Cēsu novada domes sēdē 19.08.2021. (prot.nr.7)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma Punkts
Lēmuma nosaukums
nr.
94
1
Par atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošanu Robežu ielā 2, Cēsīs,
Cēsu nov.
95
2
Par Par Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikuma Nr. 23
“Satiksmes drošības komisijas nolikums’’ apstiprināšanu
96
3
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.05.2009.lēmumā Nr. 262 “Par
adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 24, Cēsīs”
97
4
Par izglītības iestādes “Amatas novada Skujenes pamatskola”
nosaukuma maiņu un nolikuma Nr.24 apstiprināšanu
98
5
Par izglītības iestādes “Amatas novada Spāres pamatskola” nosaukuma
maiņu un grozījumiem nolikumā Nr.25
99
6
Par novada publisko bibliotēku reorganizāciju
100
7
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
101
8
Par nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42460040229, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās
izsoles noteikumu apstiprināšanu
102
9
Par nekustamā īpašuma “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42680020021, nodošanu atsavināšanai
103
10
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780070097, atsavināšanas pabeigšanu
104
11
Par nekustamā īpašuma “Jaunās Čankas”, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780050088, atsavināšanas pabeigšanu
105
12
Par nekustamā īpašuma „Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42680060340, atsavināšanas pabeigšanu
106
13
Par nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780060071, atsavināšanas pabeigšanu
107
14
Par nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42680120065, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās
izsoles noteikumu apstiprināšanu
108
15
Par Dienesta viesnīcas audzēkņu audzināšanas pakalpojumu
109
16
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu nov.,
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu
110
17
Par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas noteikšanu
SIA “BMH”
111
18
Par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas noteikšanu
SIA “White Picture”
112
19
Par nekustamā īpašuma “Rudzi”, Straupes pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
113
20
Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu Cēsu novada Amatas
apvienības pārvaldes izglītības iestāžu audzēkņiem
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Par aizņēmumu investīciju projekta “Alauksta ielas pārbūve (posmā km
0,000 līdz km 0,545)” Vecpiebalgā, Cēsu novadā īstenošanai
Par amata vienības izveidošanu Izglītības pārvaldē
Par apstiprinātā projekta “Jauns un interAKTĪVS”(pieteikuma Nr. 20211-LV02-ESC30-SOL-000036016) īstenošanu
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Saimniecības pārzinis”
apstiprināšanu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Skolotāja palīgs”
apstiprināšanu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Speciālais pedagogs”
apstiprināšanu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
Par kustamās mantas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Par līdzekļu pieprasījuma iekļaušanu budžeta grozījumos
Par projektu “Nākotnes pētnieki” (līguma Nr. 2020-3-LV02-ESC11003492)
Par projektu “Different perspective” (līguma Nr. 2019-3-LV02-KA105002793)
Par Līgatnes apvienības pārvaldes pieteikuma iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai budžeta investīciju
saņemšanai projektam „Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā"
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-13, Liepā, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunrauņi”-3, Vaives
pagasts, Cēsu novads, pārdošanu
Par 2021.gada 19.augusta noteikumu Nr.26 ‘’Grozījumi Darba samaksas
noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem
un deputātiem’’ apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 172 ”Par
robežu pārkārtošanu un zemes gabalu maiņu Dzidravota ielā 5, Cīrulīšu
ielā un Cīrulīšu ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov.
Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadam
Par memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībā” parakstīšanu
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu novada Līgatnes apvienības
pārvaldes izglītības iestādēm no 2021. gada 1. septembra
Par Siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu
nodrošina Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Līgatnes
komunālserviss”
Par 2021./2022.gada apkures sezonas tarifiem Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvaldē
Par investīciju projekta pieteikuma ”Ielas, ietvju un ceļa atjaunošanas
darbi Cēsīs” izstrādi un iesniegšanu
Par valsts budžeta dotācijas izlietošanu
Par Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas nolikuma Nr.27
apstiprināšanu
Par ilgtermiņa saistībām pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju
pārvaldīšanai
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Par kustamās mantas – cirsmas īpašumā „Pacieres”, Taurenē, Taurenes
pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par zemes gabalu Piebalgas iela 14 un Piebalgas iela 14A, Cēsīs, Cēsu
nov., apvienošanu un Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmuma Nr. 57
un Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. lēmuma Nr. 503 atzīšanu par
spēku zaudējušiem
Par Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas 2022.-2026.gadam izstrādi un
darba grupas izveidi
Par nekustamā īpašuma Baltā iela 8, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Par mazciema statusa piešķiršanu Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov.
Par Cēsu novada Bāriņtiesas izveidi
Cēsu novada domes 02.08.2018. domes lēmumā Nr.246 ”Par Cēsu
novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba
algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu”
Par Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikuma Nr. 28 “Cēsu
pilsētas un Vaives pagasta Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr.56 “Par
Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisiju”
Par Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas nolikuma Nr.29 un
sastāva apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta nolikuma Nr. 30
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 2
”Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums””
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.5
„Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu
Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku
zaudējušiem” apstiprināšanu
Par atbalstu Līgatnes pilsētas bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības izsludinātajā projektu konkursā
“Iedvesmas bibliotēka”

1.
Par atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošanu Robežu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
__________________________________________________________________
Ziņo: D. Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Cēsu novada pašvaldībā saņemts nekustamā īpašuma Robežu iela 2, Cēsis, Cēsu nov.
(kadastra numurs 4201 003 0103) īpašnieka (SIA “ROK un BŪVĒ”) iesniegums (27.05.2021. reģistrēts
ar Nr. 6-2-6/6/2892) par atļaujas iegūšanu saimnieciskās darbības veikšanā zemes vienībā ar adresi
Robežu iela 2, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums – 4201 003 0103). Vēlamā saimnieciskā
darbība – atkritumu apsaimniekošana (būvgružu savākšana, šķirošana, uzglabāšana un reģenerācija)
ar mērķi iegūt atkārtoti izmantojamos būvniecības materiālus.
Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu
novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un

apbūves noteikumu apstiprināšanu” (turpmāk – Teritorijas plānojums) zemes vienība atrodas
rūpnieciskās apbūves teritorijā, kura noteikta, lai nodrošinātu rūpniecības uzņēmumu darbībai un
attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta
infrastruktūru. Funkcionālās zonas viens no galvenajiem (atļautajiem) izmantošanas veidiem ir
atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve - atkritumu (t.sk. sadzīves, ražošanas
un bīstamo atkritumu) savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas, uzglabāšanas un reģenerācijas vietu
apbūve (Teritorijas plānojuma 481. punkts).
Pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 2. punkta pašvaldība, kuras
administratīvajā teritorijā tiek plānota jaunu sadzīves vai ražošanas atkritumu savākšanas, dalītas
vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādei un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un
infrastruktūras objektu, kā arī atkritumu poligonu izvietošana, pieņem lēmumu par šādas
saimnieciskās darbības akceptēšanu atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un
reģionālajiem plāniem. Būvniecības atkritumu pārstrāde un atkārtota materiālu izmantošana ir viens
no valsts nozīmes mērķiem, balstoties uz MK rīkojumu Nr. 45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas
valsts plānu 2021.-2028. gadam”, kurā definēts mērķis (saistīts ar ES direktīvu mērķiem) - sasniegt
vismaz 70% pēc svara nebīstamo būvgružu un ēku nojaukšanas atkritumu sagatavošanu atkārtotai
izmantošanai, pārstrādei un cita materiāla reģenerācijai, tostarp aizbēršanai. Papildus pēc
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta 71. punkta būvniecības atkritumu apsaimniekotājiem
jānodrošina:
1) bīstamo vielu atdalīšanu no būvniecības atkritumiem un to apsaimniekošanu videi un
cilvēku dzīvībai un veselībai drošā veidā;
2) atkārtoti izmantojamu un pārstrādājamu materiālu atdalīšanu no būvniecības
atkritumiem, lai atvieglotu būvniecības atkritumu atkārtotu izmantošanu un augstas
kvalitātes pārstrādi;
3) būvdarbos un būvju nojaukšanas procesā radušos atkritumu šķirošanas sistēmu
vismaz koksnei, minerālus saturošām frakcijām (betons, ķieģeļi, flīzes un keramika,
akmeņi), metālam, stiklam, plastmasai un apmetumam.
Pēc Cēsu novada domes lēmuma pieņemšanas un Valsts vides dienesta atzinuma sniegšanas
par sākotnējās ietekmes uz vidi novērtējumu, Cēsu novada pašvaldībai tiks sniegta iespēja izdot
savus tehniskos noteikumus attiecībā pret saimniecisko darbību Robežu ielā 2, Cēsis, t.sk. nodrošināt
sabiedrisko apspriešanu par saimnieciskās darbības ieceri, tādejādi informējot un uzzinot
sabiedrības viedokli par saimnieciskajām darbībām zemes vienībā un tās ietekmi uz apkārtējām
teritorijām.
Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21. panta 27. punktu, Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8. panta 2. punktu, Cēsu novada domes 17.12.2009. Saistošie noteikumi
Nr. 26 “Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 3.2. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 20.07.2021. atzinumu un Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Pēc spēkā esošā Teritorijas plānojuma zemes vienībai Robežu iela 2, Cēsis, Cēsu nov. ar
kadastra apzīmējumu 4201 003 0103 ir atļauta saimnieciskā darbība – atkritumu
apsaimniekošana (atkritumu reģenerācijas iekārtas izvietošana).

