
 

 

Cēsu novada domes sēdē 04.03.2021. (prot.nr.4) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

36 1 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests” 2020. gada 29. decembra lēmuma Nr. 5-6/209 
“Par atbilstību maznodrošinātas personas statusam” 
apstrīdēšanu 

37 2 Par finansējuma piešķiršanu suņa pavadoņa uzturēšanai 

38 3 Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikuma apstiprināšanu  

39 4 Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna 
apstiprināšanu 

40 5 Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam 
Lenču iela 6, Cēsis, Cēsu novads 

41 6 Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.08.2017. lēmumā 
Nr.196 ”Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība””  

42 7 Par Cēsu novada domes 2021. gada 4.marta saistošo 
noteikumu Nr.7 „Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu” apstiprināšanu 

43 8 Par nekustamā īpašuma daļu Rūpniecības iela 15, Cēsis, 
Cēsu nov., pirkšanu  

44 9 Par nekustamā īpašuma Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov., 
sadalīšanu 

45 10 Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam 
“Koprades māja Skola6”  

46 11 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu  “

Koprades māja Skola6” 

47 12 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā 
Nr.246 “Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju 
apstiprināšanu” 

48 13 Grozījumi Cēsu novada domes 17.10.2019. lēmumā 
Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes 
vērtēšanu” 

49 14 Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes  iniciatīvu  
projektos” nolikuma apstiprināšanu  



 

 

50 15 Par 2017.gada 26.janvāra noteikumu Nr. 7 ,,Par skolēnu 
prakses organizēšanu  vasaras brīvlaikā Cēsu  novadā” 
piemērošanu 2021.gadā 

51 16 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 2020.-2024.gadam 
stratēģijas precizējumiem  

52 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumā 
Nr.398 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu 
Olimpiskais centrs"” 

53 18 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu 
Mantojums” 

54 19 Par finansējumu individuālajām konsultācijām Covid-19 
pandēmijas laikā  

55 20 Par Cēsu novada sporta nozares pārvaldības modeli  

56 21 Par darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību 
reorganizācijas plāna un administratīvās struktūras 
projekta izstrādei 

57 22 Grozījumi Cēsu novada domes 11.02.2021. lēmumā Nr.15 
"Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu 
kultūras pasākumu projektu konkursa vērtēšanas 
komisijas apstiprināšanu" 

58 23 Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu 
kultūras pasākumu projektu konkursa rezultātu 
apstiprināšanu 

59 24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija 
lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” 

60 25 Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 38, 
Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs, Cēsu novadā pārņemšanu 
Cēsu novada pašvaldības īpašumā 

 
1. 

Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2020. gada 29. decembra lēmuma 
Nr. 5-6/209 “Par atbilstību maznodrošinātas personas statusam” apstrīdēšanu 

 
Ziņo: S. Grīnberga,  Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” juriste 

 
 Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja 
adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, 
juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
 

2. 
Par finansējuma piešķiršanu suņa-pavadoņa uzturēšanai 

Ziņo:  Dita Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un 41. panta 

pirmo daļu un likuma “Par sociālo drošību”11. un 12. pantu un 13. panta pirmo daļu, atbilstoši Cēsu 
novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 18.februāra atzinumam 
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 



 

 

Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Suņa – pavadoņa uzturēšanai piešķirto finansējumu ieskaitīt Latvijas Neredzīgo biedrības 

Centrālās valdes bankas kontā. 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai ”Sociālais dienests” 

(direktora p.i. I.Kārkliņai). 
 

3. 
Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 

 

 Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.  panta pirmās 

daļas 2. punktu, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

Pielikums 
 

Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
KOMISIJAS NOLIKUMS 

 
  

I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS 
 

Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs: 

1. komisijas priekšsēdētāja – Elita Eglīte (Amatas novads); 

2. komisijas priekšsēdētajas vietnieks, kurš komisijas priekšsēdētājas prombūtnes laikā pilda komisijas 

priekšsēdētāja pienākumus – Jānis Rozenbergs (Cēsu novads); 

3. komisijas priekšsēdētajas vietnieks – Hardijs Vents (Pārgaujas novads); 

4. komisijas priekšsēdētājas vietnieks– Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), 

prombūtnes laikā aizvieto – Līga Ratniece (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests); 

5. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Laimis Šāvējs (Jaunpiebalgas novads); 

6. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Ainārs Šteins (Līgatnes novads) 

7.  komisijas priekšsēdētājas vietniece – Elīna Stapulone (Priekuļu novads) 

8. komisijas priekšsēdētājas vietniece – Evija Zurģe (Raunas novads) 

9. komisijas priekšsēdētājas vietnieks – Indriķis Putniņš (Vecpiebalgas novads) 

10. komisijas loceklis - Druvis Melderis (Valsts meža dienests); 

11. komisijas locekle – Inga Zviedrāne (Valsts vides dienests); 

12. komisijas loceklis – Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”); 



 

 

13. komisijas loceklis – Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”); 

14. komisijas loceklis – Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldība); 

15. komisijas loceklis – Guntars Rekmanis (Raunas novada dome); 

16. komisijas locekle – Ieva Ozola (Raunas novada dome); 

17. komisijas loceklis – Aivars Damroze (Raunas novada dome); 

18. komisijas loceklis – Dzīlis Tamanis (Priekuļu novada pašvaldība); 

19. komisijas locekle – Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests); 

20. komisijas locekle – Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs); 

21. komisijas locekles aizvietotāja – Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs); 

22. komisijas locekle – Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija); 

23. komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests); 

24. komisijas loceklis – Aldis Pāže (Valsts policija); 

25. komisijas loceklis – Raitis Briedis (Valsts robežsardze); 

26. komisijas loceklis – Normunds Zaviļeiskis (Nacionālie bruņotie spēki); 

27. komisijas loceklis – Juris Suseklis (Amatas novada pašvaldība); 

28. komisijas loceklis – Viesturis Burjots (Vecpiebalgas novada pašvaldība). 

Komisijas sekretāre- Ella Frīdvalde-Andersone (Amatas novada pašvaldība) 

 
 

II. KOMISIJAS LOCEKĻU PIENĀKUMI 
 

1.Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju apdraudējumos vai pasākumos, kuros 
attiecīgās institūcijas amatpersona ir reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītājs; 

2.Ierosināt komisijas priekšsēdētājam sasaukt komisiju, ja izskatāmais jautājums skar attiecīgās 
institūcijas kompetenci un ir saistīts ar katastrofu pārvaldīšanu, katastrofu pārvaldīšanas koordinēšanu vai 
civilo aizsardzību; 

3.Sniegt priekšlikumus komisijas nolikuma izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 
4.Sniegt priekšlikumus civilās aizsardzības plāna izstrādei, papildināšanai vai precizēšanai; 
5.Sniegt informāciju komisijai par katastrofas draudiem, katastrofas iespējamo attīstību, kā arī par 

situāciju katastrofas vietā; 
6.Sniegt informāciju komisijai par veiktajiem pasākumiem apdraudējuma pārvarēšanā; 
7.Sniegt informāciju komisijai par attiecīgās institūcijas atbildīgajā glabāšanā esošajām valsts 

materiālajām rezervēm; 
8.Koordinēt attiecīgās institūcijas rīcību, kā arī informēt institūciju un reaģēšanas un seku likvidēšanas 

darbu vadītāju par komisijā pieņemtajiem lēmumiem; 
9.Piedalīties ekspertu grupās, preses konferencēs, kā arī vietēja, reģionāla un valsts mēroga civilās 

aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas mācībās. 
 

III. KOMISIJAS LOCEKĻU TIESĪBAS 
 



 

 

1.ierosināt uzaicināt uz komisijas sēdēm valsts, pašvaldību, citu institūciju vai komersantu 
amatpersonas un speciālistus; 
           2.pieprasīt viņa atsevišķā viedokļa iekļaušanu komisijas sēdes protokolā. 
 
 

IV. KOMISIJAS APZIŅOŠANAS KĀRTĪBA 
 
 

Komisijas priekšsēdētāja, 
Amatas novada domes 
priekšsēdētāja Elita Eglīte 
 pieņem lēmumu par komisijas 
apziņošanu (mob. tālruņa 
nr.26537849, e-pasts: 
elita.eglite@amatasnovads.lv 
 
 

 

Komisijas sekretāre Ella 

Frīdvalde-Andersone veic 

apziņošanu zvanot/sūtot SMS 

(mob. tālruņa nr.20234560, e-

pasts: 

ella.fridvalde@amatasnovads.lv 

  

  

 

VUGD pārstāvis Kaspars Dravants 
(mob. tālruņa nr.26539949 , e-pasts: 
kaspars.dravants@vugd.gov.lv 
prombūtnes laikā – Līga Ratniece 
(mob.tālruņa nr.27890632, e-pasts: 
liga.ratniece@vugd.gov.lv 
 
 

 Cēsu novada domes 

priekšsēdētājs Jānis 

Rozenbergs (mob. tālruņa 

nr.26411226,  

e-pasts:  

janis.rozenbergs@cesis.lv 

 

 
 

 Pārgaujas novada domes 

priekšsēdētājs Hardijs Vents 

(mob. tālruņa nr.26556532, e-

pasts: 

hardijs.vents@pargaujasnovads.l

v 

 

 

 

     

Jaunpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Laimis Šāvējs (mob. 
tālruņa nr.29135219, e-pasts: 
laimis.savejs@jaunpiebalga.lv 
 
 

 Līgatnes novada domes 

priekšsēdētājs Ainārs Šteins 

(mob. tālruņa nr.29412602,  

e-pasts:  

ainars.steins@ligatne.lv 

 

 

 Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone 
(mob. tālruņa nr.29422297, e-
pasts: 
elina.stapulone@priekulunovads.
lv 
 
 

     

     

     

mailto:elita.eglite@amatasnovads.lv
mailto:ella.fridvalde@amatasnovads.lv
mailto:kaspars.dravants@vugd.gov.lv
mailto:liga.ratniece@vugd.gov.lv
mailto:janis.rozenbergs@cesis.lv
mailto:hardijs.vents@pargaujasnovads.lv
mailto:hardijs.vents@pargaujasnovads.lv
mailto:laimis.savejs@jaunpiebalga.lv
mailto:ainars.steins@ligatne.lv
mailto:elina.stapulone@priekulunovads.lv
mailto:elina.stapulone@priekulunovads.lv


 

 

Raunas novada domes 
priekšsēdētāja Evija Zurģe (mob. 
tālruņa nr.22016948, e-pasts: 
evija.zurge@rauna.lv 
 
 

 Vecpiebalgas novada domes 
priekšsēdētājs Indriķis 
Putniņš (mob. tālruņa 
nr.29480148, e-pasts: 
putnins.indrikis@gmail.com 
 
 

 NMP dienesta pārstāve Santa 
Rogoča (mob. tālruņa 
nr.29355332, e-pasts:  
santa.rogoca@inbox.lv  
 

     

SPKC pārstāve Areta Vītola (tālruņa 
n.r64281131., e-pasts: 
areta.vitola@spkc.lv 
prombūtnes laikā- Aina Muskova 
tālr.nr.64281131, e-pasts: 
aina.muskova@spkc.lv 
 

 Veselības inspekcijas 
pārstāve Dina Līte-Zaķe 
(mob. tālruņa nr.22316775,   
e-pasts:  
dina.lite-zake@vi.gov.lv 
 
 

 PVD pārstāvis Mārcis Ulmanis 
(mob. tālruņa nr.29406401, e-
pasts:  
marcis.ulmanis@pvd.gov.lv ) 
 

     

Valsts policijas pārstāvis Aldis Pāže 
(mob. tālruņa nr.26406401,  e-pasts:  
aldis.paze@vidzeme.vp.gov.lv ) 
 

 Valsts robežsardzes pārstāvis 
Raitis Briedis (mob. tālruņa 
nr.64202901,  
e-pasts:  
raitis.briedis@rs.gov.lv 
 

 Zemessardzes pārstāvis 
Normunds Zaviļeiskis (mob. 
tālruņa nr.28384205,  
e-pasts:  
normunds.zavileiskis@mil.lv 
 
 

     

Valsts meža dienesta pārstāvis 
Druvis Melderis (mob. tālruņa 
nr.26444065, e-pasts:  
druvis.melderis@centralvidzeme.v
md.gov.lv 
 

 VVD pārstāve Inga Zviedrāne 
(mob. tālruņa nr.25475666, 
e-pasts:  
inga.zviedrane@vvd.gov.lv 
 
 

 Sadales tīklu pārstāvis Guntis 
Lošins (mob. tālruņa 
nr.26510652, e-pasts:  
guntis.losins@sadalestikls.lv 
 
 

 

A/S “Sadales tīkls” pārstāvis Dzintars 
Suts (mob.tālruņa nr.29425996, e-
pasts: dzintars.suts@ast.lv 
 
 
 

 Pašvaldības pārstāvis Juris 
Suseklis (mob.tālruņa 
nr.27867353, e-pasts: 
juris.suseklis@amatasnovad
s.lv 
 

 Pašvaldības pārstāvis Guntars 
Norbuts (mob.tālruņa 
nr.26114413, e-pasts: 
guntars.norbuts@cesis.lv 
 

  

Pašvaldības pārstāvis Guntars 
Rekmanis (mob.tālruņa 
nr.29357680, e-pasts: 
novadadome@rauna.lv 
 
 
 

 Pašvaldības pārstāve Ieva 
Ozola (tālruņa nr.64177620, 
e-pasts: socrauna@rauna.lv 
 

 Pašvaldības pārstāvis Aivars 
Dambroze (mob.tālruņa 
Nr.29463629, e-pasts: 
aivars@gapa.lv 
 

    

Pašvaldības pārstāvis 
Dzīlis Tamanis 
(mob.tālruņa nr.29469119, 
e-pasts: 
dzilis.tamanis@priekulunovads.lv 
 
 

 Pašvaldības pārstāvis Viesturis 
Burjots (tālruņa nr.29257607, e-
pasts: 
viesturis.burjots@vecpiebalga.lv 
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Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ 

nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir Ata Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu nov., ja nav 

sakaru, vai arī jebkādu apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu komisijas pulcēšanās vieta ir 

Beverīnas iela 3, ValkaZiņas piemērs: 

“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz 
tālr.nr.20234560 norādot vārdu un uzvārdu” 
“Tiek organizēta Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde 2018.gada 1.janvārī, Jāņa 
Poruka ielā 8 (302 kab), Cēsīs. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par 
neierašanos uz tālr.nr.20234560 norādot vārdu un uzvārdu. 
 
 
 
Cēsu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas  
priekšsēdētāja                                                                        E.Eglīte 
  

 
4. 

 

Par Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 

 

 Pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11.  panta pirmās 

daļas 3. punktu, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. 

 
Pielikums Nr.1 
Pielikums Nr.2 

 
 

5. 
Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam Lenču iela 6, Cēsis, Cēsu novads 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: D.Eihenbauma, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu 

speciāliste 
 
         Cēsu novada pašvaldībā 18.02.2021. saņemts SIA „EKNEKS”, reģ. Nr. 40103698463, juridiskā 
adrese Meža prospekts 56, Rīga, LV-1014, iesniegums – par apgrūtinājuma dzēšanu (reģ.Nr.6-2-
6/2/970) (turpmāk – Iesniegums). 

Iesniegumā norādīts, ka SIA “EKNEKS” attīsta sev piederoši īpašumu Lenču ielā 6, Cēsīs (kadastra 
numurs 4201 005 1010, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200) (turpmāk – 
nekustamais īpašums). Iesniegumā norādīts, ka Nekustamais īpašums ir iegādāts no Cēsu novada 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_nr.1_l%C4%93m_nr.39.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_nr.2_l%C4%93m_nr.39.pdf


 

 

pašvaldības ar 2005.gada 7.jūlija pirkuma līgumu, kad to iegādājās viens no iepriekšējiem 
Nekustamā īpašnieka īpašniekiem SIA “Vidzemes investīciju projekts”.  

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.200 III daļas 1.iedaļas 2.1. punktā ir noteikts 
apgrūtinājums – Cēsu pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesība, kas izriet no 2005.gada 7.jūlija 
pirkuma līguma 3.5. punkta.  

SIA “EKNEKS” lūdz Cēsu novada pašvaldību noņemt minēto apgrūtinājumu zemesgrāmatā, jo 
kopš objekta iegādes īpašumā, ir veiktas būtiskas investīcijas Nekustamajā īpašumā, tajā skaitā, 
demontāžā, konservācijā un attīstībā, kas pārsniedz 300 000 EUR, Nekustamajā īpašumā notiek 
aktīvi rekonstrukcijas un būvniecības darbi, kā arī esošais apgrūtinājums traucē SIA “EKNEKS” 
efektīvi sadarboties ar bankām, jo šāda veida apgrūtinājums ievērojami samazina īpašuma vērtību 
un līdz ar to apgrūtina finansējuma piesaisti no bankām. Vienlaikus Iesniegumā norādīts, ka 
patreizējā atzīme pēc būtības ir zaudējusi savu jēgu, jo īpašums tiek sakārtots un tiks nodots 
ekspluatācijā orientējoši 3-5 mēnešu laikā no Iesnieguma iesniegšanas, tajā ir veiktas būtiskas 
investīcijas un Cēsu novada pašvaldībai realizēt tiesības uz atpakaļpirkumu būtu juridiski sarežģīti, 
jo realizējot atpakaļpirkuma tiesības būtu risināms juridisks strīds par investēto līdzekļu 
kompensāciju.  

