu pozīcijām (1.pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:

,,1.pielikums
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra

saistošajiem noteikumiem Nr.2

Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām

Nosaukums

Nr.

Pakalpojums

1.Atalgojums

1.1.

2. Darba devēja VSAOI
3. Komandējumi un darba
braucieni

2.1.
3.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
Darba devēja VOSA maksājumi
Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni (izņemot,
tos, kas finansēti no ES fondiem)

4.Pakalpojumu samaksa

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

4.5.
4.6.

1100

Kopējās
izmaksas
gadā
1 209 698

1200
2100

390 936
1 894

2200
2210

282 357
7 093

2220

134 409

2230

9 307

2240

129 608

2250
2260

1 786
154
138 459

2300
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6.Izdevumi periodikas
iegādei
7. pamatlīdzekļu
nolietojums

Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi
Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksas

EKK
kods

6.1.
7.1.

Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas
preces, medicīniskās ierīces,
medicīniskie instrumenti
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
valsts budžeta dotācijas mācību
līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais
pamatlīdzekļu nolietojums, ko
aprēķina, ievērojot pašvaldībām
noteikto ilgtermiņa ieguldījumu

2310

64 775

2320
2340

27 248
627

2350

22 589

2360

6 729

2370

16 491

2400

0
295 496

uzskaites kārtību, un ko dala ar
audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības
iestādēs.
KOPĀ izdevumi
Mērķdotācijas
Izglītojamo skaits uz 01.09.2019.
t.sk.
obligātās sagatavošanās
vecumā
Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī no pusotra līdz četru gadu
vecumam
Izmaksas uz vienu izglītojamo
mēnesī obligātā sagatavošanas
vecumā

2 318 840
265 365
776
272
277.51
196.21

Pielikums
Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 2 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss Saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” nosaka kārtību,
kādā Cēsu novada pašvaldība nodrošina pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei par bērnu,
kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz
pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātajā izglītības iestādē.
Saistošo noteikumu grozījumi:
1) maina pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības
iestādēm par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu
vecumam un par bērnu, kam nepieciešama obligātā
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, atbilstoši pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta
gadā, t.i.277.51 EUR un 196.21 EUR.
2) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai
izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, ņemot vērā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā
budžeta gadā.

2. Saistošo
noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija
par plānoto
Saistošo
noteikumu
projekta ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija
par
administratīvajā
m procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6.punktam
pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā. Tā
kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar 2018.gada izmaksām,
mainās šobrīd saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības sniegtā
atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam bija 245.17
EUR, bet turpmāk 277.51 EUR, obligātā sagatavošanas vecumā bija
174.38 EUR, bet turpmāk 196.21 EUR.
Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldības izdevumus par
12%
Izdevumi paredzēti 2020.gada pašvaldības budžetā.

Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām
Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

8.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 ‘’Grozījumi Cēsu
novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu
__________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 36.punktu,
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas
metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas
izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2020. (prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr. 3 ‘’Grozījumi
Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura
darbojas Cēsu novada teritorijā””, saskaņā ar pielikumu.
Pielikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs

2020.gada 23.janvārī

Nr.3

Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta saistošajos noteikumos
Nr. 8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar
,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei,
kura darbojas Cēsu novada teritorijā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta
lēmumu Nr. 87, prot. Nr.4, 3.punkts) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
,,4. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir:
”4.1. 245.78 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam saskaņā ar
pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot
vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā
(1.pielikums);
“4.2. 164.48 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa
izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
izmaksas iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).”
2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
,,1.pielikums
Cēsu novada domes 31.03.2016.
sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.8
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām
Nosaukums
Nr.
Pakalpojums
EKK
kods
1.Atalgojums

1.1.

2. Darba devēja VSAOI
3. Komandējumi un darba
braucieni

2.1.
3.1.

4.Pakalpojumu samaksa

4.1.