2. Pirms atļaujas saņemšanas saimnieciskās darbības veikšanai noteikta obligāta
sabiedriskā apspriešana, kuru organizē un izdevumus sedz saimnieciskās darbības
ierosinātājs.
2.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikuma Nr. 23
“Satiksmes drošības komisijas nolikums’’ apstiprināšanu
_______________________________________________________________________________
Ziņo: Vladimirs Kalandārovs – centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta otro daļu, 61. panta trešo daļu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu un 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Cēsu
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 16.
punktu un 18. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
05.08.2021. atzinumam (prot.Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikumu Nr.23 “Satiksmes drošības
komisijas nolikums’’ saskaņā ar pielikumu.

Pielikums

NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 19.augustā

Nr. 23

Satiksmes drošības komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41. panta otro daļu, 61. panta trešo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas pirmo punktu
un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
16.punktu un 18.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Nolikums nosaka Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Satiksmes drošības
komisijas (turpmāk - Komisija) uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju.
1.2. Komisija ir Cēsu novada domes (turpmāk – Dome) izveidota Pašvaldības koleģiāla institūcija,
kas sniedz atzinumus vai pieņem lēmumus ar mērķi nodrošināt drošu un ērtu ceļu satiksmi
Cēsu novadā, izstrādāt ceļu satiksmes drošības uzlabošanas un ierobežojuma plānus, tai

skaitā, publisku pasākumu un remontdarbu norises vietās un laikā, kā arī izskatīt
iesniegumus ceļu satiksmes drošības jautājumos.
1.3. Komisija ir pastāvīga un neatkarīga tās kompetencē esošo lēmumu pieņemšanā.
1.4. Komisiju izveido vai likvidē un tās sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu.
1.5. Komisijas darbības tiesisko pamatu nosaka likums “Par pašvaldībām”, Ceļu satiksmes
likums, Autopārvadājuma likums, Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, citi Latvijas
Republikā spēkā esošie normatīvie akti (turpmāk kopā saukti - normatīvie akti), Komisijas
nolikums un Cēsu novada domes 07.11.2019. lēmums Nr.335 (prot. Nr.16) “Par vadlīniju
“Satiksmes
drošības
un
mierināšanas
risinājumu
piemērošana
Cēsu
novadā” apstiprināšanu”.
1.6. Komisija atrodas Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas kontrolē, kura to īsteno Cēsu
novada pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā.
2. Darbības mērķis un uzdevumi
2.1. Komisijas darbības mērķis ir noteikt ceļa satiksmes norises un ceļa satiksmes drošības
organizatoriskos pamatus Cēsu novada administratīvajā teritorijā, lai aizsargātu cilvēku
dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām piederošo mantu.
2.2. Komisijas uzdevums ir izvērtēt saņemtos iesniegumus un savlaicīgi, vispusīgi, objektīvi,
atbilstoši normatīvo aktu prasībām, pieņemt motivētu lēmumu.
3. Darba organizācija
3.1.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

Komisijas darbs notiek komisijas sēdē, kuru sasauc Komisijas priekšsēdētājs pēc
nepieciešamības.
Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdi, par to informējot Komisijas locekļus
vismaz vienu dienu iepriekš, izņemot, ja Komisijas locekļi iepriekš ir vienojušies par
konkrētu Komisijas sēdes norises dienu un laiku, ko ieraksta protokolā. Komisijas
priekšsēdētājs ir tiesīgs rīkot izbraukuma sēdes, nosakot izskatāmo darba kārtību, laiku un
izbraukuma vietu.
Komisijas sēdes darba kārtība tiek veidota FIBU izskatāmo jautājumu iesūtīšanas secībā.
Komisijas sēdes darba kārtību veido Komisijas sekretārs.
Komisijas locekļi ar Komisijas sēdes darba kārtību un izskatāmo jautājumu materiāliem
iepazīstas vismaz vienu dienu iepriekš.
Komisijā izskatāmo jautājumu materiālus un lēmumu projektu sagatavo un iesniedz
izskatīšanai par konkrēto jautājumu atbildīgais darbinieks, kurš arī nodrošina pieņemtā
lēmuma tālāku virzību.
Komisijas sēdes ir atklātas. Komisijas sēdi vai tās daļu pasludina par slēgtu, ja
nepieciešams izskatīt jautājumu, kas saistīts ar valsts noslēpumu, komercnoslēpumu,
personu privāto dzīvi, citu informāciju, kuras izpaušana saskaņā ar likumu ir aizliegta.
Slēgtajā komisijas sēdē piedalās komisijas locekļi, uzaicinātās personas un tie Pašvaldības
administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu.
Personas, kas piedalās Komisijas sēdē, video un audio ierakstus sēžu zālē var veikt tikai ar
Komisijas priekšsēdētāja saskaņojumu. Komisijas priekšsēdētāja saskaņojums nav
nepieciešamas personām, kuras video un audio ierakstus veic žurnālistiskām vajadzībām
saskaņā ar likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem".
Komisijas sēdes vada Komisijas priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks.
Komisija sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļu skaita.

3.10. Ja uz Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, tad Komisijas priekšsēdētājs
sasauc atkārtotu Komisijas sēdi ne ātrāk kā pēc vienas un ne vēlāk kā pēc septiņām
dienām. Ja uz atkārtotu Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, tad
Komisijas priekšsēdētājs par to ziņo Domei.
3.11. Ja Komisijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties
Komisijas sēdes norises vietā, Komisijas priekšsēdētājs var noteikt, ka komisijas sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja
Komisijas loceklim ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences
palīdzību. Komisijas loceklis, kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties Komisijas sēdes
norises vietā, par to informē Komisijas priekšsēdētāju vismaz divas stundas pirms
Komisijas sēdes norises laika. Komisijas sekretārs vismaz stundu pirms sēdes norises laika
informē Komisijas locekli par Komisijas sēdes tiešsaistē izmantojamo lietojumprogrammu
un pieslēgšanos tai.
3.12. Komisijas priekšsēdētājs, izsludinot darba kārtību, var noteikt, ka Komisijas sēde tiek
organizēta attālināti, sēdes norisē izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja Komisijas locekļiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību. Komisijas sekretārs vismaz vienu darba dienu pirms sēdes
norises laika informē Komisijas locekļus par Komisijas sēdes tiešsaistē izmantojamo
lietojumprogrammu un pieslēgšanos tai.
3.13. Ja Komisijas sēdes norise notiek izmantojot videokonferenci, Komisijas priekšsēdētājs
nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts Komisijas sēdes atklātums un Komisijas sēdes
dalībnieku, kas nav Komisijas locekļi, iespēju izteikties Komisijas sēdē.
3.14. Komisijas sēdē izskata tos jautājumus, kas iekļauti apstiprinātajā sēdes darba kārtībā.
Izņēmumi pieļaujami vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā puse no klātesošajiem
Komisijas locekļiem.
3.15. Komisija lēmumu pieņem atklāti un vārdiski balsojot. Lēmums ir pieņemts, ja par to
nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem Komisijas locekļiem. Ja balsis sadalās vienādi,
izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
3.16. Ja Komisija neatbalsta lēmuma projektu vai citu dokumentu, tā sniedz motivētu atzinumu
kā konkrētais jautājums risināms, sagatavo citu lēmuma projektu vai arī virza lēmuma
projektu izskatīšanai Domē, pievienojot Komisijas iebildumus.
3.17. Komisijas sēdi protokolē. Protokolu paraksta Komisijas sēdes vadītājs un Komisijas
sekretārs (protokolists). Ja Komisijas loceklis nepiekrīt pieņemtajam lēmumam, viņš var
iesniegt savu viedokli rakstveidā, ko pievieno protokolam.
3.18. Sēde var tiek ierakstīta, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus.
3.19. Lai pieņemtu lēmumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Komisijai ir tiesības atlikt
iesnieguma izskatīšanu uz noteiktu laiku.
3.20. Komisijas sekretārs kārto Komisijas lietvedību Pašvaldības noteiktajā kārtībā, atbilstoši
normatīvo aktu prasībām. Komisijas sēžu protokoli tiek glabāti centrālās administrācijas
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldē.
4. Iesniedzēja tiesības un pienākumi
4.1. Iesniedzējam ir šādas tiesības:
4.1.1. Lūgt Komisijai nepieciešamo informāciju par iesnieguma saturu, ceļu satiksmes
organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēmas izveidi un citiem Komisijas
kompetences jautājumiem;
4.1.2. piedalīties Komisijas sēdē.
4.2. Iesniedzējam ir pienākumi :