SIA “EKNEKS” Iesniegums 2021.gada 23.februārī (Sēdes protokols Nr. 8, 9.p.) izskatīts Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā, komisijai vienojoties, atbalstīt 
Iesniegumā izteikto lūgumu par apgrūtinājuma atzīmes dzēšanu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr.200 III daļas 1.iedaļas 2.1. punktā.  

Ņemot vērā, ka Nekustamajā īpašumā ir tikušas veiktas ievērojamas investīcijas, kā arī notiek 
īpašuma sakārtošanas un attīstīšanas darbi, zemesgrāmatā ietvertais apgrūtinājums, proti, 
atpakaļpirkuma tiesība, ir zaudējusi savu jēgu, kā arī rada Nekustamā īpašuma īpašniekam un 
attīstītājam nesamērīgu īpašuma tiesību aprobežojumu un apgrūtinājumu, attiecīgi šāda 
apgrūtinājuma saglabāšana nav  pamatota. 
 Ievērojot iepriekš minēto, izskatot SIA „EKNEKS” 2021.gada 18.februāra iesniegumu, pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta 
10.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 

pantu, Civillikuma  2054.pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 
11.pantu, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.02.2021. priekšlikumu (prot. Nr. 8), Cēsu 

novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret 
- nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Dzēst nekustamajam īpašumam Lenču iela 6, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 

005 1010, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.200 III daļas 1.iedaļas 2.1. punktā, noteikto  
apgrūtinājumu – Cēsu pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesību, kas izriet no 2005.gada 7.jūlija 
pirkuma līguma 3.5. punkta.  

2. Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei organizēt lēmuma izpildi.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 

 
6. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 03.08.2017. lēmumā Nr.196 ”Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība”” 
________________________________________________________________________ 
Ziņo: D.Eihenbauma  Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu darījumu 

speciāliste 



 

 

  
Cēsu novada dome ar 03.08.2017. lēmumu Nr.196 ”Cēsu novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu 
invalīdu biedrība”” nodeva bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība”, reģistrācijas 
Nr.40008039591,  nedzīvojamās telpas Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 
4201 005 1406 002) pirmajā stāvā, proti, telpas Nr.2 līdz Nr.8, ar kopējo platību 122,9 m2, ar mērķi 
veikt sabiedriskā labuma darbību – labdarību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālās labklājības celšana.  
 Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Cēsu invalīdu biedrības 2021.gada 21.janvāra iesniegumu 
Nr.1 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr.6-2-6/7/644) (turpmāk – Iesniegums). Iesniegumā 
norādīts, ka sakarā ar to, ka Cēsu invalīdu biedrība sniedz pakalpojumus savu un arī citu nevalstisko 
organizāciju biedriem, veic sabiedriskā labuma darbību  - labdarību, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu sociālās, labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanu, Cēsu invalīdu biedrība lūdz Cēsu 
novada pašvaldību segt telpu uzturēšanas izdevumus (apsardze, apkure, ūdens – kanalizācija, 
elektroenerģija, atkritumu izvešana, sakari). 

Iesniegums 2021.gada 9.februārī (Sēdes protokols Nr. 6, 10.p.) izskatīts Cēsu novada 
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā, komisijai vienojoties, atbalstīt Iesniegumā 
izteikto lūgumu par finansiālā atbalsta piešķiršanu īpašuma uzturēšanas izdevumu segšanai.  
 Finansiālu atbalstu attiecībā uz telpu uzturēšanas izdevumu segšanu, Cēsu novada 
pašvaldībā piešķir atbilstoši 2020.gada 3.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Kārtība, kādā 
Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai” 
(Apstiprināti ar Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra lēmumu Nr.38) (turpmāk – Noteikumi). 
 Atbilstoši Noteikumu 47. punkta prasībām, finansējumu īpašuma uzturēšanas izdevumu 
segšanai var saņemt biedrība vai nodibinājums kā sabiedriskā labuma organizācija, kuras juridiskā 
adrese reģistrēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, kā arī biedrības vai nodibinājuma 
struktūrvienība, ja tās adrese reģistrēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā, ja: 

- Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu vai ir noslēgts līgums par pašvaldības 
nekustamā īpašuma (telpas) nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai vai 
nodibinājumam; 

- biedrībā ir vismaz piecpadsmit biedru un vismaz 75% no biedriem deklarētā dzīvesvieta 
ir Cēsu novada administratīvajā teritorijā, vai biedrība vai nodibinājums (vai to 
struktūrvienība) sniedz pakalpojumus vai īsteno aktivitātes, kas vērstas uz plašu Cēsu 
novada iedzīvotāju loku, vai biedrība vai nodibinājums sniedz pakalpojumus vai īsteno 
aktivitātes sociāli mazaizsargātajiem Cēsu novada iedzīvotājiem; 

- biedrības vai nodibinājuma pamatdarbība saskaņā ar tās statūtiem atbilst noteikumu 
2.punktā minētajām jomām, ko biedrība vai nodibinājums pastāvīgi īsteno bezatlīdzības 
lietošanā nodotajā pašvaldības nekustamajā īpašumā (telpā); 

- biedrības vai nodibinājuma īstenotās aktivitātes atbilst vismaz četriem Noteikumu 
5.punktā noteiktajiem kritērijiem ; 

- kā arī biedrība vai nodibinājums ir iesniedzis šādus dokumentus: 
o pieteikums, kas sagatavots atbilstoši noteikumu 4.līmenim; 
o biedrības izpildinstitūcijas izziņu, kas apliecina noteikumu 47.2 apakšpunktā 

minētā kritērija izpildi (attiecībā uz biedru skaitu un to deklarēto dzīvesvietu); 
o statūtu kopija; 
o biedrības vai nodibinājuma plānoto darbību, aktivitāšu (īstenojamo projektu, 

pasākumu programmu) apraksts un īstenošanas termiņi, kā arī norādot 
sasniedzamos rezultātus, piesaistāmo auditoriju, ieguvumus Cēsu novada 
iedzīvotājiem, darbībai un aktivitātēm piesaistītie finansējuma avoti. Šajā 
apakšpunktā minētā informācija norādāma par laika vienu gadu.  



 

 

Vienlaikus Noteikumu 51.punkts paredz, ka jautājums par finansējuma piešķiršanu īpašumu 
uzturēšanas izdevumu segšanai var tikt skatīts un finansējums piešķirts vienlaicīgi, izskatot 
jautājumu un pieņemot lēmumu par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai vai nodibinājumam, ja ir izpildīti noteikumu 47.apakšpunkta nosacījumi.  

Cēsu novada pašvaldībā 2021.gada 26.februārī saņemts Cēsu invalīdu biedrības pieteikums 
(4.pielikums Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra lēmumam Nr.38), kam pievienoti 
pamatojošie dokumenti, atbilstoši Noteikumu 47.punkta prasībām.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 14.panta otrās 
daļas 3.un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 6. un 7.punktu, 13.02.2020.  saistošo noteikumu Nr.6 
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu 
īstenošanai” 2., 4., 5., 8., 47., 49 un 50. un 51.punktu,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 
09.02.2021. priekšlikumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris 
Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, 
Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, 
Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 03.08.2017. lēmumā Nr.196 ”Cēsu novada pašvaldības 

nekustamā īpašuma Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība””” šādus grozījumus:  

1.1.  Izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: “Nodot bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā 
labuma organizācijai, biedrībai „Cēsu invalīdu biedrība”, reģ. Nr. 40008039591, juridiskā 
adrese: Raunas iela 6A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, nedzīvojamas telpas Nr.2 līdz Nr.8 
(saskaņā ar 1.stāva plānu pielikumā) ar kopējo platību 122,9 m2 ēkas, kadastra apzīmējums 
4201 005 1406 002, Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā pirmajā stāvā, bilances vērtība uz 
14.08.2017. sastāda 48 713,05 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīspadsmit 
euro, 05 centi),  turpmāk –Telpas,  ar mērķi – veikt sabiedriskā labuma darbību – labdarība, 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana, paredzot, ka 
telpu uzturēšanas izdevumus, kā arī izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, 
saistītiem ar telpu lietošanu, sedz pašvaldība.” 

2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot 2017.gada 11.augusta vienošanās 
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Raunas iela 6A,Cēsis, Cēsu novads, daļas 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu invalīdu biedrība”” grozījumus. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un Finanšu pārvaldei. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 

 
 

7. 

Par Cēsu novada domes 2021. gada 4.marta saistošo noteikumu Nr.7 
„Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” apstiprināšanu 

 

Ziņo: D.Eihenbauma, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu darījumu speciāliste 
 

 Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5.un 6.punktu, Ministru 
kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes 
noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” 158.2, 159.2 apakšpunktu, kā arī ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 02.02.2021. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu novada domes 
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.02.2021. (prot.Nr.2) atzinumu un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 25.02.2021. (prot. Nr.3) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par (Aija 



 

 

Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  
Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris 
Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 4.marta saistošos noteikumus Nr.7 “Par Cēsu 

novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums  

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
2021.gada 4.martā                             Nr.7 
 

Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta 
pirmās daļas 5.un 6.punktu, Ministru kabineta  

2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906 
 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 4.punktu,  
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 

 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2, 159.2 apakšpunktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā kopjama Cēsu novada administratīvā 

teritorija, tajā skaitā apstādījumi, un uzturamas tajā esošās būves. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:  

2.1. apstādījumi – visas ar augiem mākslīgā ceļā apaugušas platības ārpus meža zemes, kurās 

neiegūst produkciju (pārtiku, koksni, ziedus u.c.) realizācijai. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, 

skvērus, alejas, nogāžu stiprinājumus u.c. Apstādījumos ietilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu 

stādījumi, zālieni, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem; 

2.2. koplietošanas teritorija – teritorija, kas paredzēta būves vai būvju sabiedriskās drošības vai 

funkcionālajai uzturēšanai; 

2.3. iebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūšanai 

no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un īpašumam;  

2.4. īpašumam piegulošā teritorija – publiskā lietošanā esoša teritorija starp nekustamo īpašumu 

un brauktuves tuvāko malu (t.i. piebrauktuves, gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta 

pieturvietas), grāvji, caurtekas, zālieni u.c. apstādījumi), kas robežojas ar nekustamo īpašumu, 

līdz ietves tuvākajai malai (uz ceļiem, kur ir īpaši atzīmēta gājēju zona) vai līdz brauktuves 

tuvākajai malai (uz ceļiem, kur nav īpaši atzīmēta gājēju zona), bet ne tālāk kā 6 m no 

zemesgabala robežas; 

2.5. ēku numerācijas zīmes – izstrādājumi, kas marķē ēkas pēc to adresēm un īpašumu veidiem;  

2.6. nedzīvojamie nami – Cēsu pilsētas un ciema teritorijā esošas būves, kuras: 

2.6.1. pēc lietošanas veida klasificētas kā nedzīvojamas ēkas atbilstošo Ministru kabineta 

noteikumiem par būvju klasifikāciju; 

2.6.2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrētas kā dzīvojamās 

ēkas;  

2.7. nedzīvojamo namu teritorija – nedzīvojamam namam piederīga vai piesaistīta zeme;  

2.8.  pilsētvides ainavas teritorija – Teritorijas plānojumā noteiktā pilsētas teritorija; 



 

 

2.9. ainaviski vērtīgā teritorija – Teritorijas plānojumā noteiktās īpašas nozīmes ainaviskās teritorijas 

(dabas un kultūrvēsturiskās teritorijas), rekreācijas un sportas teritorijas, ielu telpas, publiskās 

teritorijas pilsētā un ciemos, no publiskās telpas pārredzamas teritorijas pilsētās un ciemos; 

2.10. sabiedriska vieta – ikviena pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša plašam personu lokam 

pieejama vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības 

kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai; 

2.11. zālājs – ar zālaugiem apsēta vai dabiski aizņemta platība, neatkarīgi no īpašuma piederības (gan 

zāliens, gan zālājs). 

3. Noteikumu mērķis ir veidot sakoptu un harmonisku pilsētvidi un lauku apvidu, nosakot teritoriju un būvju 

kopšanas un uzturēšanas prasības pilsētā un lauku apvidos. 
 

II. Nekustamā īpašuma un tam piegulošo publiskā lietošanā esošo   
teritoriju uzturēšana un kopšana 

4. Nekustamā  īpašuma (izņemot viendzīvokļa dzīvojamo māju)  uzturēšanu un kopšanu, un nekustamam 

īpašumam (tajā skaitā viendzīvokļa dzīvojamo māju) piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 

uzturēšanu un kopšanu nodrošina: 

4.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, tiesiskais vai faktiskais valdītājs vai apsaimniekotājs; 
4.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieki (gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku 
kopība ir pieņēmusi lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemesgabala kopšanas 
nodrošināšanu bez pārvaldnieka starpniecības, lēmumā nosakot darbu kārtību un dzīvokļu īpašnieku 
atbildību), ja nekustamā īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja; 
4.3. ēkas īpašnieks – proporcionāli piederošās nekustamā īpašuma daļas (funkcionālās zonas) apmēram, ko 
pēc īpašnieka lūguma nosaka pašvaldība,  ja nekustamais īpašums sastāv no zemesgabala un ēkas, kas pieder 
dažādām personām, un ja saskaņā ar zemes nomas līgumu nav noteikta cita kārtība; 
4.4. zemes īpašnieks, ja ēkas īpašnieks nav noskaidrojams; 

 

5. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un nedzīvojamo namu teritorijās 4.punktā minētās personas nekustamajā 

īpašumā nodrošina: 

5.1  regulāru zālāja nopļaušanu; 

5.2  teritorijas sakopšanu; 

5.3  apstādījumu uzturēšanu; 

5.4. ietvju, celiņu un piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu; 

5.5. īpašuma uzturēšanu kārtībā.  

 

6. Nekustamam īpašumam (tajā skaitā viendzīvokļa dzīvojamo māju) piegulošās publiskā lietošanā esošās 

teritorijās 4.punktā minētās personas nodrošina: 

6.1. regulāru zālāja nopļaušanu; 

6.2. teritorijas sakopšanu; 

6.3. apstādījumu uzturēšanu; 

6.4. ietvju, celiņu un piebrauktuvju pastāvīgu kopšanu. 

 

7. Īpašumiem piegulošo publiskā lietošanā esošo kopjamo teritoriju atbilstošās platības un plānus to 

īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, pēc to pieprasījuma, ja to īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem 

saskaņā ar šiem noteikumiem nav saprotama kopjamā teritorija, sagatavo Cēsu novada pašvaldība. 

 
8. Noteikumu šīs nodaļas izpratnē: 
8.1. zālāja nopļaušana nozīmē zāles pļaušanu pilsētas un ciemu teritorijā (neattiecas uz lauksaimniecības 
zemēm, ja tās atrodas pilsētas un ciema teritorijā), nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 30 cm; 

8.2. teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu. Nekustamā īpašuma teritorijā un ārpus tās nav atļauts 

uzkrāt atkritumus, zaru kaudzes, izņemot īpaši tam paredzētās vietās; 



 

 

8.3. ietvju, celiņu un piebrauktuvju pastāvīga kopšana nozīmē atkritumu savākšanu, attīrīšanu no zariem un 

lapām, sniega un apledojuma laikā drošu ietvju, gājēju celiņu un velosipēdu ceļu lietošanas nodrošināšanu, 

tas ir, jāievēro, lai ietves, gājēju celiņi un velosipēdu ceļi tiktu attīrīti no sniega un ledus un nokaisīti ar 

pretslīdes materiālu, izmantojot tikai smilts, grants vai pašvaldības sagatavotu pretslīdes materiālu, vismaz 1 

metra platumā, piegulošajā teritorijā savāktā sniega izvešanu 2 diennakšu laikā no vietām, kur tas traucē 

gājēju un transporta satiksmi vai redzamību, kā arī izkaisītā pretslīdes materiāla savākšanu, tiklīdz tas vairs 

nav nepieciešams; 

8.4. apstādījumu uzturēšana nozīmē: 

8.4.1. apstādījumu kopšanu atbilstoši sugas prasībām un profesionāla koku kopēja (arborista) uzraudzībā, 

ievērojot vispārējas dabas aizsardzības prasības, vienlaicīgi saglabājot no koku zariem un krūmiem brīvu telpu 

4,5 m augstumā virs ceļu un ielu braucamās daļas un 2,5 m augstumā virs ietvēm, gājēju ceļiem un velosipēdu 

ceļiem, lai satiksmes dalībniekiem nodrošinātu brīvas un drošas pārvietošanās iespējas; 

8.4.2. būvēm traucējošo un bīstamo (sauso, aizlauzto) koku nozāģēšanu, saskaņojot ar Cēsu novada 

pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisiju; 

8.4.3. tādu darbību neveikšana, nepieļaušana, kuras izraisītu piegulošā zemesgabala apstādījumu un koku 

bojāeju. 