Atalgojumi (izņemot pedagogu
atalgojumu, kuru piešķir kā
mērķdotāciju no valsts budžeta)
Darba devēja VOSA maksājumi
Mācību, darba un dienesta
komandējumi un braucieni (izņemot,
tos, kas finansēti no ES fondiem)
Pasta, telefona un citi sakaru
pakalpojumi

1100

Kopējās
izmaksas
gadā
1 209 698

1200
2100

390 936
1894

2200
2210

282 357
7 093

4.2.
4.3.
4.4.

5. Krājumi, materiāli,
energoresursi, preces,
biroja preces un inventārs,
kurus neuzskaita
pamatkapitāla veidošanā

4.5.
4.6.

2220

134 409

2230

9 307

2240

129 608

2250
2260

1786
154
138 459

2300
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.
6.Izdevumi periodikas
iegādei

Izdevumi par komunālajiem
pakalpojumiem
Iestādes administratīvie izdevumi un
ar iestādes darbības nodrošināšanu
saistītie izdevumi
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un
ceļu kapitālo remontu)
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
Īres un nomas maksas

6.1.

Izdevumi par precēm iestādes
darbības nodrošināšanai
Kurināmais un enerģētiskie materiāli
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces,
medicīniskās ierīces, medicīniskie
instrumenti
Kārtējā remonta un iestāžu
uzturēšanas materiāli
Valsts un pašvaldību aprūpē un
apgādē esošo personu uzturēšanas
izdevumi (izņemot ēdināšanas
izdevumus (EKK 2363))
Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot
valsts budžeta dotācijas mācību
līdzekļu iegādei)
Izdevumi periodikas iegādei
KOPĀ izdevumi
Mērķdotācijas
Izglītojamo skaits uz 01.09.2019.
t.sk.
obligātās sagatavošanās
vecumā
Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī
no pusotra līdz 4 gadu vecumam
Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī
obligātā sagatavošanas vecumā

2310

64 775

2320
2340

27 248
627

2350

22 589

2360

6 729

2370

16 491

2400

0
2 023 344
265 365
776
272
245.78
164.48

Pielikums

Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. 3 ‘’Grozījumi Cēsu novada
domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss Saistošo
noteikumu projekta
satura izklāsts

2. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums

3. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto Saistošo
noteikumu projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas
Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība
nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu
(turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības iestādei, kura
darbojas Cēsu novada teritorijā, par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra
gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā
izglītības iestādē.
Saistošo noteikumu grozījumi:
2) maina pašvaldības atbalsta apmēru, atbilstoši pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta
gadā, t.i., nosakot, ka pašvaldības atbalsts ir:
3) Izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam 245.78 EUR un izglītojamiem
obligātā sagatavošanas vecumā 164.48 EUR.
4) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, ņemot
vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām
iepriekšējā budžeta gadā.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6.punktam
pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā.
Tā kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar 2018.gada izmaksām,
mainās šobrīd saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības sniegtā
atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam bija 219.94
EUR, turpmāk 245.78, bet obligātā sagatavošanas vecuma
izglītojamiem bija 149.14 EUR, turpmāk 164.48 EUR.
Saistošo noteikumu grozījumi palielinās pašvaldības izdevumus par
11%.
Izdevumi paredzēti 2020.gada pašvaldības budžetā.

Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi
neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām
procedūrām.
Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu
izstrādes procesā nav veiktas.

9.

Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr. 180 „Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu
speciālistu piesaistei”, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 06.08.2015. saistošo noteikumu Nr. 10 „Par
pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei” 7. punktu, Cēsu novada
domes pastāvīgās Sociālo un veselības jautājumu komitejas 09.01.2020. atzinumu, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu,
ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 09.01.2020. atzinumu
(prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. (prot. Nr. 1) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt ikmēneša stipendiju 10 mēnešus 2020. gadā (janvāris - jūnijs un septembris decembris) vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā (vārds,uzvārds), 2. gada
rezidentei ķirurģijas specialitātē.
2. Izmaksāt lēmuma 1.punktā noteikto stipendiju pēc līguma noslēgšanas.
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu
turpmākajiem gadiem uzņemto saistību apmērā.
5. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
10.