4.2.1. Komisijai iesniegt šādus dokumentus:
4.2.1.1. motivētu iesniegumu par nepieciešamu pagaidu, jaunu ceļu satiksmes
organizāciju vai esošās satiksmes organizācijas izmaiņām,
4.2.1.2. izstrādātu pastāvīgo ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu
izvietojuma shēmu vai pagaidu ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko
līdzekļu izvietojuma un apbraukšanas ceļu novietojuma shēmu.
5. Komisijas tiesības un pienākumi
5.1. Komisijai savas kompetences ietvaros ir šādas tiesības:
5.1.1. pieprasīt un saņemt Komisijas darbam nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un
dokumentus no privātpersonām, publiskām personām, kā arī Pašvaldības
amatpersonām, institūcijām un kapitālsabiedrībām;
5.1.2. uzaicināt uz Komisijas sēdi personu, kuras intereses skar Komisijā izskatāmais
jautājums;
5.1.3. pieaicināt jautājuma izskatīšanā Pašvaldības darbiniekus un amatpersonas, kā arī
citas Pašvaldības amatpersonas un institūcijas;
5.1.4. pieprasīt sniegt atzinumu no citām Pašvaldības institūcijām;
5.1.5. sniegt priekšlikumus, atzinumus, kā arī pieņemt lēmumus Komisijas kompetencē
esošajos jautājumos.
5.2. Komisijai ir šādi pienākumi:
5.2.1. sniegt atzinumus, kas saistīti ar ceļu satiksmes organizāciju Cēsu novadā;
5.2.2. izskatīt ceļa satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmas;
5.2.3. izskatīt īslaicīgas izmaiņas satiksmes organizācijā;
5.2.4. izskatīt sabiedriskā transporta Cēsu pilsētas nozīmes maršruta tīklu vai tā grozījumi;
5.2.5. Izskatīt iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus izskatīšana par ceļu satiksmes
norisi, drošību un tās organizāciju.
6. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada domē.
3.
Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.05.2009.lēmumā Nr. 262 “Par adrešu
piešķiršanu Vārnu ielā 24, Cēsīs”
______________________________________________________________
Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja
Ar Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumu Nr. 262 “Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 24,
Cēsīs” apstiprināta zemes gabala ar kadastra Nr. 4201 008 0526 un tā esošo ēku adrese –
Vārnu iela 24, Cēsis, kā arī piešķirtas telpu grupu adreses garāžu boksiem Vārnu ielā 24, Cēsis ar
numerāciju no 1 līdz 41.
Ņemot vērā, ka telpu grupa ar adresi Vārnu iela 24-14, Cēsis (kadastra apzīmējums
4201 008 0526 002 004) īpašniece konstatējusi kļūdu telpu grupai piešķirtajā adresē, ar Cēsu novada
pašvaldības 26.02.2021. lēmumu Nr. 70 “Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmumā
Nr. 262 “Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 24, Cēsīs”” tika grozīts Cēsu pilsētas domes 28.05.2009.
lēmums Nr. 262 “Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā 24, Cēsīs”. Lēmumā veiktie grozījumi neatbilst
MK noteikumu Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” 8.1. punktam un lēmuma grozījumi nestājas spēkā.

Līdzšinējā adresācija rada neprecizitāti ar Cēsu pilsētas zemesgrāmatā (turpmāk –
Zemesgrāmata) noteikto nosaukumu telpu grupai (kadastra apzīmējums 4201 008 0526 002 004) Zemesgrāmatā noteikts nosaukums Vārnu iela 24-21, Cēsis, savukārt piešķirta adrese Vārnu iela 2414, Cēsis. Pēc MK noteikumiem Nr. 455 “Adresācijas noteikumi” nekustamajā īpašumā Vārnu iela 24,
Cēsis iekļaujošās būvju telpu grupu adreses ir piešķirtas atbilstoši 28. punktam, telpu grupām
adreses piešķirtas, lai veidotu loģisku un saprotamu adresāciju ēkām – garāžu boksiem. Mainot telpu
grupas adresi pēc Zemesgrāmatā noteiktā nosaukuma, tiks radīta neatbilstība MK noteikumiem
Nr. 455 “Adresācijas noteikumi”, adresācija ir jāatstāj nemainīga, lēmumu papildinot ar nekustamā
īpašuma Vārnu iela 24, Cēsis visu būvju telpu grupu adresāciju uzskaiti, kas turpmāk kalpotu kā
precīzs informācijas avots.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 05.08.2021.
atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 28.05.2009. lēmuma Nr. 262 “Par adrešu piešķiršanu Vārnu ielā
24, Cēsīs” 2. punkta apakšpunktus šādā redakcijā:
2.1. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 1, Cēsis, Cēsu novads;
2.2. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 2, Cēsis, Cēsu novads;
2.3. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 3, Cēsis, Cēsu novads;
2.4. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 4, Cēsis, Cēsu novads;
2.5. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 5, Cēsis, Cēsu novads;
2.6. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 6, Cēsis, Cēsu novads;
2.7. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 7, Cēsis, Cēsu novads;
2.8. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 8, Cēsis, Cēsu novads;
2.9. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 9, Cēsis, Cēsu novads;
2.10. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 10, Cēsis, Cēsu novads;
2.11. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 11, Cēsis, Cēsu novads;
2.12. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 12, Cēsis, Cēsu novads;
2.13. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 13, Cēsis, Cēsu novads;
2.14. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 14, Cēsis, Cēsu novads;

4201 008 0526 001 001 noteikt adresi
4201 008 0526 001 002 noteikt adresi
4201 008 0526 001 003 noteikt adresi
4201 008 0526 001 004 noteikt adresi
4201 008 0526 001 005 noteikt adresi
4201 008 0526 001 006 noteikt adresi
4201 008 0526 001 007 noteikt adresi
4201 008 0526 001 008 noteikt adresi
4201 008 0526 001 009 noteikt adresi
4201 008 0526 001 010 noteikt adresi
4201 008 0526 002 001 noteikt adresi
4201 008 0526 002 002 noteikt adresi
4201 008 0526 002 003 noteikt adresi
4201 008 0526 002 004 noteikt adresi

2.15. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 15, Cēsis, Cēsu novads;
2.16. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 16, Cēsis, Cēsu novads;
2.17. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 17, Cēsis, Cēsu novads;
2.18. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 18, Cēsis, Cēsu novads;
2.19. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 19, Cēsis, Cēsu novads;
2.20. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 20, Cēsis, Cēsu novads;
2.21. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 21, Cēsis, Cēsu novads;
2.22. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 22, Cēsis, Cēsu novads;
2.23. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 30, Cēsis, Cēsu novads;
2.24. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 31, Cēsis, Cēsu novads;
2.25. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 32, Cēsis, Cēsu novads;
2.26. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 33, Cēsis, Cēsu novads;
2.27. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 34, Cēsis, Cēsu novads;
2.28. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 35, Cēsis, Cēsu novads;
2.29. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 36, Cēsis, Cēsu novads;
2.30. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 37, Cēsis, Cēsu novads;
2.31. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 38, Cēsis, Cēsu novads;
2.32. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 39, Cēsis, Cēsu novads;
2.33. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 40, Cēsis, Cēsu novads;
2.34. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 41, Cēsis, Cēsu novads;
2.35. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 23, Cēsis, Cēsu novads;
2.36. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 24, Cēsis, Cēsu novads;
2.37. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 25, Cēsis, Cēsu novads;
2.38. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
Vārnu iela 24 – 26, Cēsis, Cēsu novads;