 
8.5. īpašuma uzturēšana kārtībā nozīmē: 
8.5.1. nedzīvojamo namu teritorijās, kas vērstas uz publiskai lietošanai paredzētas teritorijas pusi – objekta 
skatlogu, ārdurvju un fasādes tīrības nodrošināšana, atkritumu urnu izvietošana; 
8.5.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, iestāžu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu (to darba laikā) ieejas 
durvju un kāpņu telpu apgaismošana diennakts tumšajā laikā; 
8.5.3. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu sakopšana; 
8.5.4. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos laikā no 1.novembra līdz 1.aprīlim pretslīdes materiāla 
uzglabāšanas tvertnes novietošana, tās regulāra papildināšana;  
8.5.5. nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojuma elementu (bērnu rotaļu ierīču, sporta aprīkojuma, 
atsevišķo laternu un apgaismes ķermeņu, karogu mastu, velosipēdu statīvu u.tml.) uzturēšana tehniskā un 
vizuālā kārtībā, to savlaicīga krāsošana, atjaunošana, remontēšana vai nojaukšana. 
 
9. Cēsu novada administratīvajā teritorijā nav pieļaujama: 
9.1. lāsteku veidošanās uz jumtiem un sniega uzkrāšanās, kas apdraud cilvēku dzīvību, veselību vai mantu. 
Šādos gadījumos nekavējoties jānorobežo bīstamā teritorija, jāveic lāsteku un sniega no jumtiem novākšana, 
kā arī nepieciešamības gadījumā jāveic pasākumi sniega un lāsteku novākšanai no brauktuves un ietvēm.  

9.2. teritorijas kopšanā tīras sāls, minerālmēslu vai visa veida ķīmikāliju vai to maisījumu izmantošana sniega 

vai ledus notīrīšanai; 

9.3. sniega un ledus, t.sk. no ēkas jumta notīrītā vai nokritušā sniega vai ledus, novietošana uz brauktuves, 

sabiedriskā transporta pieturvietās un apstādījumos. Sniegs un ledus novietojams tā, lai tiktu nodrošināta 

visu ceļu satiksmes dalībnieku droša pārvietošanās; 

9.4. stādījumu (aleju, rindu stādījumu u.tml.) veidošana, kopšanas darbu veikšana (vainagu veidošana, 

apdobes veidošana, stumbru aizsardzības nodrošināšana u.tml.) ielu sarkanajās līnijās, neievērojot ielas vai 

kvartāla robežās raksturīgo ainavu visā tās garumā. 

10. Transportlīdzekļu īpašniekiem vai turētājiem, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai 

pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, jānodrošina teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā 

mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar 

mehāniskajiem līdzekļiem. 

11. Par sniega izvešanu, kas tiek realizēta pēc nepieciešamības, ir atbildīgas 4.punktā  minētās personas. 

Vietas, uz kurieni tiks izvests sniegs, jāsaskaņo ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas 

pārvaldi. 
 



 

 

III. Prasības būvju, to fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanai 
12. Būves jāuztur tādā tehniskā stāvoklī, lai tās neapdraudētu sabiedrisko drošību, cilvēku dzīvību, kā arī, lai 
no tām nevarētu rasties kaitējums fiziskām, juridiskām personām un to īpašumam.  

 

13. Par būvju, to fasāžu un citu ārējo konstrukciju uzturēšanu atbild tās īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.  

 

14. Šo noteikumu 13.punktā minētās personas veic būvju tehnisko uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas 

normatīvo aktus, un uztur tās tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas, un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai 

vai trešo personu īpašumam. 

 

15. Pilsētvides ainavas un ainaviski vērtīgās teritorijas uzturēšanas prasības būvju fasādēm un citām ārējām 

konstrukcijām (tai skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju, izkārtņu un citu ārējo konstrukciju) paredz to 

uzturēšanu tādā tehniskā un vizuālā kārtībā, kas atbilst būves arhitektoniskajam veidolam, nedegradē vidi un 

nebojā apkārtesošo pilsētvides ainavu un ainaviski vērtīgo teritoriju, netraucē uztvert kultūrvēsturiskos 

pieminekļus, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu un kultūrvēsturisko vērtību kopuma radīto noskaņu, tāpēc  

13.punktā minētās personas: 

15.1. nepieļauj būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju nokrišanu vai sabrukšanu; 

15.2. nepieļauj būtiskus bojājumus būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos, caurrūsējumu, detaļu 

neesamību, detaļu deformāciju vai līdzīgus bojājumus; 

15.3. novērš plaisas būvju sienās; 

15.4. saskaņojot ar Cēsu novada Būvvaldi demontē funkcionalitāti zaudējušus būvju elementus, kas nav 

nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē būvju konstruktīvo noturību; 

15.5. likvidē būvju konstrukcijās vai uz arhitektoniskajiem elementiem augošus krūmus, kokus vai sūnas; 

15.6. nepieļauj būvju apdares materiālu plaisāšanu, nodrupšanu, koroziju, satrupēšanu, eroziju; 

15.7. neizvieto uz būvēm dekoratīvos pārsegus, izņemot šo noteikumu 16.punktā paredzēto gadījumu; 

15.8. veic būves konservāciju, iepriekš saskaņā ar normatīvajiem aktiem Cēsu novada Būvvaldē saņemot 

atbilstošu skaņojumu. 

 
16. Uz būves, kura ir vidi degradējoša vai ainavu bojājoša, ar Cēsu novada Būvvaldes saskaņojumu var izvietot 
dekoratīvo pārsegu, ievērojot, ka tajā ir respektēts būves arhitektoniskais risinājums, kas attēlots ar 
grafiskiem līdzekļiem labā dizaina kvalitātē, krāsu risinājums atbilst arhitektoniskajam stilam un iekļaujas 
apkārtesošajā pilsētvides ainavā. Nav pieļaujama tīklveida dekoratīvā pārsega izmantošana. 

17. Lai saņemtu saskaņoju dekoratīvā pārsega izvietošanai, īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz 

Cēsu novada Būvvaldē rakstisku iesniegumu, kuram pievieno: 

17.1. būves tehniskās apsekošanas atzinumu, kas sagatavots ne agrāk kā vienu gadu no tā iesniegšanas brīža; 

17.2. dekoratīvā pārseguma skici. 

 

18. Laika posmu, uz kuru tiek izsniegta atļauja būves dekoratīvā pārsega izvietošanai, nosaka Cēsu novada 

Būvvalde. 

 

19. Būves dekoratīvo pārsegu nav nepieciešams izvietot, ja: 

19.1. būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir iesniedzis būvniecības ieceres iesniegumu un normatīvajos 

aktos noteiktos dokumentus, kas paredz novērst būvei konstatēto prasību neievērošanu, - līdz būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildei, bet ne ilgāk par sešiem mēnešiem; 

19.2. būvē notiek būvdarbi ar mērķi novērst būvei konstatēto prasību neievērošanu un to veikšana ir 

saskaņota normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, - uz būvdarbu veikšanas laiku atbilstoši iesniegtajam 

grafikam un būvdarbu līgumam, bet ne ilgāk par vienu gadu.  

 

20. Šo noteikumu 13.punktā  minētām personām, ievērojot šo saistošo noteikumu prasības, ir pienākums: 



 

 

20.1. tiem zemes gabalu vai ēku īpašniekiem vai valdītājiem, kuriem uz zemes gabala ir izvietota publiska 

būve vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, nodrošināt pie katras publiskas būves vai daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas ieejas ekspluatācijas kārtībā nedegoša materiāla atkritumu urnu, nodrošināt šo urnu uzturēšanu 

vizuālā un tehniskā kārtībā, nepieļaujot caurrūsējumu, bojājumus, netīrību, kā arī nodrošināt savlaicīgu to 

iztukšošanu; 

20.2. būves uzturēt tehniskā un vizuālā kārtībā. Savlaicīgi veikt būvju uzturēšanas un remonta darbus – ēku 

fasāžu (tai skaitā logu, skatlogu, durvju, balkonu, lodžiju un tml.) tīrīšanu, atjaunošanu, krāsošanu saskaņā ar 

aktuālo krāsu pasi, kā arī demontēt vai nojaukt funkcijas zaudējušus elementus vai būves, kas nav nesošās 

konstrukcijas un neietekmē ēkas vai būves konstruktīvo noturību (tai skaitā reklāmas, izkārtnes un 

tamlīdzīgus vizuālās komunikācijas objektus, ja to īpašnieks nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav). 

Gadījumos, kad tiek mainītas ēku fasāžu krāsas vai citi vizuālie elementi, izmaiņas nepieciešams saskaņot 

Cēsu novada Būvvaldē.  

20.3. nodrošināt, lai pie katras galvenās ēkas fasādes, kurā ir galvenā ieeja, uz sienas būtu piestiprināta ēku 

numerācijas zīme vai nosaukuma plāksnīte: 

20.3.1. ēkas numerācijas zīmi vai nosaukuma plāksni piestiprina pie ēkas fasādes 2,5 - 3,0 m augstumā 

no esošā zemes (ieseguma) līmeņa fasādes labajā malā, 

 20.3.2. ja ēkas numerācijas zīme vai nosaukuma plāksnīte nav skaidri saskatāma no ietves (ja nav 

ietves, tad no ielas vai ceļa braucamās daļas), tad tā jāizvieto arī pie žoga, kurš robežojas ar ielu un, kurā 

atrodas vārtiņi ieejai zemes gabalā, vai brīvi stāvoša staba. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numura zīme jāizvieto 

uz fasādes, kas redzama no galvenās pieejas (pievedceļa). 

 20.3.3. Cēsu vecpilsētas teritorijā – ēkas numerācijas zīmes izgatavojamas no emaljēta metāla, baltas 

ar melniem cipariem. Plāksnītes ir emaljētas no abām pusēm. Plāksnītes izmēri – platums 150 mm, augstums 

150 mm. Šajās plāksnītēs netiek norādīts ne ielas nosaukums, ne informācija par īpašnieku. 

 20.3.4. Cēsu pilsētā un Vaives pagasta ciemos māju numuru plāksnītes izgatavojamas uz zila fona ar 

baltiem burtiem. Uz numerācijas zīmes virs skaitļa norāda ielas nosaukumu, zem skaitļa – piederību (piem., 

“Privātīpašums”, vai “V. Uzvārds”). Ja mājas numurs ir papildināts ar burtu, tad rakstāms lielais burts, bez 

atstarpes pēc skaitļa (piemēram, 1A). Fonam ieteicams lietot zilo toni RAL 5013 (cobalt blue), plāksnītes 

izmēri – platums 220 vai 280 mm, augstums 320 mm; 

 20.3.5. Vaives pagasta lauku teritorijā māju nosaukumu plāksnītēm vienotais izmērs ir 200 mm x 900 

cm, taisnstūra (uz fasādes) vai ar vienu abpusēji noslīpinātu galu (uz staba, piebraucamā ceļa apzīmēšanai, ar 

vienpusēju vai divpusēju uzrakstu), krāsu toņi - zils pamats (PANTONE 286C) un gaiši atstarojoši burti 

(PANTONE 877C, sudrabs). 

20.4. ielu krustojumam piegulošā zemes gabala īpašniekam nodrošināt, lai uz tam piederošā žoga vai būves 

būtu iespējams piestiprināt plāksnīti ar ielas (laukuma) nosaukumu valsts valodā. Plāksnītes izmērs 160x560 

mm (plāksnītes garums, ņemot vērā ielas nosaukumu var atšķirties). Cēsu vecpilsētas teritorijā emaljēta 

metāla, baltas ar melnām rakstu zīmēm, izmēri – platums 424 mm, augstums 150 mm (plāksnītes garums, 

ņemot vērā ielas nosaukumu var atšķirties). Plāksnītes attālumam no žoga vai būves stūra jābūt  0,1–1,0 m. 

Pie būves fasādes ielas (laukuma) plāksnīti jāpiestiprina 2,5-3,0 m augstumā no zemes (ieseguma) līmeņa. 

20.5. ēkas numerācijas zīmi vai nosaukuma plāksnīti atļauts novietot arī citā, piemērotā fasādes daļā, kas nav 

minēta noteikumu 20.3. vai 20.4 apakšpunktā, ja būves fasādes arhitektūra nav piemērota ēkas numerācijas 

zīmes novietošanai noteikumos minētajās vietās. Šādas ēkas numerācijas zīmes izvietojums saskaņojams 

Cēsu novada Būvvaldē.  

 

21. Būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jānodrošina karoga turētāja vai brīvi stāvošs karoga masta 

uzstādīšana; būves īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir tiesības izvietot otru karoga turētāju vai brīvi 

stāvošu karoga mastu Cēsu pilsētas karoga uzvilkšanai. 

 
IV. Īpašie noteikumi 

22. Cēsu novada pašvaldība nodrošina: 



 

 

22.1. Cēsu pilsētas viendzīvokļa dzīvojamo māju īpašniekiem pretslīdes materiāla saņemšanu pašvaldības 
izvietotajās smilšu tvertnēs un pašvaldības norādītajā vietā;  

22.2. apstiprinātā budžeta ietvaros, apmaksāt iedzīvotājiem (nekustamo īpašumu īpašniekiem), dzīvojamo 

māju pārvaldniekiem, kuri ir noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, zaļo atkritumu 

savākšanu, ja zaļie atkritumi tiek nogādāti pašvaldības norādītajā EKO laukumā. 

 

23. No saistošo noteikumu 6. punktā uzliktajiem pienākumiem var tikt atbrīvoti viendzīvokļa dzīvojamo māju, 

kuras netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, īpašnieki,  ja šīs personas ir: 

23.1. personas, kurām ir 1. vai 2. grupas invaliditāte un kurām nav kopīgas deklarētās dzīvesvietas ar citām 

pilngadīgām personām; 

23.2. vientuļie pensionāri, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīgi izpildīt saistošo noteikumu 

6.punktā uzliktos pienākumus. 

 

24. Lai saņemtu saistošo noteikumu 23.punktā  noteiktos atvieglojumus, personai jāvēršas pašvaldībā ar 

motivētu iesniegumu. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldība laikā līdz vienam mēnesim no iesnieguma 

saņemšanas, pārbauda un izvērtē iesniegumā norādītos apstākļus un pieņem lēmumu. 

 

25. Pēc lēmuma pieņemšanas par personas atbilstību noteikumu 23.punkta prasībām, noteikumu 6.punktā 

noteiktos pienākumus konkrētajā teritorijā veic Cēsu novada pašvaldība. 

 

26. Ja atvieglojuma saņēmējam ir zuduši apstākļi, kas ir par pamatu atvieglojuma saņemšanai, viņam ir 

pienākums  5 (piecu) darba dienu laikā par to paziņot Cēsu novada pašvaldībai. 

 

27. Personas, kuru nekustamajiem īpašumiem piegulošās teritorijas platība ir lielāka par pusi no nekustamā 

īpašuma platības, var saņemt pašvaldības palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā, 

slēdzot ar pašvaldību vienošanos par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā.  

 

28. Vienošanās par sadarbību piegulošās teritorijas kopšanā pēc nekustamā īpašnieka vai tiesiskā valdītāja 

izvēles var paredzēt vienu no šādiem sadarbības veidiem: 

 28.1. pašvaldības pienākumu kopt nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas daļu, kuras platība 

pārsniedz pusi no nekustamā īpašuma platības; 

 28.2. cita veida sadarbību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā (piemēram, 

pašvaldības pienākumu nodrošināt lapu vai sniega izvešanu u.tml.). 
 
29. Lai saņemtu noteikumu 28.punktā minēto palīdzību, nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam jāvēršas Cēsu novada pašvaldībā ar iesniegumu, norādot vēlamo sadarbības veidu nekustamajam 
īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā. 
 
30. Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvalde viena mēneša laikā no dienas, kad 
pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja noteikumu 29.punktā minētais iesniegums, 
kā arī izvērtēta tā atbilstība noteikumu 27.punkta prasībām, noslēdz vienošanos par sadarbību nekustamajam 
īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā. 
 
31. Ja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža starp pašvaldību un nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai tiesisko valdītāju nav panākta vienošanās par konkrētu sadarbības veidu nekustamajam īpašumam 
piegulošās teritorijas kopšanā atbilstoši noteikumu 28.2 apakšpunktā noteiktajam, pašvaldība nodrošina 
palīdzību nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanā noteikumu 28.1. apakšpunktā minētajā 
kārtībā.  
 

V. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 
 



 

 

32. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz lietas izskatīšanai ir 
tiesīgas Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas, Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes būvinspektors 
un Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 
 
33. Par noteikumu prasību neievērošanu lietas izskata un lēmumus pieņem Cēsu novada pašvaldības policijas 
amatpersonas vai Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 
 
34. Par šo noteikumu neievērošanu fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu no 2 līdz 
400 naudas soda vienībām, bet juridiskām personām piemēro naudas sodu no 50 līdz 1200 naudas soda 
vienībām. 
 

VI. Noslēguma jautājums 

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2019. gada 11. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 8 „Par 

Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”. 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2021.gada 4.marta saistošo noteikumu Nr.7 
“Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”  

Paskaidrojuma raksts  

1. Īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts 

Izstrādātie saistošie noteikumi aizstāj Cēsu novada domes 2019.gada 
11.aprīļa saistošos noteikumus Nr.8 “Par Cēsu novada teritorijas 
kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”, aktualizējot 
iepriekš noteiktās prasības un paredzot pašvaldības līdzdalības 
mehānismu piegulošo teritoriju kopšanā un tīrīšanā.  
Saistošie noteikumi nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt 
atvieglojumus īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas kopšanā. 
Saistošajos noteikumos vairs netiek iekļautas prasības inženierbūvju 
aizsardzības nodrošināšanai, ņemot vērā, ka minētais jautājums nevar 
tikt risināts šī normatīvā akta ietvaros. 
Tāpat saistošajos noteikumos vairs netiek paredzētas prasības tādu 
nekustamo īpašumu kā viendzīvokļu dzīvojamo māju teritoriju 
uzturēšana un kopšana, ņemot vērā prasības normatīvo aktu izstrādei, 
ievērojot privātpersonu un privātīpašuma īpašu tiesisko aizsardzību. 
Spēku zaudē Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošie noteikumi 
Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību", kuru 
atsevišķās normas un prasības iestrādātas gan šajos saistošajos 
noteikumos, gan citos Cēsu novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos. 

2. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības pamatojums 

 

Teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumu 
aktualizācija atbilstoši izmaiņām augstāka juridiskā spēka 
normatīvajos aktos. Nepieciešamība nodrošināt Cēsu novada 
administratīvās teritorijā sakoptu un harmonisku pilsētvidi un lauku 
apvidus. 

3. 3. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai finansiāla ietekme uz Cēsu novada 
pašvaldības budžetu nav prognozēta. 

4. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 



 

 

 

5.  Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
administratīvajām 
procedūrām 

 

Saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos persona var vērsties 
Cēsu novada pašvaldībā, adrese: Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 
8. 

Par nekustamā īpašuma daļu Rūpniecības iela 15, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu  
____________________________________________________________________ 

 

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Nekustamais īpašums Rūpniecības iela 15, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201 003 0112, 
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0112, 3210,00 m2 platībā, un 
divām ēkām ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr.100000196394, īpašnieks – xx.  
    Realizējot projektu - “Robežu iela un Rūpniecības iela (posms no Robežu ielas līdz Palmu iela”, 
ielas virs ūdeņu savākšanas sāngrāvis ( 10 m2 platībā) daļēji skar nekustamo īpašumu Rūpniecības 
iela 15, Cēsis, Cēsu nov., un atbilstoši projektam atjaunota vēsturiskā iebrauktuve īpašumā 
Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu nov., kas (74 m2 platībā) skar nekustamo īpašumu Rūpniecības iela 
15, Cēsis, Cēsu nov., radot tam papildus apgrūtinājumus. 21.01.2021. noslēgts Nodomu protokols  
ar kuru Cēsu novada pašvaldība konceptuāli piekrīt iegādāties no Īpašnieka nekustamā īpašuma 
Rūpniecības ielā 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0112, atdalāmās zemes vienības, 
10 m2 un 74 m2platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalus uzmērot dabā). 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām 
Pašvaldība, saņēmusi SIA „LVKV”, Reģ. Nr. LV 44103009697, 23.12.2020., vērtējumu, saskaņā ar kuru 
nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 15, Cēsis, Cēsu nov., sastāvā esošo divu zemes vienību, 84 m2 
kopplatībā, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 23. decembrī ir 470,00  EUR (četri simti 
septiņdesmit euro un 00 centi). 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu noteiktā funkcija 
– gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un 
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana…) un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 
otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un  teritorijas plānošanas 
komisijas 23.02.2021. priekšlikumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
25.02.2021. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, nolemj: 
 

1. Pirkt šādas nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 15, Cēsīs, Cēsu novads, sastāvā esošās zemes 
vienības: 
1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0197, platība 74 m2, par cenu 414,00  EUR 

(četri simti četrpadsmit euro un 00 centi); 
1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0196, platība 10 m2, par cenu 56,00  EUR 

(piecdesmit seši euro un 00 centi). 
2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu. 



 

 

3. Iegādātās zemes vienības (kadastra apzīmējumi 4201 003 0197 un 4201 003 0196) iekļaut 

nekustamā īpašuma Rūpniecības iela Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.4201 003 0153 sastāvā. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 

9. 
Par nekustamā īpašuma Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov., sadalīšanu 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Nekustamais īpašums Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0133, turpmāk – 

Nekustamais īpašums, reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 1000 0047 2556 uz Cēsu novada pašvaldības vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048, 
lēmuma datums: 09.02.2010.  Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem, kadastra 
apzīmējums 4201 003 0133, platība 1162 m2 un kadastra apzīmējums 4201 003 0218, platība 2067 
m2 . 

Zemes lietošanas mērķis: „zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu   zemes 
nodalījuma joslā ” (1101). 

Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu 2016.-2026.gadam nekustamais īpašums būtu 
sadalāms divos atsevišķos īpašumos, jo zemes  vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0218 
atrodas transporta infrastruktūras teritorijā (TR) savukārt zemes vienība ar  kadastra apzīmējumu 
4201 003 0133 atrodas lauksaimniecības teritorijā (L2),  ir zaudējusi ielas statusu un noteiktās 
sarkanās līnijas.  
       Atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punktā noteiktajam 
zemes  vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0133  klasificējama kā zemes starpgabals, jo tā 
konfigurācija nepieļauj attiecīgā zemesgabala izmantošanu apbūvei. 
        Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 
20 un 27. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1. panta 11. punktu, Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu 33. panta pirmās daļas 4. punktu,  
Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumiem Nr.496 ”Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.6., 17.7 
punktu,  kā arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 23.02.2021. priekšlikumu 
(prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu 
novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, 
Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris 
Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – 
nav, nolemj: 
 

1. Sadalīt nekustamo īpašumu Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0133, 
divos atsevišķos zemes īpašumos.  

2. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam, kas sastāvēs no  zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4201 003 0133, apstiprināt  nosaukumu Ābolu iela 14, Cēsīs, Cēsu nov.: 
2.1. Zemes gabala platība 1162 m2; 
2.2. Zemes lietošanas mērķis –  zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101); 
2.3. Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0133, 1162 m2 platībā, ir 
zemes starpgabals. 

3. Atlikušajam zemes īpašumam, kas sastāvēs no  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4201 
003 0218, saglabāt nosaukumu un adresi Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov.: 
3.1. Zemes gabala platība 2067 m2; 



 

 

3.2.  Zemes lietošanas mērķis –  zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā (1101). 

4.  Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 
5.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 

 
10. 

Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6”  
__________________________________________________________________ 

Ziņo: D.Trapenciere, Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” valdes priekšsēdētāja 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un 
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 515 “Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, 
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”  3.daļu un ievērojot 
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.02.2021. atzinumu (prot.Nr.2) un 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 
balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  
Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris 
Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumu. 
2. Apstiprināt Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” maksas piemērošanas kārtību saskaņā ar 

pielikumu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības 

pārvaldei. 
 

Pielikums 
Koprades mājas “ Skola6” Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov., sniegto maksas pakalpojumu 

cenrādis 
Ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs sniegtajiem pakalpojumiem 

 

N.p.k Pakalpojuma veids mērvienība Cena bez 
PVN (EUR) 

PVN 
(EUR) 

Cena ar 
PVN (EUR) 

1 Radošās darbnīcas nomas maksa  1 m2/ 
mēnesī 

2.31 0.49 2.80 

2 Radošās darbnīcas komunālie 
maksājumi 

1 m2/ 
mēnesī 

1.77 0.37 2.14 

4 Kopā strādāšanas dalības maksa 1 darba 
diena 

7.00 1.47 8.47 

5 Kopā strādāšanas abonements 1 mēnesis 60.00 12.60 72.6 

6 Uzņēmuma juridiskās adreses 
reģistrēšana 

1 
uzņēmums/ 

mēnesī 

7.00 1.47 8.47 

7 Sarunu telpa 1 stunda 7.00 1.47 8.47 

 



 

 

Nomas maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins ēkai Lielā Skolas ielā 6, 
Cēsis, Cēsu nov. (mēnesī par vienu kvadrātmetru, bez PVN) 
 
Nomas maksas aprēķins: 
 
NMk= (Tizm/NĪpl + Kizm/Kpl +Nizm/NĪpl)/12, kur + (12215/ 610 + 0 + 5600/610) / 12 = (20.02 + 
9.18) /12 = 2.43 EUR/m2 
 
Tizm= A + Baps + P + N + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur 
 
Tizm - nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā; 
A - nekustamā īpašuma uzturēšanas izmaksas gadā -  EUR, t.i. 
 apsardze, ugunsdrošības signalizācijas apkope - 300.- EUR 
 siltummezgla tehniskā apkalpošana - 125,- EUR 
 citu iekārtu un inženierkomunikāciju apkope, remonts - 490,- EUR 
 paklāju noma, atslēgu pievīlēšana - 350,- EUR 
 koplietošanas telpu kopšana, materiāli - 800,- EUR 
 sniega tīrīšana no jumta - 100,- EUR 
Baps - sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla atlīdzība gadā -  
 apkopēja atlīdzība - 2600,- EUR 
P - to pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas gadā, kurus izmanto nekustamā īpašuma uzkopšanā - 0 
EUR 
N - izdevumi plānotiem kārtējiem remontiem gadā - 2545,- EUR 
Apdr - nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā - 0 EUR 
Zn - zemes vienības nomas maksa gadā - 0 EUR 
Nod - nekustamā īpašuma nodoklis gadā - 0 EUR 
C - pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas - 3350,- EUR 
 izdevumi koplietošanas tehnikas (biroja, virtuves) uzturēšanai un materiāliem 
Nīpl - nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība - 600 m2 
 
Kizm - kapitālieguldījumu izmaksas 
 
  Kizm= (K + F + Būvn)/ IznP, kur 
 
K - kapitālieguldījumi nekustamajā īpašumā  
F - piesaistītā kapitāla izmaksas 
Būvn - tiešās izmaksas, kas radušās būvniecības laikā 
IznP - iznomāšanas laikposms gados, ja veiktie kapitālieguldījumi attiecināmi tikai un vienīgi uz 
konkrēto nomnieku, vai piesaistītā kapitāla atdošanas laikposms gados, vai nekustamā īpašuma 
nolietojuma laikposms - 50 gadi 
Kpl - nekustamā īpašuma platība, uz kuru attiecas kapitālieguldījumi 
 
Nizm - netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru  
 administrēšana, grāmatvedība - 6000, - EUR 
 
2.maksa par komunālajiem pakalpojumiem aprēķins: 
 
KM = ((Ap + El + ŪK + At + I) / NĪ pl) / 12, kur 
 



 

 

Ap - apkures izdevumi gadā 
El - elektroenerģijas izdevumi gadā 
ŪK - izdevumi par ūdeni un kanalizāciju 
At - izdevumi par sadzīves atkritumu izvešanu 
I - Interneta izmaksas 
 
KM = ((6000 + 4800 + 800 + 420 + 730) / 610) / 12 = 1.77 EUR /M2 
 

Pielikums 
Koprades mājas Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, maksas kārtība 

 
1. Darbnīcu nomas līgums slēdzams ar fizisku vai juridisku personu uz laika periodu sākot ar vienu 
mēnesi, bet ne ilgāk par 2022.gada 31.decembri; 
 
2. Darbnīcas iznomājamas fiziskām vai juridiskām personām; 
 
3. Koplietošanas telpu izmantošanas dalības maksa vaicama par vienas dienu vai noslēdzot līgumu 
par kopā strādāšanas abonementa izmantošanu; 
 
5. Ja nomas līgums netiek noslēgts ar kalendārā mēneša pirmo datumu, tad nomas maksa tiek 
aprēķināta saskaņā ar formulu: 
  
 NMn = (NM/ dienu skaits kalendārajā mēnesī) x dienu skaits no nomas līguma noslēgšanas brīža 
līdz mēneša beigām 
 
 

11. 

                                                                                

      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6” 
_______________________________________________________________________ 

Ziņo:  A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 

 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un 
10.punktu - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas 
likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai 
pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 
 Nodibinājums “Koprades māja Skola6” ir dibināta 2017.gada 7.decembrī. Nodibinājuma 
dibināšanas mērķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju 
pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. uzņēmējdarbības 
kultūras un inovāciju sekmēšana. 



 

 

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

Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka nodibinājums“ Koprades māja Skola6” ir tiesīga veikt 
pārvaldes uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, 
ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.02.2021. atzinumu 
(prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu 
novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Guntis  
Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris 
Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte D.Trapenciere 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 
 
 1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Koprades māja Skola6”, reģ. Nr. 40008272367, uz 
gadu, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punkta izrietošos 
pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi - Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs. 



 

 

3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes sēdes 

04.03.2021. lēmumam Nr.46 
Deleģēšanas līgums 

 
Cēsīs,           2021.gada 19.februārī 
 
 Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu 
novads, LV - 4101, domes priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga personā, kas darbojas uz Cēsu novada pašvaldības 
nolikuma pamata, turpmāk – Pašvaldība, un 
 
 Nodibinājums “Koprades māja Skola6”, reģistrācijas Nr. 40008272367, juridiskā adrese: Lielā Skolas 
iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tās valdes priekšsēdētājas Ditas Trapencieres personā, kas darbojas 
saskaņā ar biedrības Statūtiem, turpmāk - Pilnvarotā persona, 
 turpmāk saukti - Līdzēji, ņemot vērā to, ka  
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba 
samazināšanu; 
 
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību; 
 
saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes 
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp 
deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas 
noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt 
efektīvāk; 
 
Nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibināšanas mērķis ir izveidot un uzturēt vietu dažādu radošo, 
kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai vecinātu kultūrizglītojošo procesu Cēsu novadā, t.sk. 
uzņēmējdarbības kultūras un inovāciju sekmēšana. 
 
Cēsu novada pašvaldība ir nodibinājuma “Koprades māja Skola6” dibinātāja. Nodibinājuma “Koprades māja 
Skola6” darbības joma un piešķirtās tiesības veikt pārvaldes uzdevumus un sniegt pakalpojumus izriet no 
likuma ,,Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu un 10. punktā noteiktās autonomās 
kompetences. Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” ir atbilstoša pieredze un personāla kvalifikācija gan 
radošo un digitālo industriju centra darbības uzturēšanā, gan nodrošinot izglītojošus seminārus topošajiem 
un esošajiem uzņēmējiem, kā arī sniedzot mentora pakalpojumus. 
 
Atsaucoties uz Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritāti Nr.4 
“Konkurētspējīga pilsētas identitāte, kas balstīta radošajās un kultūras industrijās, kā arī veselības tūrismā” 
un Cēsu novada Attīstības programmas 2013.- 2019.gadam Vidēja termiņa prioritāti Nr.2 “Konkurētspējīga 
izglītības vide, mūžizglītības attīstīšana”, kas paredz veidot izglītības procesu, kas balstās uz inovatīvām 
mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un interesi par uzņēmējdarbību, 
un vidēja termiņa mērķi “Kultūrvides un radošo industriju attīstība”, kas paredz veicināt novada radošo 
potenciālu un atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju pārstāvjus, apzinoties kultūras un radošo 
uzņēmējdarbības nozaru devumu novada ekonomikai, ņemot vērā Cēsu novada radošo, kultūras un digitālo 
industriju pārstāvju pieaugošo vajadzību pēc piemērotas vides elastīgai strādāšanai, kopā sanākšanai, 
izglītībai un pašnodarbināto ekonomiskās darbības veikšanai, kā arī vienlaikus novērtējot kultūras, jaunrades 
un sociālā labuma rašanās potenciālu vietās, kas apvieno dažādu nozaru pārstāvjus, tādējādi veicinot Cēsu 



 

 

vecpilsētas ēku un sociālās vides iedzīvināšanu, ievērtējot Biedrības iepriekš veikto sabiedrisko darbību, kas 
pilnībā atbilst minētajai Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam prioritātei un Cēsu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 1.redakcijas ilgtermiņa prioritātei Nr. 4. 
 
Lai uzturētu vietu dažādu radošo, kultūras un digitālo industriju pārstāvju apvienošanai, lai veicinātu 
jaunrades un izglītojošo procesu radošo industriju jomās Cēsu novadā, iedzīvotāju radošuma attīstību caur 
dažādiem neformālās izglītības procesiem, iedzīvotāju līderības prasmju attīstību, radošuma un 
uzņēmējdarbības spēju attīstību; 
 
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, un Cēsu novada domes 04.03.2021. lēmums Nr. “Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar nodibinājumu “Koprades māja Skola6”, 
noslēdz šāda satura deleģēšanas līgumu, turpmāk – Līgums: 

 
I. Deleģētie pārvaldes uzdevumi, Līdzēju pienākumi un tiesības 

 
1.1. Pašvaldība deleģē Pilnvaroto personu un Pilnvarotā persona apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām veikt šādus no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās kompetences - sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 
rūpēties par bezdarba samazināšanu un gādāt par iedzīvotāju izglītību - izrietošus pārvaldes uzdevumus: 
1.1.1. Attīstīt radošo industriju centru Koprades māja Skola6, nodrošinot kopā strādāšanas telpas, radošo 
uzņēmumu darbnīcas un sadarbībā ar LIAA Valmieras inkubatoru nodrošināt pirmsinkubācijas pakalpojumus 
radošo industriju pārstāvjiem; 
1.1.2. Atbalstīt dažādu kultūras un radošo industriju pārstāvju apvienošanu, lai veicinātu radošumu un 
izglītojošo procesu uzņēmējdarbības veicināšanai Cēsu novadā, t.sk., uzņēmējdarbības kultūras, inovāciju 
sekmēšana, sākot no jauniešu vecuma (t.sk., dažādu apmācību, projektu konkursu rīkošana); pirmsinkubācija 
radošo industriju topošajiem uzsācējiem – palīdzība ar biznesa plānu attīstību;  
1.1.3. Koordinēt radošo industriju centra darbu L.Skolas ielā 6, iepazīstināt telpu potenciālos nomniekus ar 
iespējām un Koprades mājas Skola6 būtību; 
1.1.4. Iniciēt aktivitātes radošo industriju centra rezidentu un citu interesentu kompetences celšanai, 
sadarbībai un attīstībai; organizēt neformālās izglītības pasākumus (lekcijas, diskusijas), mācības 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai; 
1.1.5. Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu izstrāde un nodrošināšana: vieta atvērtā tipa birojā idejas 
realizēšanai, ideju ģenerēšana, konsultācijas, mentoru piesaiste u.c. 
1.1.6. Veicināt sabiedrības izglītošanu par uzņēmējdarbības uzsākšanu, piedāvājot esošajiem un jaunajiem 
uzņēmējiem radošumā un zināšanās balstītas izaugsmes iespējas; 
1.1.7. Sekmēt Cēsu novada radošo industriju centra atpazīstamību un attīstību; 
1.1.8. Veicināt novada radošo industriju pārstāvju potenciālu un atbalstīt jau pastāvošos šāda veida industriju 
pārstāvjus, (turpmāk - Uzdevumi). 
 