Par papildus amata likmi Cēsu pilsētas Mākslas skolā
______________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta
2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot.Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2020. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:

1. Piešķirt Cēsu pilsētas Mākslas skolai papildus profesionālās ievirzes skolotāja 0.5 likmes,
nosakot amatalgu atbilstoši 05.07.2016. MK noteikumiem Nr.445 “Pedagoga darba
samaksas noteikumi”, kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
2. Lēmums attiecas uz tarifikācijām no 01.01.2020.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
11.

Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta noteikumiem Nr.508 “Kārtība, kādā valsts finansē
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes
ministrijas un Cēsu novada pašvaldības noslēgto Profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
finansēšanas līgumu un, ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
09.01.2020. (prot.Nr.1) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. (prot.Nr.1)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot Cēsu pilsētas Sporta skolā papildus amata vienību “sporta treneris” 4,86
likmes, ar amatalgu saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem
Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kura tiek finansēta no Cēsu novada
pašvaldības budžeta.
2. Lēmums attiecas uz tarifikācijām no 01.01.2020.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
12.

Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas
kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu
______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā izmaiņas Amatiermākslas budžetā un, lai veicinātu amatiermākslas kolektīvu vadītāju un
speciālistu konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu, paaugstinot stundu likmi atbilstoši amatiermākslas
kolektīvu kategorijai, kā arī pilnveidojot nolikuma pielikumus, veikt grozījumus nolikumā un tā pielikumos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 16.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Apstiprināt 2020. gada 23. janvāra 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”.

Pielikums

NOLIKUMS
Cēsīs
2020.gada 23.janvārī

Nr.3

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.

Svītrot nolikuma V nodaļas 5. punktu;

1.2.

Izteikt nolikuma IV nodaļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Vienu reizi gadā gan kolektīvu dalībnieki, gan kolektīvu vadītāji un speciālisti aizpilda
apmierinātības anketu par kolektīva darbu un sadarbību ar CKTC.”;
1.3.

Papildināt nolikuma IV nodaļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

“9. Amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai nepieciešamā Cēsu Kultūras centra
materiālo vērtību (tērpi, instrumenti) saņemšana, lietošana, nodošana tiek nodrošināta
saskaņā ar “Cēsu Kultūras centra materiālo vērtību lietošanas noteikumiem un noliktavas
darbības iekšējiem kārtības noteikumiem” (Pielikums Nr.15).”;
1.4.
Izteikt nolikuma pielikumu Nr.4, pielikumu Nr.9 un pielikumu Nr.11 jaunā redakcijā
saskaņā ar šī nolikuma 1., 2., 3.pielikumu.
1.5.

Atzīt par spēku zaudējušu nolikuma pielikumu Nr.12 un pielikumu Nr.13.

1.6.

Papildināt nolikumu ar pielikumu Nr. 15 saskaņā ar šī nolikuma 4. pielikumu.

2. Nolikums stājas spēkā 2020.gada 24.janvārī.
PIELIKUMS
13.

Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa
pagarināšanu, Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumu Nr. 130 ‘’Par Cēsu novada
attīstības programmas 2013. – 2019. gadam apstiprināšanu’’ ir apstiprināta Cēsu novada Attīstības
programma 2013. – 2019. gadam.
Atbilstoši Attīstības plānošana sistēmas likuma 13. panta otrajai daļai, kas noteic, ka attīstības
plānošanas dokuments zaudē spēku, ja beidzies tā darbības termiņš vai tas ar tiesību aktu tiek atzīts
par spēku zaudējušu, un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 74. punktam, kas noteic, ka
ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma zaudē spēku, ja ir apstiprināta jauna

pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai attīstības programma, savukārt, ja beidzies
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības programmas apstiprināšanai, kā arī ņemot vērā valstī
plānoto administratīvi teritoriālo reformu, nepieciešams pagarināt Cēsu novada Attīstības
programmu 2013. -2019. gadam darbības termiņu līdz Cēsu novada attīstības programmas 2021. 2027. gadam apstiprināšanai.
Ņemot vērā Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķi 3.3.1.
“Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”,specifiskā atbalsta mērķi 5.6.2. “Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un
Norvēģijas valdības divpusējo finanšu instrumenta un Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu
atbalstus pašvaldības investīcijām, līdz ar to lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības jaunās
iniciatīvas pašvaldības funkciju nodrošināšanai un pašvaldības attīstībai, tāpat ņemot vērā veiktās
strukturālās izmaiņas iestādē “Cēsu novada pašvaldība” un Cēsu novada pašvaldības revidenta
atzinumus, nepieciešams grozīt un papildināt Attīstības programmas Rīcību plānu un investīciju
plānu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās
daļas 3. un 27. punktu, Attīstības plānošana sistēmas likuma 13. panta otro daļu, Ministru kabineta
2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 74. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Pagarināt Cēsu novada Attīstības programmu 2013.-2019.gadam darbības termiņu līdz
Cēsu novada attīstības programmas 2021.- 2027.gadam apstiprināšanai.
2. Grozīt Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam nosaukumu, nosakot tās
nosaukumu: ‘’Cēsu novada Attīstības programma 2013.-2021. gadam’’.
3. Apstiprināt Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plānu un
investīciju plāna aktualizāciju saskaņā ar pielikumu.
4. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada Attīstības programmas 2013. 2021. gadam, Rīcības un investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
5. Nodrošināt Cēsu novada Attīstības programmas 2013. -2021. gadam Rīcības plānu un
investīciju plāna aktualizācijas publisku pieejamību.
6. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumu Nr. 78 “Par Cēsu
novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas “Investīciju
plāns” apstiprināšanu”.
7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
attīstības jautājumos.
Pielikums
Pielikums
Pielikums

14.
Par projekta pieteikuma
„ Development of Innovation Center in Cesis” (Inovāciju centra attīstība Cēsīs) iesniegšanu
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta
2014.-2021. gada perioda programmā
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar 19.11.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 537 “Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas
“Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” īstenošanas noteikumi” viens no projekta
iesniedzējiem ir Cēsu novada pašvaldība, lai veidotu inovāciju centru kosmosa jomā ar kopējo
finansējumu EUR 1 932 172.
Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras 07.01.2020. uzaicinājuma vēstuli Nr. 1.-51.1/56
iesniegt iepriekš noteikta projekta pieteikumu inovāciju centra izveidei Cēsīs kosmosa jomā, kā arī
ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna prioritāros
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”, ievērojot Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt projekta pieteikuma „Development of Innovation Center in Cesis” iesniegšanu
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta.
2. Attīstības un būvniecības pārvaldei līdz š.g. 1. feburārim iesniegt projekta pieteikumu
“Development of Innovation Center in Cesis” Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
un Norvēģijas finanšu instrumenta programmā nepārsniedzot kopējo finansējumu EUR 1 932
172.
3. Cēsu novada pašvaldībai 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā. nodrošināt projekta
priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, saskaņā ar projekta naudas plūsmu.
4. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu
pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu) un izdevumu tāmi.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
15.
Par Cēsu novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’ Par Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai ‘’ apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu un likuma "Par pieminekļu
aizsardzību" 24.panta otro daļu un Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 2020.gada 9.janvāra atzinumu (prot.Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
2020.gada 16.janvāra atzinumu (prot.Nr.1), lai atbalstītu un veicinātu kultūras pieminekļu
saglabāšanu sabiedrības interesēs un uzlabotu Cēsu novada iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,

I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr. 4 “Par Cēsu
novada pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai” saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2016.gada 10. marta lēmumu Nr. 73 ‘’Par
Cēsu novada domes 2016. gada 10. marta saistošo noteikumu Nr. 6 “Par Cēsu novada
pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai” apstiprināšanu’’.
PIELIKUMS
16.
Par Cēsu Kosmosa izziņas centra stratēģijas apstiprināšanu
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Saskaņā ar 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 un
saskaņā ar 19.11.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 537 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība
un izglītība” aktivitātes “Inovāciju centri” īstenošanas noteikumi” specifiskiem atbalsta kritērijiem,
kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas Rīcību un Investīciju plāna
prioritāros 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, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot. Nr. 1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Kosmosa izziņas centra stratēģiju saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
PIELIKUMS
17.
Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
_______________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai turpinātu ieviest ar 2015.gada 8.oktobra Cēsu novada domes sēdes lēmumu Nr.244 (prot.
Nr.14 23.§) “Par Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam aktualizētās redakcijas