4201 008 0526 002 005 noteikt adresi
4201 008 0526 002 006 noteikt adresi
4201 008 0526 002 007 noteikt adresi
4201 008 0526 002 008 noteikt adresi
4201 008 0526 002 009 noteikt adresi
4201 008 0526 002 010 noteikt adresi
4201 008 0526 002 011 noteikt adresi
4201 008 0526 002 012 noteikt adresi
4201 008 0526 002 013 noteikt adresi
4201 008 0526 002 014 noteikt adresi
4201 008 0526 002 015 noteikt adresi
4201 008 0526 002 016 noteikt adresi
4201 008 0526 002 017 noteikt adresi
4201 008 0526 002 018 noteikt adresi
4201 008 0526 002 019 noteikt adresi
4201 008 0526 002 020 noteikt adresi
4201 008 0526 002 021 noteikt adresi
4201 008 0526 002 022 noteikt adresi
4201 008 0526 002 023 noteikt adresi
4201 008 0526 002 024 noteikt adresi
4201 008 0526 003 001 noteikt adresi
4201 008 0526 003 002 noteikt adresi
4201 008 0526 003 003 noteikt adresi
4201 008 0526 003 004 noteikt adresi

2.39. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0526 003 005 noteikt adresi
Vārnu iela 24 – 27, Cēsis, Cēsu novads;
2.40. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0526 003 006 noteikt adresi
Vārnu iela 24 – 28, Cēsis, Cēsu novads;
2.41. Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0526 003 007 noteikt adresi
Vārnu iela 24 – 29, Cēsis, Cēsu novads.
2. Uzdot galvenā teritorijas plānotāja pienākumu izpildītājam par pieņemto lēmumu informēt
Valsts zemes dienesta Adrešu reģistru un telpu grupas ar adresi Vārnu iela 24-14, Cēsis
(kadastra apzīmējums 4201 008 0526 002 004) īpašnieci.

4.
Par izglītības iestādes “Amatas novada Skujenes pamatskola” nosaukuma maiņu un nolikuma
apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (spēkā no 23.06.2020.) no
01.07.2021. Amatas novads iekļauts Cēsu novadā, līdz ar to nepieciešams mainīt Amatas novada
Skujenes pamatskolas nosaukumu un apstiprināt jaunu pamatskolas nolikumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.
gada 5. augusta atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins,
Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Mainīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes nosaukumu “Amatas novada Skujenes
pamatskola” uz nosaukumu “Skujenes pamatskola”.
2. Apstiprināt Skujenes pamatskolas nolikumu (pielikumā).
3. Uzdot izglītības iestādes direktorei Andai Lukstiņai veikt iestādes nosaukuma grozīšanu
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Pielikums

02.08.2021.

Nr. 1-8/2
SKUJENES PAMATSKOLAS NOLIKUMS
Cēsu novada Skujenes pagastā

Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 15. panta 12. punktu
un 22. panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Skujenes pamatskola (turpmāk – skola) ir Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – dibinātājs) dibināta
vispārējās izglītības iestāde.
2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie
akti, kā arī dibinātāja izdotie tiesību akti un šis nolikums.
3. Skola ir pastarpinātās pārvaldes iestāde. Skolai ir savs zīmogs, simbolika un konts bankā.
4. Skolas juridiskā adrese: “Skujenes skola”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV - 4144.
5. Dibinātāja juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
6. Skolas izglītības programmu īstenošanas vieta: “Skujenes skola”, Skujenes pagasts, Cēsu novads,
LV - 4144.
II. Skolas darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi
7. Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās, izglītojamo audzināšanas un pamatizglītības
valsts standartā noteikto mērķu sasniegšanu.
8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība.
9. Skolas uzdevumi ir:
9.1. īstenot izglītības programmas, veikt mācību un audzināšanas darbu, izvēlēties izglītošanas
darba metodes un formas;
9.2. nodrošināt izglītojamo ar iespējām apgūt zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešamas
personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, nodarbinātībai, sociālajai integrācijai
un izglītības turpināšanai;
9.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, nodrošinot izglītojamo karjeras
vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, kas ietver savu interešu, spēju un iespēju apzināšanos
tālākās izglītības un profesionālās karjeras virziena izvēlei, vienlaikus motivējot mūžizglītībai;
9.4. veicināt izglītojamā pilnveidošanos par garīgi, emocionāli un fiziski attīstītu personību un
izkopt veselīga dzīvesveida paradumus;
9.5. sekmēt izglītojamā sociāli aktīvu un atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, vidi un
valsti, saglabājot un attīstot savu valodu, etnisko un kultūras savdabību. Pilnveidot izpratni par
Latvijas Republikas Satversmē un citos tiesību aktos ietvertajiem cilvēktiesību pamatprincipiem
un audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas patriotus;
9.6. sadarboties ar izglītojamā vecākiem vai personu, kas realizē aizgādību (turpmāk- vecāki), lai
nodrošinātu izglītības ieguvi;
9.7. nodrošināt izglītības programmas īstenošanā un izglītības satura apguvē nepieciešamos
mācību līdzekļus, tai skaitā elektroniskajā vidē;
9.8. racionāli un efektīvi izmantot izglītībai atvēlētos finanšu resursus;
9.9. aizpildīt un iesniegt oficiālās statistikas veidlapu (atbilstoši normatīvajos aktos par oficiālās
statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā noteiktajam), aktualizēt Izglītības iestāžu reģistrā
norādāmo informāciju atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par Valsts izglītības informācijas
sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nodrošināt pašnovērtējuma ziņojuma
aktualizāciju un tā pieejamību iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;
9.10. pildīt citus normatīvajos aktos paredzētos izglītības iestādes uzdevumus.
III. Skolā īstenojamās izglītības programmas

10. Skola īsteno pirmsskolas izglītības programmas un pamatizglītības programmas.
11. Skola var īstenot interešu izglītības un citas izglītības programmas atbilstoši ārējos normatīvajos
aktos noteiktajam.
IV. Izglītības procesa organizācija
12. Izglītības procesa organizāciju skolā nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi
ārējie normatīvie akti, šis nolikums, skolas Darba kārtības noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi un
citi skolas iekšējie normatīvie akti, kā arī citi iestādes vadītāja (turpmāk – iestādes direktors) izdotie
tiesību akti un lēmumi.
13. Pirmsskolas izglītības programmās izglītojamo uzņemšanas kārtību skolā nosaka dibinātājs
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pirmsskolas izglītības programmu apgūst izglītojamie no
pusotra gada līdz septiņu gadu vecumam. Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās
sagatavotības pirmsskolas izglītības programmas apguvi atbilstoši Vispārējās izglītības likumā
noteiktajam var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar ģimenes ārsta atzinumu.
14. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē un atskaitīšana no skolas vispārējās
pamatizglītības programmās notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
15. Mācību ilgumu, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmas, nosaka Vispārējās izglītības
likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru
kabinets. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Skolas direktors ir tiesīgs noteikt
citas mācību organizācijas formas un to ilgumu, nepārsniedzot Vispārējās izglītības likumā noteikto
mācību stundu slodzi nedēļā un mācību stundu skaitu dienā. Mācību stundu slodzes sadalījumu pa
dienām atspoguļo mācību priekšmetu un stundu plāns ar kopējo mācību stundu skaitu mācību
priekšmetā.
16. Skola patstāvīgi izstrādā izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtību, ievērojot valsts izglītības
standartā minētos vērtēšanas pamatprincipus.
17. Skolā ir pagarinātās dienas grupas, kas darbojas saskaņā ar skolas izstrādātajiem iekšējiem
normatīvajiem aktiem.
V. Izglītojamo tiesības un pienākumi
18. Izglītojamā tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā,
citos ārējos normatīvajos aktos un skolas iekšējos normatīvajos aktos.
19. Izglītojamais ir atbildīgs par savu rīcību iestādē atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
VI. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
20. Skolu vada skolas direktors. Skolas direktora tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā,
Vispārējās izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu aizsardzības
likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas direktora tiesības un pienākumus precizē darba līgums un
amata apraksts.
21. Skolas pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo skolas direktors normatīvajos
aktos noteiktā kārtībā. Skolas direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem skolas darbiniekiem
konkrētu uzdevumu veikšanu.
22. Skolas pedagogu tiesības un pienākumi ir noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā, Fizisko personu datu aizsardzības likumā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos.
Pedagoga tiesības un pienākumus precizē darba līgums un amata apraksts.