1.2. Pilnvarotā persona darbojas Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Pilnvarotajai personai 
nav tiesību no Uzdevumiem izrietošus pakalpojumu sniegšanas pienākumus un tiesības deleģēt citām 
personām. 
 
1.3. Pašvaldība: 
1.3.1. ar domes lēmumu un atsevišķu līgumu nodod Pilnvarotajai personai bezatlīdzības lietošanā un 
pārvaldīšanā Pašvaldībai piederošu nekustamu un kustamu īpašumu, kas nepieciešams Uzdevumu izpildei; 
1.3.2. ar Pašvaldības domes lēmumu nosaka maksas apmēru, tās robežas un kārtību par sniegtajiem 
pakalpojumiem pārvaldes Uzdevuma ietvaros; 
1.3.3. kontrolē Līguma izpildi; 
1.3.4. normatīvajos aktos un Līgumā noteiktā kārtībā var piešķirt Pilnvarotajai personai finanšu līdzekļus un 
citus resursus Uzdevumu veikšanai. 



 

 

  
1.4. Pilnvarotā persona: 
1.4.1. nodrošina profesionālu, kvalitatīvu, mūsdienu prasībām un normatīvo aktu prasībām atbilstošu Līgumā 
noteikto uzdevumu pieejamību un attīstību; 
1.4.2. patstāvīgi piesaista un slēdz līgumus ar juridiskām un fiziskām personām; 
1.4.3. veic nepieciešamos pasākumus un piesaista finanšu līdzekļus, lai nodrošinātu kvalitatīvu un izmaksu 
ziņā konkurētspējīgu piedāvājumu; 
1.4.4. Līgumā noteiktā kārtībā var lūgt Cēsu novada domi piešķirt papildus finanšu līdzekļus Uzdevumu 
kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai; 
1.4.5. var piedalīties Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanā un 
īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanā un uzturēšanā, ja tas ir atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām un Cēsu novada dome nav lēmusi citādāk; 
1.4.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadarbojas ar citām uzņēmējdarbības atbalsta un izglītības 
institūcijām. 
 

II. Savstarpējo norēķinu kārtība un finanšu resursu piešķiršanas noteikumi 
 

2.1. Deleģēto uzdevumu veikšanai pašvaldība piešķir finansējumu 25 500,00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši 
pieci simti euro) Līguma 1.1.punkto noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei saskaņā ar tāmi Līguma pielikumā. 
 
2.2. Finansējumu Uzdevumu izpildei veido: 
2.2.1. Pašvaldības budžeta finansējums - maksa pilnvarotajai personai par šajā Līgumā 1.1.punktā deleģētā 
pārvaldes uzdevuma īstenošanas izmaksām; 
2.2.2. dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi, projektu un programmu līdzfinansējuma līdzekļi 
un valsts budžeta līdzekļi; 
2.2.3. Pilnvarotās personas sniegtie maksas pakalpojumi, kas tiek iegūti veicot saimniecisko darbību 
nekustamā īpašumā, kas nodoti saskaņā ar šī līguma 1.3.1. punktu. 
2.3. Finansējuma izlietojumā Pilnvarotā persona ievēro spēkā esošos normatīvos aktus, tajā skaitā Publisko 
iepirkumu likumu. 
2.4. Deleģēto uzdevumu nodrošināšanai Pašvaldība uz Pilnvarotās personas norādīto konta numuru pārskaita 
finansējumu 4 proporcionālās daļās, t.i. 6375,- euro (seši tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro) reizi 
ceturksnī. Pirmā ceturkšņa finansējums tiek pārskaitīts uz Pilnvarotās personas norādīto konta numuru 15 
(piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un piestādītā rēķina saņemšanas. Nākamo ceturkšņu 
maksājumi tiek pārskaitīti 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iepriekšējā ceturkšņa beigām un piestādītā 
rēķina saņemšanas. 
2.5. Pilnvarotā persona, nodod citām personām lietošanā par maksu Pašvaldības telpas, kas tai nodotas 
Uzdevuma izpildei, piemēro Ministra kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.97 “Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” paredzēto kārtību. 
 

III. Pašvaldības un Pilnvarotās personas atbildība 
 
3.1. Pilnvarotā persona ir atbildīga par visām civiltiesiskām saistībām, ko tā uzņēmusies, sniedzot no deleģētā 
pārvaldes uzdevuma izrietošus pakalpojumus. Pilnvarotā persona patstāvīgi, bez Pašvaldības līdzdalības, 
risina civiltiesiskus strīdus, kas izriet no noslēgtajiem pakalpojumu līgumiem, kā arī no citām tiesībām un 
saistībām, ko tā uzņēmusies, darbojoties privāto tiesību jomā. 
3.2. Pašvaldība nodrošina Uzdevumu izpildes pilnīgu un efektīvu pārraudzību un kvalitātes analīzi. 
3.3. Ja Pilnvarotās personas prettiesiskas rīcības, bezdarbības vai nepienācīgas deleģēto pārvaldes uzdevumu 
izpildes rezultātā tiek nodarīti zaudējumi trešajai personai un zaudējumu atlīdzinājuma prasījums tiek vērsts 
pret Pašvaldību, Pilnvarotā persona Pašvaldībai zaudējumus atlīdzina regresa kārtībā. 
3.4. Puses nodrošina Uzdevumu izpildes nepārtrauktību. 
 

IV. Pilnvarotās personas darbības uzraudzība 
 
4.1. Pilnvarotā persona Līguma izpildes ietvaros ir Pašvaldības pārraudzībā. 



 

 

4.2. Pilnvarotajai personai ir pienākums ievērot Pašvaldības norādījumus un ieteikumus, kas vērsti uz 
deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildes nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
4.3. Pilnvarotā persona pēc Pašvaldības pieprasījuma Pašvaldības noteiktā kārtībā sniedz informāciju sakarā 
ar deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi. 
4.4. Pašvaldība ir tiesīga veikt pārbaudes par Pilnvarotajai personai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un 
tā atbilstību piešķiršanas mērķiem. Ja pārbaudes rezultāti norāda, ka piešķirtie finanšu līdzekļi pilnībā vai daļā 
nav izlietoti atbilstoši piešķiršanas mērķiem, Pilnvarotā persona tos pilnībā vai daļēji atmaksā Pašvaldības 
budžetā attiecīgajā gadā. Ja finanšu līdzekļu atmaksa apdraud pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības 
nodrošināšanu, Pašvaldība var slēgt vienošanos ar Pilnvaroto personu par finanšu līdzekļu atmaksu ilgākā 
laika periodā. 
4.5. Pilnvarotajai personai ir pienākums ziņot Pašvaldībai par Uzdevumu izpildes neiespējamību, izpildes 
grūtībām un citiem apstākļiem, kuri var ietekmēt Uzdevumu izpildi. 
 

V. Pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtība 
 
5.1. Pilnvarota persona nekavējoties, bet ne vēlāk ka 15 dienu laika sniedz informāciju, ja tiek pārtraukta kāda 
Līguma 1.1.punktā noteiktā uzdevuma sniegšana un par uzdevuma sniegšanas pārtraukšanas iemesliem. 
5.2. Pilnvarotā persona iesniedz pašvaldībai ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu izpildi reizi gadā, ne vēlāk 
kā 15 darba dienu laikā pēc deleģējuma līguma izpildes termiņa un atskaitās Cēsu novada domei par deleģēto 
uzdevumu izpildi. 
5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un pārskatu par Uzdevumu 
izpildi biežāk kā norādīts Līguma 5.1.punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai 
personai pieprasījumu. 
5.4. Līguma izpildes ziņojumā Pilnvarotā persona iekļauj informāciju par deleģēto Uzdevumu izpildes 
sasniegtajiem rezultātiem un to novērtējuma kritēriju rādītājiem, sasniegto rezultātu atbilstību plānotajam 
un citu papildus informāciju (informāciju par piesaistītajiem finanšu līdzekļiem un investīcijām, informāciju 
par veiktajiem ieguldījumiem nepieciešamajās iekārtās un aprīkojumā). Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt 
pārskatu par resursu izlietojumu un to efektivitāti, kā arī citu papildus informāciju. 
5.5. Pašvaldībai pēc pārskata un ziņojuma saņemšanas ir tiesības, par to rakstiski 1 (vienu) nedēļu iepriekš 
rakstiski brīdinot Pilnvaroto personu, veikt revīziju par Uzdevumu izpildi un finansējuma izlietojumu, ko veic 
Pašvaldības noteikta kompetenta persona. 
5.6. Pilnvarotās personas darbības sasniedzamie rezultāti (kvantitatīvie rādītāji): 

Kritērijs Plānotais rezultāts 

Nodrošināta Radošo industriju centra darbība 1 centrs 

Kopējais izglītojošo un radošo pasākumu skaits, 
t.sk. veiktās aktivitātes uzņēmējdarbības 
veicināšanai radošo industriju jomās, izglītojošas 
lekcijas 

Ne mazāk kā 10 izglītojoši pasākumi 
uzņēmējdarbības veicināšanai gadā 

Vidējais apmeklētāju skaits organizētajos 
pasākumos 

Ne mazāk kā 10 personas/ pasākumā 

Organizēto izglītojošo pasākumu apmeklētāju 
skaits gadā 

Ne mazāk kā 250 personas/ gadā 

Radošo industriju centrā uzņemto personu, 
komersantu skaits, t.sk. nodrošināti ar 
nepieciešamo aprīkojumu 

Ne mazāk kā 30 personas/ gadā 



 

 

Radošo industriju centra piepildījums, vidēji gadā Ne mazāk kā 80% telpu piepildījums ar radošo 
industriju pārstāvjiem 

Sniegto konsultāciju skaits komercdarbības 
uzsākšanā un veidošanā radošo industriju jomās 

Ne mazāk kā 28 konsultācijas saņēmušās 
personas vai uzņēmumi/ gadā 

Sabiedrības informēšana par Pilnvarotās personas 
veiktajām aktivitātēm deleģētā uzdevuma 
ietvaros, 
t.sk. preses relīžu, publikāciju skaits 
elektroniskajos 
un drukātajos medijos 

Ne mazāk kā 20 publicitātes pasākumi gadā 

 
5.7. Līdzēji vienojas noteikt šādus Pilnvarotās personas darbības kvalitātes novērtējuma kritērijus: 
5.7.1. deleģēto pārvaldes uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība 
un regularitāte; 
5.7.2. pakalpojumu saņēmēju apmierinātība ar pakalpojumu kvalitāti; 
5.7.3. darbības atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 
5.8. Līguma 5.6. un 5.7.punktā minētie kritēriji var tikt mainīti Līdzējiem rakstiski vienojoties, veicot 
atbilstošus grozījumus Līgumā, kuri kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
5.9. Pilnvarotās personas darbības rezultātus un sasniegtos rezultatīvos rādītājus, tai skaitā, šī Līguma 5.6. un 
5.7.punktā noteikto rādītāju izpildi, Pašvaldība izvērtē reizi gadā kopā ar Pilnvarotās personas iesniegtajiem 
ziņojumiem par rezultatīvo rādītāju izpildi un pārskatiem. 
5.10. Ja Pašvaldība, izvērtējot Pilnvarotās personas darbību, ir atzinusi, ka Pilnvarotā persona nav izpildījusi 
un sasniegusi iepriekš noteiktos rezultatīvos rādītājus, Pašvaldībai ir tiesības: 
 5.10.1. pārskatīt Pilnvarotai personai piešķirtā finansējuma apmēru; 
 5.10.2. pārskatīt noteiktos rezultatīvos rādītājus. 

6.Nepārvarama vara 
 
6.1. Par nepārvaramu varu Līguma ietvaros tiek uzskatīts jebkurš gadījums un apstākļi, kas nav atkarīgs no 
Līdzēju gribas, tieši attiecas uz Līguma izpildi un kuru nevarēja un nevajadzēja paredzēt Līguma slēgšanas 
brīdī. Ar šādiem gadījumiem un apstākļiem tiek saprasti, bet nav ierobežoti, dabas katastrofas, ugunsgrēks, 
epidēmija, karš, nemieri, mobilizācija un tamlīdzīgi. Par nepārvaramas varas apstākli netiek uzskatīts 
Pilnvarotās personas darbinieku streiks. 
6.2. Lai veiktu nepieciešamos pasākumus nepārvaramas varas apstākļu radīto seku novēršanai, kā arī noteiktu 
Pilnvarotajai personai radītos zaudējumus un iespējas nodrošināt deleģēto pārvaldes uzdevumu turpmāku 
nepārtrauktu veikšanu, iestājoties nepārvaramas varas gadījumam, Pilnvarotā persona nekavējoties, bet ne 
vēlāk kā vienas dienas laikā no nepārvaramas varas gadījuma iestāšanās brīža informē Pašvaldību. 
6.3. Pilnvarotajai personai jāveic visi iespējamie pasākumi nepārvaramas varas seku mazināšanai un 
novēršanai, pēc iespējas nodrošinot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību vai pakalpojumu 
sniegšanas atjaunošanu iespējami īsākā laikposmā. 

7.Līguma spēkā stāšanās un grozījumi 
 
7.1. Līgums noslēgts līdz 2021.gada 31.decembrim un tas stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 
7.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina pārrunu ceļā, savstarpēji 
vienojoties vai arī, ja tas nav iespējams, vēršoties tiesā. 
7.3. Visi Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi, ja Līguma 
grozījumos nav noteikts citādi. 

8.Noslēguma jautājumi 



 

 

 
8.1. Līgums neietekmē Līdzēju tiesības slēgt sadarbības, pilnvarojuma vai citus līgumus, kā arī līdz šim 
noslēgto līgumu spēkā esamību, izņemot līgumus par no Līguma deleģēto pārvaldes uzdevumu izrietošo 
pakalpojumu sniegšanas pienākumu un tiesību deleģēšanu citām personām. 
8.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, Līgums nezaudē spēku 
tā pārējos punktos, izņemot tādus normatīvo aktu grozījumus, kas atceļ Līguma noslēgšanas 
pamatnoteikumus. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā Līdzējiem ir pienākums Līgumu piemērot atbilstoši 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
8.3. Līdzēju reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai vienpusējai 
uzteikšanai. Ja kāds no Līdzējiem tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir spēkā esoši Līdzēju 
tiesību un saistību pārņēmējam. Pašvaldībai ir tiesības vienpusēji uzteikt Līgumu, Pilnvarotās personas tiesību 
un saistību pārņēmēju reorganizācijas procesā vienu mēnesi iepriekš brīdinot, ja Pilnvarotās personas 
reorganizācijas gadījumā nepastāv deleģēšanas pamatnoteikumi vai speciālie deleģēšanas nosacījumi 
privātpersonai. 
8.4. Līgums sastādīts 2 eksemplāros latviešu valodā, kuriem abiem ir vienāds juridisks spēks. Katrs Līdzējs 
saņem vienu Līguma eksemplāru. 
8.5. Līdzēju rekvizīti un paraksti: 
 
Pašvaldība      Pilnvarotā persona 
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA                Nodibinājums “Koprades māja Skola6” 
Reģ. Nr.90000031048     Reģ.nr. 40008272367 
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV- 4101  Lielā Skolas iela 6, Cēsis, 
        Cēsu novads, LV-4101 
banka: AS SEB banka     banka: AS Swedbank 
kods: UNLALV2X      
Konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5  Konta Nr. LV50HABA0551044612327 
 
_____________________________z.v.   ___________________________ z.v. 
 
Domes priekšsēdētājs      Valdes priekšsēdētāja 
Jānis Rozenbergs      Dita Trapenciere 
 
 

Pielikums Nr.1  
Lēmumam Nr.46 

TĀME 
Pašvaldības piešķirtajam finansējumam gadā 

Deleģētā pārvaldes uzdevuma 
 īstenošanas izmaksas 

Finansējums, EUR 

Grantu konkursa Dari Cēsīm koordinēšana (2 uzsaukumi gadā) - 
konsultācijas, publicitāte, info pasākumi, vērtēšanas procesa 
koordinēšana. 