apstiprināšanu” apstiprinātās “Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2019.gadam”
rīcības plāna uzdevumus Nr.4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., saskaņā ar Cēsu nākotnes tehnoloģiju
zinātnes centra “Kosmosa izziņas centrs” izglītības programmu saturiskā piedāvājuma izstrādi “EEA
Grants” projekta ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 6.punktu un 12.pantu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu un 27.punktu, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta septīto
un desmito daļu, Ministru kabineta noteikumu Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru,
profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” 218.punktu, 2010.gada
30.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs”, Cēsu novada domē 2009.gada 1.jūlijā apstiprināto Darba samaksas noteikumu
1.8.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Ar 2020.gada 1.februāri izveidot Cēsu novada pašvaldībā jaunu amata vienību – vadošais
izglītības programmu satura izstrādes eksperts.

2.

Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, amata novērtēšanu, amata saimes, līmeņa
un mēnešalgu grupas noteikšanu) izpildes organizēšanu, saistībā ar izveidoto amata vienību,
uzdot administrācijas vadītājam.

3.

Finanšu pārvaldei iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžeta projektā.

4.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

18.

Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta
13.07.1999.noteikumus Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”3.,10. un 13.punktu, likuma “Par
pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atbilstoši Cēsu
novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 09.01.2020. atzinumam (prot.Nr.1) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus, saskaņā ar izmaksu tāmi pielikumā Cēsu pilsētas
pansionātā:
1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – 605.00 EUR
mēnesī par vienu personu ;
1.2. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem- 740.00 EUR
mēnesī par vienu personu ( ja istabiņā vēlas dzīvot viens pats);
1.3.ēdināšanas maksu ( pārtikas iegādes izdevumus) sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas
pansionātā - noteikt 1,86 EUR dienā ( vidēji mēnesī ) par vienu personu;

1.4.pusdienu cena – 1.38 EUR par vienu personu ( pansionāta darbiniekiem).
1.5.specializētā autotransporta pakalpojumi- 0,84 EUR par nobraukto km un 9.80 EUR par stundu.
2.Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam.
3.Lēmums stājas spēkā ar 01.03.2020.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
5.Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumu Nr.45 “Par maksas
pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā”.
19.
Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas sastāvā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu,
Bāriņtiesu likuma 7.panta otro daļu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 09.01.2020. atzinumu (prot. Nr.1) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Ar 01.03.2020. Cēsu novada bāriņtiesā amata vienību bāriņtiesas loceklis pastāvīgā darbā
0,2 slodzi mainīt uz 1 (vienu) veselu slodzi (piecu dienu darba nedēļa, 40h nedēļā).
2. Uzdot Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai I.Krēsliņai organizēt Cēsu novada
bāriņtiesas darbu saskaņā ar pieņemto lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
20.
Par stundas likmes noteikšanu deputātiem
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
4.panta 21 punktu, Darba samaksas noteikumu 2.punkta 2.2.apakšpunktu (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.11 un 26.09.2019. veiktajiem grozījumiem), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. No 02.01.2020. apstiprināt vienas darba stundas apmaksas likmi:
1.1. 10,37 eur/h - Domes priekšsēdētāja vietniekam;
1.2. 9,15 eur/h - Domes komitejas priekšsēdētājam;
1.3. 7,32 eur/h - Domes deputātam.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Finanšu pārvaldes vadītājam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

21.
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”
sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lēmuma projekts

Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 20.12.2019. noslēgto
Deleģēšanas līgumu Nr. 5/2020/3-3-17/1,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.03.2019.Lēmumu nr. 114 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.05.2019. Lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada
domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā
un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.07.2019. Lēmumu Nr. 234 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.08.2019. Lēmumu Nr. 258 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 43.1 pantu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. (prot. Nr.1) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova,
D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