23. Skolas citu darbinieku tiesības un pienākumi ir noteikti Darba likumā, Bērnu tiesību aizsardzības
likumā un citos normatīvajos aktos. Skolas citu darbinieku tiesības un pienākumus precizē darba
līgums un amata apraksts.
VII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
24. Skolas direktors sadarbībā ar dibinātāju nosaka skolas organizatorisko struktūru, tai skaitā
nodrošinot skolas padomes izveidošanu un darbību.
25. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums.
26. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm skolā un līdzdarbotos skolas darba
organizēšanā un mācību procesa pilnveidē, skolas padome ir tiesīga veidot interešu grupas un
institūcijas, tajās iesaistot iestādes izglītojamos un viņu vecākus. Minēto institūciju un interešu grupu
darbību nosaka skolas padomes apstiprināts reglaments.
27. Izglītības programmās noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, mācību priekšmetu
pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās. Metodiskās komisijas darbojas saskaņā ar šo
nolikumu un skolas iekšējiem normatīvajiem aktiem, to darbu koordinē skolas direktors, skolas
direktora vietnieks vai izglītības metodiķi.
VIII. Skolas pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
28. Skolas pedagoģiskās padomes (turpmāk - pedagoģiskā padome) izveidošanas kārtību, darbību un
kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.
29. Pedagoģisko padomi vada skolas direktors.
IX. Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība un iestāde vai pārvaldes amatpersona,
kurai privātpersona, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, var apstrīdēt skolas izdotu
administratīvo aktu vai faktisko rīcību
30. Skola saskaņā ar Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, kā
arī skolas nolikumā noteikto patstāvīgi izstrādā un izdod skolas iekšējos normatīvos aktus.
31. Skolas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu skolas dibinātājam - Cēsu novada pašvaldībai, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, LV-4101.
X. Skolas saimnieciskā darbība
32. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī skolas nolikumā noteikto.
33. Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs slēgt
ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu un
citiem pakalpojumiem (piemēram, ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma), ja tas netraucē izglītības
programmu īstenošanai.
XI. Skolas finansēšanas avoti un kārtība
34. Skolas finansēšanas avotus un kārtību nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un
citi normatīvie akti.
35. Finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto, nosaka
skolas direktors, saskaņojot ar dibinātāju.
XII. Skolas reorganizācijas un likvidācijas kārtība

36. Skolu reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par to
Ministru kabineta noteiktai institūcijai, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru.
37. Skola par tās likvidāciju vai reorganizāciju attiecīgās institūcijas, tai skaitā Ministru kabineta
noteiktu institūciju, kas kārto Izglītības iestāžu reģistru, un personas informē ne vēlāk kā sešus
mēnešus iepriekš (objektīvu apstākļu dēļ – ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš).
XIII. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
38. Skola, pamatojoties uz Izglītības likumu un Vispārējās izglītības likumu, izstrādā skolas
nolikumu. Skolas nolikumu apstiprina dibinātājs.
39. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt pēc skolas dibinātāja iniciatīvas, skolas direktora vai
skolas padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina skolas
dibinātājs.
40. Skolas nolikumu un grozījumus nolikumā skola aktualizē Valsts izglītības informācijas sistēmā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
XIV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem
41. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu
pārvaldību, tostarp veicot fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes
2016. gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) un Fizisko personu datu apstrādes likumu.
42. Skola savā darbībā nodrošina izglītības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto
mērķu sasniegšanu, vienlaikus nodrošinot izglītojamo tiesību un interešu ievērošanu un aizsardzību.
43. Atzīt par spēku zaudējušu 2021. gada 27. janvāra nolikumu Nr. 1 “Amatas novada Skujenes
pamatskolas nolikums” (apstiprināts ar Amatas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 2, 4.§)).

Anda Lukstiņa

Direktore

5.
Par izglītības iestādes “Amatas novada Spāres pamatskola” nosaukuma maiņu un grozījumiem
nolikumā
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (spēkā no 23.06.2020.) no
01.07.2021. Amatas novads iekļauts Cēsu novadā, līdz ar to nepieciešams mainīt Amatas novada
Spāres pamatskolas nosaukumu un veikt grozījumus pamatskolas nolikumā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Izglītības likuma
22. panta pirmo daļu, Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 2021.
gada 5. augusta atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins,
Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:

1. Mainīt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādes nosaukumu “Amatas novada Spāres
pamatskola” uz nosaukumu “Spāres pamatskola”.
2. Izdarīt Spāres pamatskolas nolikumā šādus grozījumus:
2.1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Spāres pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības dibināta izglītības
iestāde speciālās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai.”
2.2.
Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:
“4. Iestādes juridiskā adrese:
“Spāres muiža”, Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads.
5. Dibinātāja juridiskā adrese:
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads.”
2.3.
Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:
“55. Grozījumus skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktores, pedagoģiskās padomes
un Skolas padomes priekšlikuma, kā arī pēc Cēsu novada pašvaldības norādījuma.”
3. Uzdot izglītības iestādes direktorei Ritai Bukovskai veikt iestādes nosaukuma grozīšanu
normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.

PIELIKUMS
Spārē, 09.05.2019.

Nr. 1 - 7

Spāres pamatskolas
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 8. un 9.pantu
I. Vispārīgie jautājumi.
1.

Spāres pamatskola (turpmāk – iestāde) ir Cēsu novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde
speciālās izglītības un profesionālās pamatizglītības programmu īstenošanai.

(Grozījumi ar Cēsu novada domes 16.08.2021. lēmumu Nr.98)

2.

3.
4.

Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, citi normatīvie akti, kā arī
iestādes dibinātāja apstiprināts nolikums.
Iestāde ir juridiska persona, tai ir savi zīmogi ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu, kā arī
noteikta parauga veidlapa, simbolika un konts bankā.
Iestādes juridiskā adrese:
Spāres muiža, Spāre, Amatas pagasts, Cēsu novads.

(Grozījumi ar Cēsu novada domes 16.08.2021. lēmumu Nr. 98)

5.

Dibinātāja juridiskā adrese:
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads.

(Grozījumi ar Cēsu novada domes 16.08.2021. lēmumu Nr. 98)

6.

Iestādē izglītojamie, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atrodas daļējā valsts
apgādībā:
6.1. saņem bezmaksas ēdināšanu un ārstnieciski profilaktisko korekciju;
6.2. nodrošināti ar ceļa izdevumiem no dzīves vietas uz izglītības iestādi un no izglītības
iestādes uz dzīves vietu;

6.3. apgādāti ar medicīniski tehniskajiem līdzekļiem un internāta mīksto inventāru;
6.4. nodrošināti ar bezmaksas mācību grāmatām un mācību līdzekļiem.
7. Izglītojamo bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu uzturēšana tiek organizēta atbilstoši
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
II. Iestādes darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi.
8. Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītošanas procesu, kas
nodrošinātu valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu.
9. Iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība, ārstnieciski profilaktiskā un pedagoģiskā
korekcija izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām.
10. Iestādes uzdevumi ir:
10.1. veicināt katra izglītojamā personības harmonisku veidošanos un attīstību;
10.2. sagatavot izglītojamos darbam, dzīvei sabiedrībā un izglītības turpināšanai vai
nodrošināšanai (iespēju robežās) praktiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju
apguvei;
10.3. sekmēt izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu un
Latvijas Republiku;
10.4. radīt iespēju un apstākļus izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem iegūt viņu
veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim atbilstošu izglītību, kā arī
profesionālo pamatizglītību;
10.5. sekmēt katra izglītojamā vispusīgu attīstību, vienlaikus nodrošinot attīstības traucējuma
vai saslimšanas iespējami maksimālu pedagoģisko, psiholoģisko un medicīnisko
korekciju un kompensēšanu;
10.6. nodrošināt vispusīgu pedagogu atbalsta personālu un bērnu vecāku vai personu, kas
realizē vecāku varu, sadarbību izglītojamo izpētē, lai noteiktu katra bērna izglītošanas,
ārstēšanas korekcijas darba mērķus un uzdevumus, veicinot savlaicīgu bērnu
rehabilitāciju, un sekmēt integrāciju vispārējās izglītības iestādēs;
10.7. sadarboties ar vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, kurās mācās izglītojamie
ar garīgās attīstības traucējumiem, un pēc attiecīgo izglītības iestāžu pieprasījuma
konsultēt izglītojamos, pedagogus un vecākus;
10.8. regulāri sadarboties ar Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju;
10.9. izvēlēties izglītošanas darba metodes un formas atbilstoši iestādē realizējamām
izglītības programmām, izglītojamo veselības stāvoklim un attīstības līmenim;
10.10. organizēt izglītošanas procesu atbilstoši Izglītības likumam, Vispārējās izglītības
likumam, Profesionālās izglītības likumam, Bērnu tiesību aizsardzības likumam un
citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē iestādes darbību;
10.11. racionāli izmantot izglītībai paredzētos finanšu resursus
III. Iestādē īstenojamās izglītības programmas.
11. Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot šādas speciālās pamatizglītības programmas:
11.1. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības
traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas
kods 21015911);
11.2. Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (izglītības programmas kods 21015811).
12. Izglītības iestāde ir tiesīga īstenot šādas profesionālās pamatizglītības programmas:
12.1. Koka izstrādājumu izgatavošana, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – galdnieka
palīgs (izglītības programmas kods 22543041);
12.2. Būvdarbi, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – būvstrādnieks (izglītības programmas
kods 22582011);