2 500,00 

Radošo industriju centra Skola6 darbības un attīstības nodrošināšanas 
izmaksas (t.sk. atlīdzība, ieguldījumi inventāram un ēkai) 

10 000,00 

Radošo industriju centra darbības un attīstības nodrošināšanas izmaksas 
(Neredzīgo kvartāla iedzīvināšana, potenciālā pārvaldības modeļa 
izstrāde) 

13 000,00 

KOPĀ:  25 500,-  

http://t.sk/


 

 

 
12. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246  “Par Cēsu novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu” 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 9.punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 

18.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu 

(prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret 
- nav,  atturas - nav, nolemj: 
 
1.  Izdarīt  Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246  “Par Cēsu novada pašvaldības 

dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju 

apstiprināšanu” (protokols Nr.11,4.p.) šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt lēmuma pielikumu jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu,  

1.2. Papildināt  2. punktu ar 2.1. un 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“2.1. 1.; 2.; 3.; 5. un 6. kritērijs tiek izvērtēts, ievērojot datus par iepriekšējo 

mācību gadu; 

2.2. 4. kritērijs tiek izvērtēts, ņemot vērā skolēnu skaita izmaiņas  pēdējos trīs 

mācību gados n ( iepriekšējais  mācību gads),  salīdzinot  skolēnu skaitu (n - 

2) mācību gada 1. septembrī ar skolēnu skaitu (n) mācību gada 1.septembrī. “ 

2. Noteikt, ka mēneša darba alga likmi par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu 

(izņemot izglītības iestādes, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss)  veido zemākā 

mēneša algas likme atbilstoši  Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi” un papildus iegūtais novērtējums %, kas ir vienāds 

ar Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

noteikšanas kritērijos   iegūto punktu skaitu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

Pielikums  

Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas 
kritēriji 

Kritērijs Punktu skaits 
kritērijā 

1. Īstenoto  izglītības programmu skaits izglītības  iestādē 

1 - 3 5 punkti 

4 - 6 10 punkti 

7 - 9 15 punkti 

10 un vairāk 20 punkti 
2. Īpašā sarežģītība 

Izglītības iestādē integrēti bērni ar speciālajām vajadzībām 5 punkti 

Izglītības iestādē ir bērnu pieskatīšanas pakalpojums 5 punkti 

Izglītības iestāde īsteno profesionālo pamatizglītības programmu 5 punkti 



 

 

Izglītības iestāde īsteno profesionālo vidējo izglītību 10 punkti 

Izglītības iestādē ir klase izglītojamiem ar daudzfunkcionāliem 
traucējumiem  

15 punkti 

3. Izglītības iestāde izglītības programmu īsteno   
12 stundu režīmā 5 punkti 
Diennakts režīmā 10 punkti 

4. Skolēnu skaita  dinamika  pēdējo trīs mācību gadu laikā   
Skolēnu skaits nav mainījies  5 punkti 

Skolēnu skaita pieaugums līdz 20 skolēniem 5 punkti 
Skolēnu skaita pieaugums 20 skolēni un vairāk 10 punkti  

5. Izglītības iestādei ir vairākas izglītības programmu 

īstenošanas vietas  

5 punkti 

6. Pēdējā mācību gada laikā izglītības iestādē darbā 

pieņemti 1-3 jauni pedagogi ar pedagoģisko stāžu līdz 10 

gadiem 

5 punkti 

KOPĀ PUNKTI A 

Alga pēc MK noteikumiem* B 

Alga pēc novērtējuma (C) C=(A*B/100)+B 

*mēneša darba alga likme par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu izglītības iestādē, 
kurai piešķirts valsts ģimnāzijas statuss tiek  noteikta par divām pakāpēm augstāka  

 
13. 

Grozījumi Cēsu novada domes 17.10.2019. lēmumā Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju 

darba  izpildes vērtēšanu” 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 Lai nodrošinātu Ministru kabineta 20.12.2016. noteikumu  Nr. 831 “Izglītības iestāžu, 

eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības 

programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība’’ 

41.punkta prasības, kas nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājs iestādes vadītāju vērtē ne retāk kā 

reizi divos gados, Cēsu novada dome  2019.gada 17.oktobrī pieņēma lēmumu  Nr.309 “Par izglītības 

iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu” (turpmāk  - lēmums). Novērtēšanas mērķis ir sekmēt 

izglītības iestādes definētās misijas un izvirzīto mērķu sasniegšanu, uzlabojot bērnu un jauniešu 

mācīšanos un izaugsmi, nodrošinot līderības attīstību caur proaktīvu vadītāja snieguma novērtēšanu 

un profesionālo izaugsmi, veicinot vadītāja pašizaugsmi, līderību, efektivitāti un vispārējo sniegumu. 

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšana par 2019./2020.mācību  gadu notika 
ievērojot Cēsu novada domes 18.06.2020. lēmumu Nr. 164 “Grozījumi Cēsu novada domes 
2019.gada 17.oktobra lēmumā Nr.309  “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu”.  
Šobrīd ārkārtas situācija turpinās un mācību darbs izglītības iestādē ilgstoši norit attālināti, ar 
2021.gada 1.jūliju Cēsu novadam tiek pievienoti Amatas, Pārgaujas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 
Priekuļu un Līgatnes novadi un šajos novados dibinātās pašvaldību  izglītības iestādes. 

Ņemot vērā iepriekš minēti un lai nodrošinātu jaunizveidotā Cēsu novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14. punktu un 16. panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 26. 

punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 18.02.2021. 

atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), 

Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, 



 

 

Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris 
Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - 
nav, nolemj: 

 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 17.10.2019. lēmumā Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju 

izpildes vērtēšanu” (prot.Nr.15.3.punkts) šādus grozījumus: 

1.1.Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā : 

“2. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju 

personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšana tiek veikta, izmantojot šī 

lēmuma 1. pielikumā minētos kritērijus.” 

1.2.Izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā : 

“4. Uzdot Izglītības pārvaldei (vadītāja L.Kokina) nodrošināt Cēsu novada 

pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba 

izpildes novērtēšanu, sniedzot atzinumu Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju 

un izpilddirektora vērtēšanas komisijai.” 

2. Lēmuma kontroli veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Pielikums  

Izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma 
un darba izpildes novērtēšanas kritēriji 

 

Kritērijs Punktu skaits 

1. Izglītības iestādes administratīvā vadība  

Pastāvīgi tiek nodrošināta Izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo 
normatīvo aktu izstrāde, to regulāra aktualizācija atbilstoši ārējiem 
normatīvajiem aktiem. Izglītības iestāde pilnībā ievēro un izglītības procesā 
īsteno kvalitātes vērtējošo/uzraugošo institūciju rekomendācijas. Izglītības 
iestādē pēc savas iniciatīvas ir izstrādāts un ar Pašvaldības domes lēmumu 
savlaicīgi apstiprināts iestādes nolikums un attīstības plāns, kas tiek īstenots 
un regulāri aktualizēts. Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām izglītības 
iestādes mājas lapā regulāri un savlaicīgi tiek ievietota aktualizēta 
informācija par izglītības iestādes reglamentējošajiem dokumentiem 
(attīstības plāns, nolikums, mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, u.c.). 
Izglītības iestādē ir noteikta dokumentu aprites sistēma, kas aptver gan 
iestādes darbiniekus, gan izglītojamos, gan vecākus.  

10 punkti 

Pārsvarā tiek nodrošināta Izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo 
normatīvo aktu izstrāde atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem. Izglītības 
iestāde pārsvarā ievēro un izglītības procesā īsteno kvalitātes 
vērtējošo/uzraugošo institūciju rekomendācijas. Izglītības iestādē pēc savas 
iniciatīvas vai Pašvaldības aicinājuma ir izstrādāts un ar Pašvaldības domes 
lēmumu apstiprināts iestādes nolikums un attīstības plāns, kas tiek īstenots. 
Atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām izglītības iestādes mājas lapā tiek 
ievietota aktualizēta informācija par izglītības iestādes reglamentējošajiem 
dokumentiem (attīstības plāns, nolikums, sasniegumu vērtēšanas kārtība, 
u.c.), kas reizēm var būt novēlota. Izglītības iestādē ir izstrādāta dokumentu 
aprites sistēma, taču ne vienmēr tā sasniedz vajadzīgo adresātu (izglītības 
iestādes darbiniekus, izglītojamos vai vecākus).  

5 punkti 

2. Izglītības iestādes darbība projektos   

Izglītības iestāde sekmīgi īsteno pašu izstrādātu starptautiska mēroga 
projektu, kas atbilst izglītības iestādes mērķiem, projekta norise, un tās 

5 punkti 



 

 

rezultāti devuši pienesumu, kā arī pilnībā ir nodrošināta projekta norises un 
tā rezultātu publicitāte. 

Izglītības iestāde ir uzaicināta piedalīties starptautiskā projektā, kas atbilst 
izglītības iestādes mērķiem, projekta norise, un tās rezultāti devuši 
pienesumu, kā arī pilnībā ir nodrošināta projekta norises un tā rezultātu 
publicitāte. 

5 punkti 

Izglītības iestāde sekmīgi īsteno pašu izstrādātu vietēja mēroga projektu, kas 
atbilst izglītības iestādes mērķiem, projekta norise, un tās rezultāti devuši 
pienesumu, kā arī pilnībā ir nodrošināta projekta norises un tā rezultātu 
publicitāte. 

5 punkti 

3. Dalīšanās pieredzē  

Izglītības iestādes vadītājs/izglītības iestādes vadības grupa veicina un 
atbalsta pedagogu dalīšanos pieredzē, kā arī Izglītības iestādes vadītājs/ 
izglītības iestādes vadības grupa ir dalījusies pieredzē par izglītības iestādē 
aprobētajiem skolvadības procesiem valsts mēroga, citu novadu un/vai 
novada izglītības jomas pasākumos, kā arī izglītības iestādes pasākumos. 

10 punkti 

Izglītības iestādes vadītājs/izglītības iestādes vadības grupa veicina un 
atbalsta pedagogu dalīšanos pieredzē, kā arī Izglītības iestādes vadītājs/ 
izglītības iestādes vadības grupa ir dalījusies pieredzē savā izglītības iestādē 
par skolvadības un metodikas jautājumiem. 

5 punkti 

4. Inovācijas izglītības iestādē 

Izglītības iestādē mācību procesā ir ieviestas vairāk kā viena inovācija, kas 
veicina kvalitātes paaugstināšanu vairākās izglītības jomās: mācību process, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, alternatīvo metožu 
(veidu) izmantošana zināšanu apguvē, administrācijas un vadības darbs. Ar 
inovāciju tiek saprasts jaunievedums konkrētajā izglītības iestādē, ņemot vērā 
nozares tendences un salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 

15 punkti 

Izglītības iestādē mācību procesā ir ieviesta viena inovācija, kas veicina 
kvalitātes paaugstināšanu kādā no izglītības jomām: mācību process, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, alternatīvo metožu 
(veidu) izmantošana zināšanu apguvē, administrācijas un vadības darbs. Ar 
inovāciju tiek saprasts jaunievedums konkrētajā izglītības iestādē, ņemot vērā 
nozares tendences un salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 

10 punkti 

Izglītības iestādē mācību procesā ir uzsākta inovācijas/-u ieviešana, kas 
veicina kvalitātes paaugstināšanu kādā no izglītības jomām: mācību process, 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, alternatīvo metožu 
(veidu) izmantošana zināšanu apguvē, administrācijas un vadības darbs. Ar 
inovāciju tiek saprasts jaunievedums konkrētajā izglītības iestādē, ņemot vērā 

nozares tendences un salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 

5 punkti 

5. Kvalitatīvie rādītāji (izvēles kritēriji) 

5.1. Valsts pārbaudes darbu rezultāti, beidzot 12.klasi 

Valsts ģimnāzijas 
Centralizēto 
eksāmenu vērtējums 
iepriekšējā mācību 
gadā  

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vismaz par 
4,5% augstāks par vidējo vērtējumu valstī valsts 
ģimnāziju grupā. 

15 punkti 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir līdz 4,5% 
augstāks par vidējo vērtējumu valstī valsts ģimnāziju 
grupā . 

10 punkti 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vienāds vai 
zemāks par vidējo vērtējumu valstī valsts ģimnāziju 
grupā. 

5 punkti 



 

 

Vidusskolas  
Centralizēto 
eksāmenu vērtējums 
iepriekšējā mācību 
gadā   

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vismaz par 
4,5% augstāks par vidējo vērtējumu valstī vidusskolu 
grupā. 

15 punkti 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir līdz 4,5% 
augstāks par vidējo vērtējumu valstī vidusskolu 
grupā. 

10 punkti 

Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir vienāds vai 
zemāks par vidējo vērtējumu valstī vidusskolu grupā. 

5 punkti 

5.2. Skolēnu izaugsme 

Izglītības iestāde ir izvērtējusi un pilnveidojusi vai izstrādājusi vienotus 
skolēnu snieguma  vērtēšanas kritērijus formatīvajai vērtēšanai visā izglītības 
iestādē. Snieguma vērtēšanas kritēriji ir publiskoti un pieejami 
izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī izglītības iestāde ir izstrādājusi 
sistēmu, kā sniegt vecākiem atgriezenisko saiti par bērna izaugsmi. 

15 punkti 

Izglītības iestāde ir izvērtējusi un pilnveidojusi vai izstrādājusi vienotus 
skolēnu snieguma  vērtēšanas kritērijus formatīvajai vērtēšanai klasēm, kurās 
tiek ieviests jaunais uz kompetencēm balstītais saturs. Snieguma vērtēšanas 
kritēriji ir publiskoti un pieejami izglītojamajiem un viņu vecākiem, kā arī 
izglītības iestāde ir izstrādājusi sistēmu, kā sniegt vecākiem atgriezenisko 
saiti par bērna izaugsmi. 

5 punkti 

5.3. Interešu izglītības iestāde  

Izglītības iestāde, atbilstoši pieprasījumam, piedāvā daudzveidīgas izglītības 
programmas dažāda vecuma mērķauditorijām to piedāvājums tiek regulāri 
aktualizēts, iekļaujoties pieejamajā budžetā.  Izglītības iestādē sistemātiski 
tiek veikts programmu efektivitātes izvērtējums, nepieciešamības gadījumā 
tās tiek pilnveidotas. Izglītības iestādē ir izstrādāta vienota sistēma 
izglītojamo individuālās izaugsmes un attīstības dinamikas atspoguļošanai. 
Izglītības iestāde regulāri nodrošina vecākiem atgriezenisko saiti par 
izglītojamo izaugsmi. 
Izglītības iestādē regulāri tiek organizētas izglītojamo darbu skates. un 
Izglītojamiem ir sasniegumi novada, valsts un/vai starptautiskā mēroga 
konkursos. 

15 punkti 

Izglītības iestāde piedāvā izglītības programmas dažāda vecuma 
mērķauditorijām, iekļaujoties pieejamajā budžetā. Izglītības iestādē tiek 
veikts programmu efektivitātes izvērtējums, kas ne vienmēr tiek ņemts vērā, 
pilnveidojot programmas. Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma, izglītojamo 
individuālās izaugsmes un attīstības dinamikas atspoguļošanai. Atgriezeniskā 
saite vecākiem par savu bērnu izaugsmi mēdz būt nesavlaicīga 
Izglītības iestādē tiek organizētas izglītojamo darbu skates. Izglītojamiem ir 
sasniegumi novada mēroga konkursos. 

10 punkti 

Izglītības iestādei ir stabils un nemainīgs programmu piedāvājums, 
iekļaujoties pieejamā budžetā. Izglītības iestādē tiek veikts daļējs 
programmu efektivitātes izvērtējums. Katram Izglītības iestādes pedagogam 
ir sava sistēma izglītojamo individuālās izaugsmes un attīstības dinamikas 
atspoguļošanai. Vecāki reti saņem atgriezenisko saiti par sava bērna izaugsmi. 
Izglītības iestādē tiek organizētas izglītojamo darbu skates. Izglītojamie 
nepiedalās vai nav sasniegumu konkursos.  

5 punkti 

5.4. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sportā 

Izglītības iestādes izglītojamie ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā attiecīgajā gadā. 
Izglītības procesā regulāri tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika, izmantojot vienotus kritērijus, kā arī 

15 punkti 



 

 

izglītojamie un vecāki regulāri saņem atgriezenisko saiti par sava bērna 
individuālo izaugsmi. Vismaz 50% no izglītojamajiem ir piedalījušies valsts un 
starptautiskā mēroga sacensībās izlases sastāvā attiecīgajā gadā. 

Izglītības iestādes izglītojamie ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā attiecīgajā gadā. 
Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika, izmantojot vienotus kritērijus, taču 
izglītojamie un vecāki ne vienmēr saņem savlaicīgu atgriezenisko saiti. 
Vismaz 40% no izglītojamajiem ir piedalījušies valsts un starptautiskā mēroga 
sacensībās izlases sastāvā attiecīgajā gadā. 

10 punkti 

Izglītības iestādes izglītojamie ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā attiecīgajā gadā. 
Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme un 
atspoguļota attīstības dinamika, katram pedagogam izmantojot savus 
kritērijus. Izglītojamie un vecāki bieži saņem novēlotu atgriezenisko saiti. 
Vismaz 30% no izglītojamajiem ir piedalījušies valsts un starptautiskā mēroga 
sacensībās izlases sastāvā attiecīgajā gadā. 