Precizēt Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmuma Nr.390 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto
maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu” 1.pielikuma 2.punktu, izsakot to šādā redakcijā:
2. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojuma maksu par vienu
mērvienību sporta kompleksa noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Mērvienība
Cena (ar PVN) EUR
Cenā iekļauts
1.1. visa sporta zāle
h
81,00
ģērbtuves
1.2. sporta zāles 1/3 laukuma
h
27,00
ģērbtuves
1.3. sporta zāles 2/3 laukuma
h
54,00
ģērbtuves
1.4. aerobikas zāle
h
17,00
ģērbtuves
1.5. trenažieru zāles abonements
mēnesis
35,00
ģērbtuves
1.6. vienreizējs
trenažieru
zāles
1 reize
5,00
ģērbtuves
apmeklējums Pieaugušajiem
1.7. vienreizējs
trenažieru
zāles
apmeklējums
skolēniem,
1 reize
3,00
ģērbtuves
studentiem, pensionāriem
1.8. trenažieru
zāles
abonements
mēnesis
25,00
ģērbtuves
jauniešiem
1.9. zāles
iekārtošana
florbola
sacensībām (grīdas ieklāšana un
1 reize
300,00
tribīņu izvietošana)
1.10. telpas kafejnīcai 1 diena
dienā
65,05
2.

Lēmums stājas spēkā no 2020.gada 1.janvāra.

22.
Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.5
„ Par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu
_____________________________________________________________
J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.01.2020. atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošos noteikumus Nr.5 “Par Cēsu
novada pašvaldības 2020.gada budžetu” saskaņā ar pielikumu.
PIELIKUMS
23.

Par ilgtermiņa ieguldījumu bez atlīdzības nodošanu nomātajos valsts un pašvaldību
nekustamajos īpašumos
_______________________________________________________________________
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.87 “Grāmatvedības
uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 447.p. “Ilgtermiņa ieguldījumus nomātajos valsts un pašvaldību
nekustamajos īpašumos, kas 2018. gada 31. decembrī uzskaitīti kontu grupā "1270 Ilgtermiņa
ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos", līdz 2019. gada 31. decembrim nodod bez atlīdzības tai
budžeta iestādei, kuras grāmatvedības uzskaitē ir attiecīgais ilgtermiņa ieguldījums”,
Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola nodod bez atlīdzības, un Cēsu novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsīs, LV4101 valdījumā un SIA
“Vidzemes koncertzāle” reģistrācijas Nr.44103089090 pārvaldīšanā pieņem sekojošus ilgtermiņa
ieguldījumus:
Pamatlīdzeklis (nosaukums)
D konts/
K konts/
Summa (euro) Atlikušais
EKK kods
EKK kods
lietošanas laiks
Pieplūdes un nosūces
ventilācijas sistēma
8420/9710 1270/5270
2429.87
6 gadi un 4
(sākotnējā vērtība 2941.55€)
mēneši
nolietojums 1297/5270 8420/9710
511.68
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
8420/9710 1270/5270
187.30
5 gadi
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums 1297/5270 8420/9710
187.80
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
8420/9710 1270/5270
187.30
5 gadi
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums 1297/5270 8420/9710
187.80

Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Atverams akustiku slāpējošs
panelis
(sākotnējā vērtība 375.10€)
nolietojums
Kopā:

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80

8420/9710

1270/5270

187.30

1297/5270

8420/9710

187.80
6317.45

5 gadi

5 gadi

5 gadi

5 gadi

5 gadi

5 gadi

5 gadi

Pavisam kopā: Sākotnējā pamatlīdzekļu vērtība 6317, 45 EUR (seši tūkstoši trīs simti septiņpadsmit
eiro 45 centi) , atlikusī vērtība EUR 4120,07 (četri tūkstoši viens simts divdesmit euro un 07 centi).
Ievērojot 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr.87 un Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas
vidusskolas 30.12.2019. PN aktā Nr.1. norādīto, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm –
par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs,
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pieņemt bez atlīdzības Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas ilgtermiņa ieguldījumus
nomātajos valsts un pašvaldību nekustamajos īpašumos par kopējo summu 6317,45 EUR
(seši tūkstoši trīs simti septiņpadsmit eiro 45 centi), saskaņā ar PN aktā Nr. 1. pievienoto
pamatlīdzekļu nolietojuma un atlikušās vērtības aprēķinu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