12.3. Mājturība, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – mājkalpotājs (izglītības programmas
kods 22814011);
12.4. Ēdināšanas pakalpojumi, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – virtuves darbinieks
(izglītības programmas kods 22811021.
(Grozījumi ar Amatas novada domes 26.11.2020. lēmumu Nr. 4, protokols Nr. 21)

13. Iestāde var īstenot
Ministru Kabinets.

arī interešu izglītības programmas, kuru finansēšanas kārtību nosaka

IV. Izglītības procesa organizācija
14. Izglītības procesa organizāciju iestādē nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums,
Profesionālās izglītības likums un uz tā pamata izdotie ārējie normatīvie akti, Darba kārtības
noteikumi, Iekšējās kārtības noteikumi, Pedagoģiskās padomes reglaments un citi iestādes
iekšējie normatīvie akti.
15. Mācību ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu datumu, kā
arī izglītojamo brīvdienas nosaka Ministru Kabinets. Mācību darba organizācijas forma ir
mācību stunda, tās ilgumu nosaka direktors.
16. Iestādē var izmantot mācību priekšmetu paraugprogrammas. Iestādei ir tiesības patstāvīgi
izstrādāt un realizēt mācību priekšmetu programmas, kuras apstiprina skolas direktors.
Izglītošanas procesā tiek realizēta skolā izstrādātā audzināšanas programma, kuru apstiprina
skolas direktors.
17. Izglītojamo uzņemšana, pārcelšana nākamajā klasē/grupā un atskaitīšana iestādē notiek
Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā.
18. Izglītojamo skaitu klasē/grupā nosaka Ministru Kabineta noteikumi.
19. Izglītojamajiem divas reizes gadā – semestra beigās un mācību gada beigās - tiek izsniegtas
liecības ar ierakstiem par izglītojamā mācību sasniegumiem.
20. Iestādē ir internāts, kurš darbojas saskaņā ar iestādē izstrādāto kārtību.
21. Iestādes dienas režīmu nosaka iestādes direktors.
22. Izglītojamo maksimālo mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.
23. Speciālās korekcijas un rehabilitācijas nodarbības un fakultatīvās stundas notiek atbilstoši
korekcijas un rehabilitācijas nodarbību sarakstam, ko sastāda direktores vietniece mācību
darbā.
24. Interešu izglītības pulciņu darbs norit saskaņā ar interešu izglītības skolotāju darba grafiku, ko
sastāda direktores vietniece audzināšanas darbā, pamatojoties uz iesniegtajām pulciņu
programmām.
25. Mācību slodzes sadalījumu pa nedēļas dienām atspoguļo Skolas direktora apstiprināts mācību
priekšmetu stundu saraksts.
V. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
26. Iestādi vada direktors, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba dibinātājs normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
27. Iestādes direktora tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Vispārējās
izglītības likumā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, kā
arī Vispārējā datu aizsardzības regulā un citos normatīvajos aktos. Direktora tiesības,
pienākumus un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
28. Pedagogus un citus darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo iestādes direktors normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā. Direktors ir tiesīgs deleģēt pedagogiem un citiem iestādes darbiniekiem
konkrētu uzdevumu veikšanu.
29. Iestādes pedagogu tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, Fizisko personu datu apstrādes likumā, kā arī Vispārējā datu aizsardzības

regulā, Darba likumā un citos normatīvajos aktos. Pedagoga tiesības, pienākumus un atbildību
precizē darba līgums un amata apraksts.
30. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība noteikta Darba likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos. Iestādes citu darbinieku tiesības, pienākumus
un atbildību precizē darba līgums un amata apraksts.
VI. Izglītojamo tiesības un pienākumi
31. Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti Izglītības likumā, Bērnu tiesību
aizsardzības likumā, citos ārējos normatīvajos aktos un iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
32. Izglītojamā pienākums ir ievērot normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
VII. Iestādes pedagoģiskās padomes izveidošanas kārtība un kompetence
33. Atbilstoši Vispārējās izglītības likumā noteiktajam, iestādes direktors izveido iestādes
pedagoģisko padomi.
34. Iestādes pedagoģiskās padomes kompetenci nosaka Vispārējās izglītības likums un
pedagoģiskās padomes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
VIII. Skolas pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence.
35. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar izglītojamo interesēm iestādē un līdzdarbotos iestādes
darba organizēšanā, izglītojamie ar iestādes pedagogu un direktora atbalstu veido izglītojamo
pašpārvaldi.
36. Izglītojamo pašpārvalde ir koleģiāla izglītojamo institūcija. Tās darbību nosaka izglītojamo
pašpārvaldes reglaments, ko izdod iestādes direktors.
IX. Iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība un kompetence
37. Skolas direktoram ir pienākums nodrošināt iestādes padomes izveidošanu un darbību.
38. Skolas padomes kompetenci nosaka Izglītības likums, un tā darbojas saskaņā ar iestādes
padomes darbību reglamentējošu normatīvo aktu, ko, saskaņojot ar direktoru, izdod padome.
X. Iestādes finansēšanas avoti un kārtība
39. Iestādes finansēšanas avotus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi
normatīvie akti.
40. Iestādes finanšu līdzekļus veido:
40.1. valsts mērķdotācija;
40.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
40.3. citi finanšu līdzekļi.
41. Valsts mērķdotācija nodrošina:
41.1. pedagogu darba samaksu;
41.2. iestādes uzturēšanas izmaksas.
42. Dibinātājs sniedz finansiālu atbalstu iestādei apstiprinātā Dibinātāja budžeta ietvaros.
43. Citus iestādes finanšu līdzekļus veido:
43.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
43.2. maksas pakalpojumi, t.sk., ēdināšanas pakalpojumi un saimnieciskā
darbība;
43.3. projektu līdzekļi.

44. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvinājumi), raksta pieņemšanas - nodošanas aktu,
kurā norāda ziedoto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, ziedojumu vērtību naudas
izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.
45. Papildu finanšu līdzekļi izmantojami Izglītības likumā noteiktajām darbības jomām.
46. Iestādes budžeta plānošanu vada un par piešķirtā budžeta izlietojumu dibinātājam atskaitās
skolas direktors.
47. Direktore saskaņā ar apstiprinātajiem materiālās stimulēšanas kritērijiem un apstiprināto
materiālās stimulēšanas kārtību var pedagogus materiāli stimulēt, izmantojot ietaupītos darba
samaksas fonda līdzekļus.
48. Budžeta apriti veic skolas grāmatvedība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
X. Saimnieciskā darbība
49. Skola ir patstāvīga finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā saskaņā ar Izglītības likumā un citos
normatīvajos aktos, kā arī iestādes nolikumā noteikto.
50. Atbilstoši normatīvajiem aktiem iestādes direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām
personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamo darbu veikšanu un citiem pakalpojumiem,
ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai un ir paredzēts iestādes nolikumā.
XI. Iestādes iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
51. Skola saskaņā ar iestādes nolikumu patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā noteiktos iekšējos
normatīvos aktus (iekšējie noteikumi, reglamenti). Direktors izdod iekšējos normatīvos aktus.
XII. Iestādes izdota administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
52. Iestādes izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
attiecīgu iesniegumu iestādes dibinātājam.
53. Iestādes pedagogu un atbalsta personāla faktisko rīcību var apstrīdēt iestādes direktors.
XIII. Iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība
54. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, izstrādā iestādes
nolikumu. Iestādes nolikumu apstiprina dibinātājs.
55. Grozījumus skolas nolikumā var veikt pēc Skolas direktores, pedagoģiskās padomes un Skolas
padomes priekšlikuma, kā arī pēc Cēsu novada pašvaldības norādījuma.
(Grozījumi ar Cēsu novada domes 16.08.2021. lēmumu Nr. 98)

56. Grozījumus nolikumā izstrādā skola un apstiprina dibinātājs.
XIV. Iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība
57. Iestādi reorganizē vai likvidē dibinātājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, paziņojot par
to Izglītības iestāžu reģistram.
XV. Citi būtiski noteikumi, kas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likumu, Izglītības
likumu un citiem normatīvajiem aktiem
58. Saskaņā ar normatīvajos aktos un dibinātāja noteikto kārtību skola veic dokumentu un arhīvu
pārvaldību.

59. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavo valsts statistikas pārskatu un
pašnovērtējuma ziņojumu.
60. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informē kompetentu institūciju par akreditācijas
ekspertu komisijas ziņojumos norādīto ieteikumu ieviešanu.
61. Iestāde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina izglītojamo profilaktisko veselības
aprūpi un pirmās palīdzības pieejamību iestādē.
62. Iestāde sadarbībā ar dibinātāju nodrošina izglītojamo drošību iestādē un tās organizētajos
pasākumos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, tostarp:
62.1. attiecībā uz higiēnas noteikumu ievērošanu;
62.2. civilās aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības
noteikumu ievērošanu.
Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Amatas novada domes sēdē 2015. gada
25. februārī apstiprinātais (sēdes protokols Nr.19) „Spāres internātpamatskolas nolikums” .

Spāres pamatskolas direktore:

Rita Bukovska

6.
Par novada publisko bibliotēku reorganizāciju
____________________________________________________________________
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvot vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotā Cēsu novada pašvaldība ir tajā
apvienojamo pašvaldību institūciju pārņēmēja. Līdz ar to šobrīd Cēsu novadā darbojas 25 (divdesmit
piecas) publiskās bibliotēkas, kuras līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi
teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo novadu pārvalžu pārvaldībā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un izvērtējot normatīvajos aktos noteiktās bibliotēku funkcijas
un uzdevumus, Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaitu,
bibliotēku sniegto pakalpojumu daudzveidību un bibliotēku apmeklētāju skaitu, lai pilnvērtīgi
nodrošinātu novada iedzīvotājiem bibliotēku pakalpojumu, kā arī nodrošinātu efektīvu
reorganizācijas procesu, samazinot administratīvo slogu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. un
23.punktu, Bibliotēku likuma 7., 17. un 29. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās
daļas 3. punktu un ceturtās daļas 1. punktu, 28. – 30. pantu un saskaņā ar Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs,
Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Reorganizēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldi, nododot Cēsu Centrālajai bibliotēkai
šādas pārvaldes struktūrvienības: Līvu bibliotēku, Ģikšu bibliotēku, Skujenes bibliotēku,
Zaubes bibliotēku, Nītaures bibliotēku, kā arī Ieriķu bibliotēku ar amata vienību - Ieriķu
bibliotēkas vadītājs.
2. Reorganizēt Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi, nododot Cēsu Centrālajai
bibliotēkai šādas pārvaldes struktūrvienības: Jaunpiebalgas pagasta bibliotēku, Zosēnu
pagasta bibliotēku.

3. Reorganizēt Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldi, nododot Cēsu Centrālajai bibliotēkai
šādas pārvaldes struktūrvienības: Priekuļu bibliotēku, Liepas bibliotēku; Veselavas
bibliotēku, Mārsnēnu bibliotēku.
4. Reorganizēt pašvaldības aģentūru “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs”, nododot Cēsu
Centrālajai bibliotēkai šādas aģentūras struktūrvienības: Līgatnes pilsētas bibliotēku,
Līgatnes pagasta bibliotēku.
5. Reorganizēt Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldi, nododot Cēsu Centrālajai
bibliotēkai Raiskuma bibliotēku, Stalbes bibliotēku un Straupes bibliotēku ar šādām amata
vienībām: Raiskuma bibliotēkas bibliotekārs, Stalbes bibliotēkas bibliotekārs, Straupes
bibliotēkas bibliotekārs.
6. Pievienot Cēsu Centrālajai bibliotēkai šādas pašvaldības iestādes: Dzērbenes pagasta
bibliotēku, Kaives pagasta bibliotēku, Inešu pagasta bibliotēku, Taurenes pagasta bibliotēku,
Vecpiebalgas pagasta bibliotēku, kā rezultātā tās beidz pastāvēt kā pašvaldības iestādes.
7. Noteikt, ka lēmuma 1. – 6. punktā minēto iestāžu reorganizācija vai pievienošana
pabeidzama līdz 2021. gada 31. decembrim.
8. Noteikt, ka Cēsu Centrālā bibliotēka ir lēmuma 1. – 6. punktā minēto struktūrvienību un
iestāžu tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēja, ciktāl normatīvie
akti un domes lēmumi nenosaka citādi.
9. Izveidot bibliotēku reorganizācijas darba grupu šādā sastāvā:
9.1. Natālija Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore
9.2. Sigita Zvirbule, Cēsu novada Centrālās administrācijas izpilddirektora p.i.
9.3. Aija Riekstiņa, Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas ekonomiste
9.4. Cēsu novada Centrālās administrācijas Administrācijas biroja personāla vadītājs
9.5. Elita Eglīte, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja
9.6. Dzidra Ješkina, Cēsu novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas vadītāja
10. Uzdot bibliotēku reorganizācijas darba grupai līdz 2021. gada 1. oktobrim sagatavot un
iesniegt Izglītības, kultūras un sporta komitejā izskatīšanai un domes sēdē apstiprināšanai
Cēsu novada publisko bibliotēku attīstības stratēģiju, kā arī šī lēmuma 1.punktā minēto
bibliotēku reorganizācijas plānu.
11. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Atim Egliņam-Eglītim, Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam.
7.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
_________________________________________________________________________
Ziņo: E.Šīrante, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Cēsu novada dome izskata SIA “Gaižēni”(turpmāk – Iesniedzējs) 2021.gada 19.jūlija
iesniegumu (reģ.19.07.2021. Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldē Nr.3.1-5.2/2021/100)1 par
zemes nomas līguma Nr.3.2-6/2019-857 2 pagarināšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka:
1) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0090, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā,
1,40 ha platībā ir valsts rezerves fonda zeme;

1

https://fibu.di.lv/fibu/bp_cesu_novads/code/app.php?module=&wid=doc&app_org_id=50377&app_period_id=1328