5 punkti 

5.5. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde mākslā 

Izglītības iestāde regulāri organizē audzēkņu darbu izstādes izglītības iestādē. 
Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma, kā tiek vērtēta izglītojamo individuālā 
izaugsme un atspoguļota attīstības dinamika un kā vecāki saņem 
atgriezenisko saiti par sava bērna izaugsmi. Atgriezenisko saiti vecāki saņem 
regulāri. Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās novada, valsts un/vai 
starptautiskajos  konkursos un izstādēs.  

15 punkti 

Izglītības iestāde organizē audzēkņu darbu izstādes izglītības iestādē Izglītības 
iestādē ir izstrādāta sistēma, kā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme 
un atspoguļota attīstības dinamika. Atgriezeniskā saite vecākiem par sava 
bērna izaugsmi nav regulāra. Izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās 
novada konkursos un izstādēs. 

10 punkti 

Izglītības iestāde organizē audzēkņu darbu izstādes izglītības iestādē Izglītības 
iestādē ir izstrādāta sistēma, kā tiek vērtēta izglītojamo individuālā izaugsme 
un atspoguļota attīstības dinamika. Atgriezeniskā saite vecākiem par sava 
bērna izaugsmi nav regulāra vai netiek nodrošināta vispār. Izglītojamie 
nepiedalās vai bez sasniegumiem novada  konkursos un izstādēs. 

5 punkti 

5.6. Izglītības procesa nodrošināšana speciālajā izglītības iestādē 

Izglītības iestāde izstrādā un ikdienas mācību procesā izmanto metodiskos 
materiālus, aktualizē tos atbilstoši vajadzībām. Izstrādātie metodiskie 
materiāli ir publiskoti un pieejami citiem pedagogiem. Atbalsta materiāli 
izglītojamiem ir pieejami gan pašiem izglītojamiem, gan viņu vecākiem. 
Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma izglītojamo izaugsmes novērtēšanai. 
Vecāki regulāri saņem atgriezenisko saiti par sava bērna izaugsmi un 
attīstības dinamiku. Izglītības iestāde organizē izglītojošus metodisko 
pasākumus novada un valsts mērogā. 

15 punkti 

Izglītības iestāde izstrādā un ikdienas mācību procesā izmanto metodiskos 
materiālus, aktualizē tos atbilstoši vajadzībām. Izstrādātie metodiskie nav 
publiskoti ai ir pieejami ļoti mazam pedagogu lokam. Atbalsta materiāli 
izglītojamiem ir daļēji pieejami gan pašiem izglītojamiem, gan viņu vecākiem. 
Izglītības iestādē ir izstrādāta sistēma izglītojamo izaugsmes novērtēšanai. 
Vecāki saņem atgriezenisko saiti par sava bērna izaugsmi un attīstības 
dinamiku neregulāri. Izglītības iestāde organizē izglītojošus metodisko 
pasākumus novada mērogā. 

10 punkti 



 

 

Izglītības iestāde izstrādā un ikdienas mācību procesā izmanto metodiskos 
materiālus, aktualizē tos atbilstoši vajadzībām. Izstrādātie metodiskie nav 
publiskoti un nav pieejami pedagogiem. Atbalsta materiāli izglītojamiem ir 
nav pieejami gan pašiem izglītojamiem, gan viņu vecākiem. Izglītības iestādē 
ir izstrādāta sistēma izglītojamo izaugsmes novērtēšanai. Vecāki nesaņem 
atgriezenisko saiti par sava bērna izaugsmi un attīstības dinamiku vai tā ir ļoti 
fragmentāra. Izglītības iestāde organizē izglītojošus metodisko pasākumus 
tikai savas izglītības ietvaros. 

5 punkti 

5.7. Pirmsskolas izglītības iestāde 

Pirmsskolas 
izglītības iestādēs 
pārkārtots 
pedagoģiskais 
process atbilstoši 
izvirzītajiem 
mācību gada 
mērķiem, 
uzdevumiem un 
kompetencēs 
balstītam izglītības 
saturam:  

Visas iestādes grupas izvērtējušas pedagoģisko 
procesu, pārejot uz kompetencēm balstīto saturu, 
pedagogi savstarpēji sadarbojas, īstenojot mācību 
procesu. 

15 punkti 

Vairāk kā puse iestādes grupu 
izvērtējušas pedagoģisko procesu, pārejot uz 
kompetencēm balstīto saturu, pedagogi 
savstarpēji sadarbojas, īstenojot mācību procesu . 

10 punkti 

Ir grupas, kuras izvērtējušas pedagoģisko procesu 
pārejot uz kompetencēm balstīto saturu, bet 
nenotiek pedagogu savstarpējā sadarbība. 

5 punkti 

6. Iepriekšējā mācību gada uzdevumu izpilde  

Iepriekšējam mācību gadam izvirzītie mērķi un uzdevumi ir pilnībā sasniegti. 
Ir veikts to izpildes izvērtējums un, balstoties uz tā, veikta uzdevumu 
izvirzīšana  vai tā koriģēšana nākamajam mācību gadam. 

10 punkti 

Iepriekšējam mācību gadam izvirzītie mērķi un uzdevumi ir gandrīz sasniegti. 
Uzdevumu izpildes vērtējums ir veikts daļēji. 

5 punkti 

 
14. 

Par atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes  iniciatīvu  projektos” nolikuma apstiprināšanu  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 41 panta 2. punktu 

un 61. pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.07.2016.  noteikumu Nr. 460 ,,Darbības 

programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa ,,Samazināt priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi” 

23.2.4. apakšpunktu, Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Cēsu novada pašvaldības 28.08.2017. 

noslēgto Sadarbības līgumu Nr. P6-13.05 par Eiropas Savienības  struktūrfondu projekta “Atbalsts 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu saskaņā ar Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta uzaicinājumu Nr. P6-03e/80 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 08.02.2021. Nr. 6-2-6/2/729) par 

iesaistīšanos jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa organizēšanā, kvota trīs projekti, vienam 

projektam pieejamais finansējuma apmērs 4600.00 EUR no projekta 8.3.4. budžeta līdzekļiem,   

ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot. Nr. 3), Cēsu novada 

dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends 
Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, 
Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, 
nolemj: 

 



 

 

 

1. Apstiprināt atklāta projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 

jaunatnes  iniciatīvu  projektos” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmumu Nr. 44 Par atklāta projektu 

konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes  iniciatīvu  

projektos” nolikuma apstiprināšanu. 

3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājam. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

pielikums 

 
15. 

Par 2017.gada 26.janvāra noteikumu Nr. 7 ,,Par skolēnu prakses organizēšanu  vasaras 

brīvlaikā Cēsu  novadā” piemērošanu 2021.gadā 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 

 Ministru kabinets  ar 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” ir noteicis, ka visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējo situāciju no 2020. gada 9. 

novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim. Lai  samazinātu atkārtotu Covid-19 infekcijas izplatību Latvijā 

līdz kontrolējamai robežai, noteikti ierobežojumi, kādos gadījumos nodrošināms darbs klātienē.  

Cēsu novada dome 2017.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr.2 “Par skolēnu prakses organizēšanu 

vasaras brīvlaikā Cēsu novadā” ar kuru apstiprināja noteikumus ,,Par skolēnu prakses organizēšanu  

vasaras brīvlaikā Cēsu  novadā”, kuri nosaka, ka skolēna pieteikšanās praksei vasarā notiek šādā 

kārtībā katru gadu no 15.marta līdz 30.martam.  

 Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ nav iespējams paredzēt, kad skolēni varēs uzsākt 

praksi vasarā pie konkrēta darba devēja. 

 Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas ceturto punktu un 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

72.panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu , Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 

2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 

25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 
 

 

1. Organizējot skolēnu praksi vasarā, piemērot Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra 

noteikumu Nr. 7 ,,Par skolēnu prakses organizēšanu vasaras brīvlaikā Cēsu novadā” 1.,2.,4.,5. 

un 6.punktu. 

2. Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu noteikt kārtību, kādā skolēni 

piesakās praksei 2021.gada vasarā. 

3. Uzdot Cēsu Komunikāciju un klientu servisa pārvaldei informēt Cēsu novada iedzīvotājus par 

pieņemto lēmumu. 

4. Lēmuma izpildi nodrošināt Izglītības pārvaldei 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Administrācijas vadītājam A.Egliņam – Eglītim. 

 

 

 

 

16. 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.49.pdf


 

 

Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  2020.-2024.gadam stratēģijas precizējumiem 
________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

  
2020.gada 13.februārī Cēsu novada dome ar lēmumu Nr.35 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais 

centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam” pieņēma zināšanai SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” vidējā 
termiņa darbības stratēģiju 2020.- 2024.gadam (turpmāk - stratēģija). 

Ņemot vērā, ka ir noteikti ierobežojumi saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības mazināšanu, ir 
nepieciešamas veikt izmaiņas stratēģijas tabulās  “SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” finanšu 
kopsavilkums” un “SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” darbības rādītāji”. 
 Ņemot vērā minētos faktiskos apstākļus un tiesiskos apsvērumus, pamatojoties uz 2021.gada 
7.janvāra deleģēšanas līgumu Nr.12/2021/3-3-17/1, kas noslēgts starp SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 
un Cēsu novada pašvaldību, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības 
likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu un 57.pantu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis 
Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, 
Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 
 

Pieņemt zināšanai SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.- 
2024.gadam precizējumus. 
 

Pielikumā: SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” vidējā termiņa darbības stratēģijas 2020.- 
2024.gada precizējumi. 

 

 

17. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumā Nr.398 “Par deleģēšanas līguma 

slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs"”  

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)  
30.12.2020. vēstuli Nr.1-132/11671 “Par sniegto skaidrojumu un noslēgto deleģēšanas līgumu” 
(reģistrēta 30.12.2020. ar Nr.6-2-6/7/6355) un 08.02.2021. vēstuli  Nr.1-132/1213 “Par noslēgto 
deleģēšanas līgumu” (reģistrēta 09.02.2021. ar Nr.6-2-6/7/754), kurās minēti VARAM ieteikumi 
precizēt lēmumu un deleģēšanas līguma atsevišķus punktus, tiek ierosināti šie grozījumi lēmumā un 
deleģēšanas līgumā.  
  Ievērojot pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4. un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, pamatojoties uz Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 25.02.2021. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome,  ar 13 balsīm - par 
(Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, 
Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte I.Suija-Markova nepiedalās lēmuma pieņemšanā), 
nolemj: 
 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumā Nr. 398 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs"” šādus grozījumus: 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.51.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.51.pdf


 

 

1.1. Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. veikt Cēsu novada sporta nozares pārvaldības modeļa izvērtējumu”.  

1.2. Izslēgt lēmuma 3.punktu. 
2. Apstiprināt Grozījumus 07.01.2021. Deleģēšanas līgumā Nr. 12/2021/3-3-17/1 saskaņā ar 

pielikumu. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam. 

 
Pielikums 

Grozījumi 07.01.2021. deleģēšanas līgumā Nr. 12/2021/3-3-17/1 
 

Cēsīs, Cēsu nov.            2021.gada 4. martā 

                  
  

Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, adrese – Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, 
turpmāk - Pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada domes 2013.gada 
18.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.18 ‘'Cēsu novada pašvaldības nolikums”  rīkojas Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs J.Rozenbergs, 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs", reģistrācijas Nr.44103026682, 
juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, kuras vārdā saskaņā ar Statūtiem darbojas valdes 
priekšsēdētājs J.Markovs, turpmāk - Pilnvarotā persona, abi kopā saukti – Līdzēji, 

 
Ņemot vērā Cēsu novada domes 04.03.2021. lēmumu Nr. 52 ”Par grozījumiem Cēsu novada domes 

30.12.2020. lēmumā Nr.398 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs"”, 

Līdzēji vienojas: 
 

1. Izteikt Līguma 2.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 “2.1.1. nodrošina Līguma uzraudzību un kontroli”.  

2. Svītrot 2.1.2. apakšpunktu.  

3. Izteikt 6.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.2.3. Uzdevumu veikšanas un no tiem izrietošo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība un 
regularitāte”. 

4. Izteikt Līguma 6.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“6.2.4. Pakalpojumu saņēmēju apmierinātība, ko noskaidro, izvērtējot saskaņā ar Līguma 
3.pielikumu saņemtās un citas klientu atsauksmes”. 

5. Izteikt Līguma 7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.2. Pilnvarotā persona reizi kalendārā gada ceturksnī līdz nākamā mēneša 15.datumam iesniedz 
Pašvaldībai pārskatu par Pašvaldības deleģētā uzdevuma izpildi iepriekšējos trijos mēnešos 
(Pielikums Nr.3). 

6. Līguma 9.1. apakšpunkts tiek izteikts šādā redakcijā: 

 “9.1. Līgums stājas spēkā ar abu Līdzēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2021.gada 
31.decembrim”. 

7.  Grozījumi pēc parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

8.  Pārējie noslēgtā Līguma noteikumi paliek spēkā tādi, kādi tie ir Līgumā. 

9. Grozījumi ir sastādīti divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram Līdzējam. Visiem 
Grozījumu eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.  



 

 

 

 

 
 
 

18. 

      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Cēsu Mantojums” 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: Atis Egliņš - Eglītis, Administrācijas vadītājs 
 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību, t.sk., rekonstruēšana un uzturēšana, kā arī saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir rūpēties par kultūru un 
sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un 
finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai 
u.c.). 
 Saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu no katras autonomās funkcijas 
izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 
Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas 
likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai 
pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, 
ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt 
vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk. 
 Biedrība “Cēsu Mantojums” ir dibināta 2017.gada 21.novembrī. Biedrības dibināšanas mērķis 
ir veicināt Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kvalitatīvu atjaunošanu/ restaurāciju un 
attīstību; veicināt vietējās sabiedrības izpratni par Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām un to 
saglabāšanu; veicināt sadarbību starp dažādām organizācijām/institūcijām Cēsu kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšanas jautājumos; piesaistīt finansiālos līdzekļus izvirzīto mērķu sasniegšanai. 

 Biedrības valdē darbojas eksperti un profesionāļi ar pieredzi restaurācijā, procesu vadībā un 
arhitektūrā. Valdes priekšsēdētājam Jānim Tolpežņikovam ir 10 gadu pieredze restaurācijā un 
starptautisku restaurācijas darbnīcu vadībā, projektu vadībā un koordinēšanā. Tāpat viņš ir Latvijas 
Restauratoru biedrības biedrs un biedrības “Nākotne pagātnei” valdes priekšsēdētājs. Uzkrātā 
pieredze nodrošina padziļinātas zināšanas un prasmes restaurācijas procesos un pieeju plašam 
nozares ekspertu lokam, kas svarīgi piesaistot biedrības aktivitātēm kompetentus 
speciālistus. Biedrības valdes loceklim Ervīnam Krauklim ir atbilstoša izglītība un pieredze koka ēku 
arhitektūrā un praktiska pieredze koka ēku restaurācijā gan Rīgā, gan reģionos. Savukārt valdes 
loceklei Ditai Trapencierei ir uzkrāta pieredze dažādu procesu vadībā, tai skaitā sabiedrībai nozīmīgu 
jautājumu aktualizēšanā un izpratne par plašākas sabiedrības iesaisti šo jautājumu risināšanā. Tāpat 
biedrības biedru vidū ir arhitekts Raitis Jelēvičs, kurš ir piedalījies nozīmīgu arhitektūras pieminekļu 

Pašvaldība      Pilnvarotā persona 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA    SIA “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS" 

Reģ. Nr.90000031048    Reģ Nr.44103026682 

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101  Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  

Banka: AS SEB banka     Banka: A/S SWEDBANK  

kods: UNLALV2X     kods: HABALV22 

Konta Nr. LV51UNLA0004013130835   Konta Nr.LV12HABA0551002829097 
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Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs    Valdes priekšsēdētājs J.Markovs 



 

 

restaurācijā, pildot Cēsu Sv.Jāņa baznīcas un Cēsu pils restaurācijas autoruzraudzību. Tāpat 
ekspertam ir gadiem uzkrāta pieredze un zināšanas tieši par Cēsu vecpilsētas apbūves specifiku un 
vēsturiskā mantojuma restaurāciju atbilstoši mūsdienu vajadzībām. 

Izvērtējot biedrības “Cēsu Mantojums” mērķus un līdzšinējās aktivitātes, personāla 
kvalifikāciju un reputāciju, tās ir vērstas uz Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un ir 
saskaņā ar Cēsu novada attīstības iecerēm un mērķiem. Biedrība “Cēsu mantojums”, apvienojot 
vietējos Cēsu iedzīvotājus un ekspertus, spēj nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu aktivitāšu īstenošanu 
ar mērķi saglabāt Cēsu kultūrvēsturisko mantojumu nākamajām paaudzēm. 

 Cēsu novada Integrētās Attīstības programma 2013.-2021. gadam paredz revitalizēt Cēsu 
vecpilsētas kultūrvēsturisko mantojumu (U 3.2.4.), kas paredz aktualizēt Cēsu pilsētas vēsturiskā 
centra reģenerācijas projektu un turpināt tā īstenošanu, ļaujot saglabāt un attīstīt tās teritorijā 
esošās kultūrvēsturiskās teritorijas; sekmēt vecpilsētas attīstību, veidojot to par elitāru dzīvojamo 
rajonu; tūrisma, atpūtas un komercteritoriju; par pilsētas centru, kurā notiek pilsētas pasākumi un 
svētkus; sakārtot pašvaldības īpašumus un publisko infrastruktūru Vecpilsētā; sekmēt Vecpilsētas 
iekšpagalmu labiekārtošanu un attīstību u.c. Tāpat arī Cēsu novada Ilgtspējīgas Attīstības stratēģija 
2030 paredz saglabāt un atjaunot Cēsu vecpilsētas arhitektoniski telpisko vidi, ko veido vēsturiskā 
plānojuma struktūra un izteiksmīgie arhitektūras elementi. Turklāt, kā analizēts Stratēģijā, Cēsu 
novada attīstības pamats balstās tā unikālajos vides un kultūrvēsturiskā mantojuma resursos, kas ir 
pamats turpmākai darbībai un kas maksimāli efektīvi jāveicina un jāizmanto.  
 Izvērtējot iepriekš minēto, secināms, ka biedrība “Cēsu Mantojums” ir tiesīga veikt pārvaldes 

uzdevumus un tos var veikt efektīvāk, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta 

pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu un 43.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 2. un 5.punktu, 15.panta ceturto  daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  ievērojot Cēsu 

novada domes Finanšu komitejas 25.02.2020. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm 

- par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-

Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš 

Malcenieks, Tālis Jaunzemis), pret - nav,  atturas - nav, (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma 

pieņemšanā), nolemj: 

 
1. Noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Cēsu Mantojums”, reģ. Nr. 40008270826 , saskaņā ar 
deleģējuma līgumu, deleģējot tai no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5.punkta 
izrietošos pārvaldes uzdevumus, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu. 
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvalde. 
3. Kontroli par lēmuma un līguma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

pielikums 
 

 

 

 

 

19. 

Par finansējumu individuālajām konsultācijām Covid-19 pandēmijas laikā 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un Ministru 

kabineta 23.02.2021. rīkojumu Nr.110 ““Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/04.04.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.53.pdf


 

 

programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, C\esu novada dome, ar 13 balsīm - par (Artis 
Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, 
Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte A.Sīmane nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

 

1. Sadalīt Cēsu novadam piešķirtos 142 219,00 EUR  (viens simts četrdesmit divi tūkstoši divi 

simti deviņpadsmit euro  00 centi) pašvaldības izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta 

personālam individuālo konsultāciju apmaksai Covid-19 pandēmijas laikā: 

 

 Izglītības iestāde Summa 

(euro) 

1.1. Cēsu 1.pamatskola 28 314,00 

1.2. Cēsu 2.pamatskola 20 828,00 

1.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 32 219,00 

1.4. Cēsu Valsts ģimnāzija 23 432,00 

1.5. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzija 

16 923,00 

1.6. Rāmuļu pamatskola  6 834,00 

1.7. Cēsu pilsētas Pastariņa 

sākumskola 

   

13 669,00 

 KOPĀ 142 219,00 

 

2. Uzdot DACV ģimnāzijai (direktors O. Kaulēns), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), 
Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A. Avena), 
Cēsu 2. pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore 
R. Blaževica),   Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I. Andersone) veikt iestādes budžeta 
grozījumus un nodrošināt finansējuma  izlietojumu atbilstoši mērķim. 

3. Uzdot Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu iekļaut nākamajos pašvaldības budžeta 
grozījumos. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības pārvaldei 
(vadītāja L. Kokina). 

 
20. 

Par Cēsu novada sporta nozares pārvaldības modeli 

Ziņo: administrācijas vadītājs, Atis Egliņš-Eglītis 
 
Ņemot vērā likuma “Par pašvaldībām” noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas saskaņā ar 

15.panta 4.un 6. apakšpunktiem - gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu dzīves veidu un 
sportu, kā arī Sporta likuma 7.pantā noteiktās pašvaldības kompetences sporta jomā - būvēt un 
uzturēt sporta bāzes un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, finansēt sporta sacensības, 
finansēt licencētas sporta izglītības programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā 
teritorijā esošie sporta klubi. 
 Lai nodrošinātu šo funkciju izpildi, Cēsu novada pašvaldība (turpmāk - CNP) jau 2018., 2019., 
2020. un 2021. gadā ir deleģējusi pārvaldes uzdevumus COC. Šāda pārvaldes uzdevumu deleģējuma 
stratēģija izvēlēta, jo kopš 2018. gada saskaņā ar 2018. gada 4. oktobra Domes lēmumu Nr. 336 CNP 
ir izšķirošā ietekme kapitālsabiedrībā, kas tika iegūta, lai nodrošinātu CNP sporta bāzu optimālu 
noslodzi un pieejamību gan iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un 
veselības veicināšanu saistītu pakalpojumu attīstību un sniegšanu iedzīvotājiem.  



 

 

 Savukārt Cēsu novada Attīstības programma 2013.-2021. gadam nosaka RV 1.4. “Sekmēt 
sporta un veselīga dzīvesveida attīstību”, paredzot uzdevumu “Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta 
infrastruktūru, aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu sporta attīstību”.  
 Saskaņā ar COC stratēģiju 2020.-2024. gadam, kapitālsabiedrības misija ir efektīvi 
apsaimniekot un attīstīt Cēsu novada sporta infrastruktūru, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu 
vidi aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, radīt augstvērtīgus treniņu 
apstākļus topošajiem atlētiem un augsta līmeņa sportistiem, kā arī veicināt dažāda ranga sporta 
pasākumu organizēšanu. Lai šādu misiju īstenotu, kapitālsabiedrība ir izveidojusi sporta bāzu 
pārvaldības modeli, nodrošinot bāzu efektīvāku noslodzi un pieejamību. Kapitālsabiedrībai ir 
izveidota sadarbība ar dažādu sporta veidu federācijām, izglītības iestādēm, sporta biedrībām un 
citām organizācijām, veicinot veselīga un aktīva dzīvesveida attīstību Cēsu novadā. Attīstības 
stratēģijā, lai līdzsvarotu sporta dzīves attīstību, kapitālsabiedrība klientu grupas segmentē trīs 
grupās: skolu un jaunatnes sports; tautas sports un veselīgs dzīvesveids; augstu sasnieguma sports. 
Tas arī saskan ar deleģējamo pārvaldes uzdevumu ietvaru, veicinot veselīga dzīves veida un sporta 
attīstību novadā. 
 Lai atrastu efektīvāko risinājumu sporta jomas pārvaldībai, tika veikts Cēsu novada sporta 
nozares pārvaldības modeļu izvērtējums, kas informatīvi izskatīts 04.03.2021. Domes sēdē. 
 Ņemot vērā augstāk minēto, Cēsu novada dome, ar 14 - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai Cēsu novada sporta nozares pārvaldības modeļa izvērtējumu. 
2. Konceptuāli atbalstīt pašvaldības sporta aģentūras izveidi. 
3. Uzdot administrācijas vadītājam organizēt darba grupu pašvaldības sporta aģentūras 

izveidei. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

21. 

Par darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību reorganizācijas plāna un administratīvās 
struktūras projekta izstrādei 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
  Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 15. 
septembra noteikumiem Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās 
struktūras projekta izstrādei” Cēsu novada pašvaldībai kā atbildīgajai pašvaldībai līdz 2021.gada 
1.jūnijam jāizstrādā jaunveidojamā Cēsu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts. 
Ministru kabineta noteikumu 8. un 9.punktā noteikts, ka atbildīgā pašvaldība projektu izstrādā 
sadarbībā ar pārējām apvienojamajām pašvaldībām, kuras noteiktas Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likumā, un projekta izstrādē var iesaistīt apvienojamo pašvaldību darbiniekus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saņemtās vēstules no Amatas (2021.gada 18.februāra 
Rīkojums  Nr. 3-4/2021/65 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darba grupā”), Jaunpiebalgas 
(2021.gada 18.februāra vēstule Nr. 3-3/21/76-N “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), Līgatnes 
(2021.gada 23.februāra Rīkojums Nr.D4-1.1/21/2 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), 
Pārgaujas (2021.gada 19.februāra vēstule Nr.4-6/21/87 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), 
Priekuļu (2021. gada 22.februāra vēstule Nr. 3.1-4.1/2021-177 “Par Priekuļu novada pašvaldības 



 

 

pārstāvja deleģēšanu”) un Vecpiebalgas (2021.gada 17.februāra vēstule Nr. 2021/3-10.2/147 “Par 
pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”) novadu pašvaldībām par pārstāvju deleģēšanu, un pamatojoties 
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra 
noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir 
valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 
izstrādei” 8. un 9. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma 3.panta 6.3 daļu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta 
Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, 
Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis),  pret - nav,  atturas 
- nav, (deputāts J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

1. Izveidot darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību reorganizācijas plāna un 
administratīvās struktūras projekta izstrādei šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītājs – Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs; 
Darba grupas locekļi: 

Sigita, Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības administrācijas padomniece 
juridiskajos jautājumos; 

Māris Timmermanis, Amatas novada pašvaldības izpilddirektors; 

Dace Bišere-Valdemiere, Jaunpiebalgas novada domes izpilddirektore;  

Ilze Goba, Līgatnes novada domes Kancelejas vadītāja; 

Maruta Drubiņa, Pārgaujas novada pašvaldības izpilddirektore; 

Laura Prikule, Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas 
vadītāja; 

Lelde Burdaja, Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektore. 

Valdis Tirzmalis, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības 
pārvaldes jurists, pārvaldes vadītāja p.i. juridiskajos un publisko 
iepirkumu jautājumos. Pieaicinātais eksperts darba tiesību 
jautājumos. 

2. Uzdot darba grupai izstrādāt jaunveidojamā Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību 
(Amatas novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Jaunpiebalgas novada pašvaldība, 
Līgatnes novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, 
Vecpiebalgas novada pašvaldība) reorganizācijas plānu un Ministru kabineta 2020. gada 
15. septembra noteikumos Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 
pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” noteikto administratīvās 
struktūras projektu, kuru līdz 2021. gada 14. maijam nodot apspriešanai, bet gala versiju 
izstrādāt līdz 2021. gada 31. maijam.  

3. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības darbinieki atlīdzību par darbu darba grupā saņem 

saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja izdotu rīkojumu. 

4. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes 

novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, 

Vecpiebalgas novada pašvaldības darbinieki atlīdzību par darbu grupā saņem 

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3. panta seši trīs prim (63) daļu šādā apmērā un kārtībā: 



 

 

4.1. stundas likme ir 6,14 EUR (seši eiro, četrpadsmit centi) apmērā; 

4.2. maksimālais darba stundu skaits mēnesī - 50 stundas. 

5. Lēmuma 4.2.apakšpunktā noteikto stundu uzskaite tiek veikta šādi:   

5.1. lēmuma 4.punktā minēto pašvaldību darbinieki (darba grupas locekļi) katra 

mēneša pēdējā darba dienā iesniedz Cēsu novada pašvaldības atbildīgajai 

personai informāciju par paveikto darbu un darba stundu uzskaiti attiecīgajā 

mēnesī; 

5.2. Cēsu novada pašvaldības atbildīgā persona līdz nākamā mēneša pirmajai 

darba dienai veic darba stundu ievadi “Personāla uzskaites 

lietojumprogrammā KADRI” atbilstoši Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. 

rīkojumam Nr.2-1-2/4 “Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites 

kārtības apstiprināšanu”; 

5.3. ikmēneša stundu tabeles apstiprina Administrācijas vadītājs. 

 
22. 

Grozījumi Cēsu novada domes 11.02.2021. lēmumā "Par Cēsu novada festivālu un 
sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu"   
______________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra”  
direktore 

  
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un “Cēsu novada festivālu un 

sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 
30.12.2020. domes lēmumu Nr 385) 7.1. punktu un 11.02 2021. domes lēmumu Nr.15 “Par Cēsu novada 
festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa vērtēšanas komisijas apstiprināšanu”, 

Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, 
Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris 
Žagars, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte 
L.Krastiņa nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 
 

1. Izslēgt no Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa 
vērtēšanas komisijas Aleksandru Abramovu, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa 
pārvaldes  vecāko komunikācijas speciālistu. 

2. Iekļaut Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa vērtēšanas 
komisijā Kārli Potu, Cēsu novada pašvaldības Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītāju. 

 
23. 

Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu  
projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” direktore,  

Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 
  

“Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa” vērtēšanas 
komisija ir izvērtējusi projektu pieteikumus 3 kārtās saskaņā ar Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu 
kultūras pasākumu projektu konkursa nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumu nr. 
385). Komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem saskaņā ar konkursa nolikuma 8.8. punktu komisijas 
priekšsēdētājs virza apstiprināšanai domes sēdē.  
 



 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Māris Sestulis, 
Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, (deputāti J.Žagars, L.Krastiņa, I.Suija-
Markova nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

1. Apstiprināt “Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa” 
rezultātus saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (direktorei 
A.Magonei). 

 
Pielikums 

2021.gada  
“Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkurss” 

projektu konkursā pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts : 
 

Nr.p.k. Projekta iesniedzējs  Projekta nosaukums 
Punktu 

skaits kopā 
(max 55) 

Piešķirtā 
summa, 

EUR 

1 Fonds atvērtai 
sabiedrībai DOTS 

Sarunu festivāls “Lampa 2021” 50 
 

15 000 

2 Nodibinājums “Cēsu pils 
ģildes fonds” 

Mākslas festivāls CĒSIS 2021 48 15 000 

3 Ruckas mākslas fonds 
 

Brīvdabas izstāde "Laikmetīgā māksla 
vēsturiskā parkā" 
 

47 4500 

4 SIA “Vidzemes 
koncertzāle” 

7.Starptautiskais festivāls “Čello Cēsis” 42 4000 

5 SIA “Vidzemes 
koncertzāle” 

4. Festivāls "Pētera Vaska mūzikas aprīlis” 42 3000 

6 Biedrība “Riga 
Sketchers” 

Baltijas skicēšanas festivāls 42 2500 

7 Nodibinājums “Vides 
risinājuma institūts” 

Starpdisciplināra mākslas, zinātnes un 
ekoloģijas izstāde “Lauka pētījumi”  
 

42 3000 

8 Biedrība "Mala" 
 

TaDaa! ielu mākslas festivāls Cēsīs 
 

40 2000 

9 Biedrība "Sansusī"  Sansusī vakars Cēsīs  36 1000 

    50000 

 
 

Ņemot vērā konkursa vērtēšanas kritērijus, ierobežoto finansējumu un saskaņā ar konkursa nolikuma 
6.5. punktu , netiek atbalstīti 2 no iesniegtajiem projektiem. 

 
 

24. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 

aizsardzības komisiju” 

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Ņemot vērā izmaiņas iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ personālsastāvā, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu 
noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu 



 

 

rīkojumiem apstiprināto komisiju reglamentos vai nolikumos noteikto komisiju un amatpersonu 

kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus 
Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis 
Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Izslēgt no Kokaugu aizsardzības komisijas sastāva Ievu Zicmani un iekļaut komisijas sastāvā Signi Ķerpi. 
2. Izdarīt Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” 

grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:  
‘’2. Lai izskatītu iesniegumus par atļauju izsniegšanu kokaugu ciršanai un vainagu veidošanai Cēsu 
novadā (gan ārpus meža zemes), kā arī izskatītu citus jautājumus, kas saistīti ar kokaugu ciršanu, 
apstiprināt Kokaugu aizsardzības komisiju šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja: 
    S.ĶERPE, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes  ainavu arhitekte.  

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: 
M. SESTULIS, Cēsu novada domes deputāts. 
Komisijas locekļi: 
I. DZENE, z/s “Kliģeni” parka dārzniece; 
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja. 
Komisijas sekretārs: 
A.BUKEJA, Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāja.’’. 

 
 

25. 

Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 38, Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs, Cēsu 
novadā pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

          
 Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta 22.02.2021. vēstuli Nr. P009-
5/5.1/324 (pašvaldībā reģistrēta 22.02.2021. ar Nr. 6-2-6/5/1015), ar kuru lūdz sniegt informāciju, 
vai valstij piekritīgā manta – dzīvokļa īpašums Nr.38, Leona Paegles ielā 19A, Cēsīs, Cēsu novadā, 
kad. Nr. 4201 900 1773 (turpmāk tekstā Nekustamais īpašums), ir nepieciešams pašvaldībai 
īpašumā. Vēstulei pievienots 13.10.2020. Notariālais akts par mantojuma lietas izbeigšanu.  
 Nekustamais īpašums ir reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 1215 38. Zemesgrāmatas II. Daļas 2. iedaļā ir atzīme, ka Nekustamais īpašums ir 
bezmantinieka manta un piekritīga valstij. Pamats: 13.10.2020. notariālais akts par mantojuma lietas 
izbeigšanu.  
 Cēsu novada pašvaldībai Nekustamais īpašums nepieciešams pašvaldības funkcijas (sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā) izpildes nodrošināšanai.  

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17. punktu, 15. 
panta 9. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu, kā arī Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.03.2021. priekšlikumu 
(prot.Nr.9), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Aija Sīmane, Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Inese Suija-Markova, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Mārtiņš Malcenieks, Tālis Jaunzemis),  pret 
- nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Pārņemt Cēsu novada pašvaldības īpašumā valstij piekritīgo, par bezmantinieka mantu 

atzīto, nekustamo īpašumu - Leona Paegles ielā 19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā, kad. Nr. 4201 



 

 

900 1773, likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkta noteiktās  pašvaldības 
funkcijas - palīdzība iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanai. 

2. Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 