)
2

https://visvaris1.zzdats.lv/lietvaris/#/document?id=730952

2) Pamatojoties uz “Zemes pārvaldības likuma” 17.panta 1.punktu un 2.punktu rezerves
zemju pārvaldītājs ir vietējā pašvaldība un tai ir tiesības šo zemes gabalu iznomāt līdz
brīdim, kad Ministru kabinets ir izdevis rīkojumu par tā ierakstīšanu zemesgrāmatā uz
valsts vai pašvaldības vārda;
3) Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0032, “Ļūļas”, Priekuļu pagastā, Cēsu
novadā, 4,55 ha platībā ir piekritīga Cēsu novada pašvaldībai, saskaņā ar Priekuļu novada
domes 2020.gada 27.februāra lēmumu Nr.118 (prot.Nr.4, 49.p.)3 ;
4) Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka :“Lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”;
5) Līdz šim nomnieks ir labticīgi pildījis nomas līguma nosacījumus un neviena cita persona
zemes vienības nomāt nav pieteikusies;
6) LR Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes
nomas un apbūves tiesības noteikumi” 53.punkts nosaka: “Iznomātājs, izvērtējot
lietderības apsvērumus, var pieņemt lēmumu pagarināt nomas līguma termiņu (nerīkojot
izsoli). Nomas līgumu var pagarināt, ievērojot nosacījumu, ka nomas līguma kopējais
termiņš nedrīkst pārsniegt Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā noteikto nomas līguma termiņu”.
7) Saskaņā ar SIA “Latio” izstrādāto zemes nomas pakalpojuma cenrādi zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4272 005 0090 noteikta nomas maksa 85,00 euro gadā, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0032 noteikta nomas maksa 270,00 euro gadā;
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ”Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, uz Latvijas Republikas likuma “Zemes pārvaldības likums”`17.panta
1.punktu un 2.punktu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350
„Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 28.punktu, 30.4.apakšpunktu,
53.punktu, Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa Saistošo noteikumu Nr.6/2019 “Par
pašvaldības neapbūvētas zemes nomu”4 3.2. apakšpunktu un 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm
- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs,
Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar SIA “Gaižēni” reģ.nr. 44101019987, juridiskā adrese
Valmieras iela 17, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, par zemes vienības Priekuļu pagastā, Cēsu
novadā, ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0090, 1,40 ha platībā, un zemes vienības “Ļūļas”,
Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0032, 4,55 ha platībā,
iznomāšanu.
2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu no 2021.gada 1.augusta līdz 2026.gada 31.decembrim.
3. Nomas maksu noteikt saskaņā ar zemes nomas pakalpojuma cenrādi- zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 4272 005 0090 maksa 85,00 euro gadā, zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4272 005 0032 maksa 270,00 euro gadā.
4. Atbildīgā par lēmuma izpildi nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.
5. Kontrole par lēmuma izpildi Attīstības nodaļas vadītāja V.Lapsele.
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Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses
vietas).
Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
8.
Par nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229,
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatījusi Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes priekšlikumu nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 un kopējo
platību 0,3612 ha, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Drabešu pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000613860 datiem nekustamais īpašums “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha, pieder Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas
novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai saskaņā ar tiesneses
Antras Bušmanes 2021. gada 21. maija lēmumu.
2. Nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229,
lietošanas mērķis pēc Valsts zemes dienesta Informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas
sistēmas teksta datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101) 0,3612 ha.
3. Nekustamajam īpašumam Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti
apgrūtinājumi:
3.1. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens
ņemšanas vietu - 0,0519 ha;
3.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam
– 0,047 ha;
3.3. nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0,3612 ha.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu „atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 5. panta pirmo
daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”, 8. panta otro daļu „atsavināšanai paredzētā
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 9. panta otro daļu
„institūciju, kura organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu,
nosaka atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija” ir izskatāms jautājums par iespējamo
īpašuma atsavināšanu.
5. SIA “INTERBALTIJA”, reģ. Nr. 40003518352, 2021. gada 19. jūlijā noteikusi nekustamā
īpašuma iespējamo tirgus vērtību 2200,00 EUR apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.

punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro
daļu, 10. pantu, 11. pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021.atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmējai piederošo nekustamo īpašumu “Aličas”, Drabešu
pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42460040226 un kopējo platību 0,3612 ha.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, nosacītā sākuma
cena ir 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, elektroniskās
izsoles noteikumus (pielikums).
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei.
5. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
nams, Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13a, LV – 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „ALIČAS”,
DRABEŠU PAGASTS, CĒSU NOVADS
ELETRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas
likumu, Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta sēdes lēmumu „Par nekustamā īpašuma
“Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040229, nodošanu atsavināšanai
un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 7) tiek pārdots Cēsu novada
pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai
piederošais nekustamais īpašums “Aličas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42460040229 (turpmāk – Zemes gabals).
1.2. Izsoli organizē Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija).
1.3. Izsoles mērķis - pārdot Zemes gabalu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas
šādu cenu piedāvās, elektroniskā izsolē.
1.4. Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 30. augusta
plkst. 13:00 līdz 2021. gada 29. septembra plkst. 13:00.
1.5. Zemes gabala izsoles nosacītā sākuma cena ir 2200,00 EUR (divi tūkstoši divi simti euro un
00 centi).
1.6. Nodrošinājuma nauda – 10% no Zemes gabala nosacītās sākuma cenas, t. i., 220,00 EUR (divi
simti divdesmit euro un 00 centi) jāiemaksā Cēsu novada Amatas apvienības pārvades kontā
ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei nekustamajam īpašumam “Aličas””:
SEB banka: kods: UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301 vai
AS Swedbank: kods: HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503.
1.7. Izsoles solis – 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi).

1.8. Sludinājumi par izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Druva”,
tīmekļa vietnē internetā www.amatasnovads.lv un elektronisko izsoļu vietnē
www.izsoles.ta.gov.lv.
1.9. Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar izsoles
noteikumiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1. Zemes gabals „Aličas”, kadastra Nr. 42460040229, atrodas Drabešu pagastā, Cēsu novadā.
Zemes gabals sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42460040226 ar kopējo
platību 0,3612 ha.
2.2. Zemes gabals reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Drabešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000613860, 21.05.2021.
2.3. Zemes gabala īpašnieks – Cēsu novada pašvaldība kā Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
2.4. Nekustamajam īpašumam Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti
apgrūtinājumi:
2.4.1. vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas
vietu - 0,0519 ha;
2.4.2. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap ūdensvadu, kas atrodas līdz 2 m dziļumam –
0,047 ha;
2.4.3. nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija – 0,3612 ha.
2.5. Zemes gabals nav ieķīlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu tiesības ierobežojošiem
apgrūtinājumiem.
2.6. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.7. Uz Zemes gabala iegūšanu īpašumā attiecināmas likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” VI nodaļas “Darījumi ar zemes īpašumiem” un Ministru kabineta noteikumu
“Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” normas.
2.8. Zemes gabals atrodas Cēsu novada Drabešu pagasta centrālajā daļā, ciemata Kārļi centrā.
Piebraukšana zemes vienībai no autoceļa Kārļi-Līvi puses, kas klāts ar labas kvalitātes grants
ceļu segumu, aptuveni 50 m caur citu (pašvaldībai piederošu) īpašumu. Kopumā piebraukšana
zemes vienībai ar personīgo autotransportu ir apgrūtināta. Zemes vienības konfigurācija un
reljefs ir piemērots individuālās dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
2.9. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un tā izmantošanu, kā arī vienoties par
nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 26386581 (Gints Bauers).
3. Izsoles dalībnieki
3.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt
Latvijas Republikā nokustamo īpašumu, un kura līdz reģistrācijas brīdim ir iemaksājusi šo
noteikumu 1.6. punktā minēto nodrošinājuma naudu un ir autorizēta dalībai izsolē.
3.2. Izsoles dalībniekam nedrīkst būt pasludināta maksātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas
process, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
3.3. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā
ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās
organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
4. Izsoles pretendentu reģistrācija Izsoļu dalībnieku reģistrā

4.1.

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 30. augusta plkst. 13:00 līdz 2021. gada 19.
septembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu
dalībnieku reģistrā.
4.2. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikumam pievieno informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru,
ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu, vai informāciju par rakstiski noformētu
pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu
bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu. Ar pieteikuma
iesniegšanu pretendents ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un vēlas
iegādāties Zemes gabalu.
4.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes
lietošanas noteikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu
pareizību.
4.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Iesniegumu persona iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo
elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un
identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv
piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.
4.5. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē
nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles
sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsole nodrošinājuma summu
sludinājumā noteiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam
lietotājam sagatavotu rēķinu. Ar dalības maksas samaksas brīdi dalībnieks ir apliecinājis, ka ir
iepazinies un piekrīt izsoles noteikumiem.
4.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai
izsolē 7 (septiņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku.
4.7. Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta
elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.
4.8. Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski
izveido unikālu identifikatoru.
4.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
4.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu reģistrācijas termiņš;
4.9.2. ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2. punktā minētie norādījumi;
4.9.3. konstatēts, ka uz pretendentu attiecas izsoles noteikumu 3.2. punktā minētie apstākļi;
4.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar
iegūt savā īpašumā zemi.
4.10. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles beigām sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
5. Izsoles norise
5.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 30. augustā
plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 29. septembrī plkst. 13:00.
5.2. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā
autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.
5.3. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par
izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa, t.i.,
par 200,00 EUR (divi simti euro un 00 centi), vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem
solījumiem vai vienāds ar tiem.
5.4. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.

5.5. Elektronisko izsoļu vietnē solījumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot nosolīto summu
un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā šī informācija ir pieejama pašvaldībai un
izsoles dalībniekiem.
5.6. Izsoles norises laikā un pēc izsoles noslēguma elektronisko izsoļu vietnē ir publiski pieejama
informācija par augstāko nosolīto cenu.
5.7. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums,
izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.
5.8. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi,
kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem,
izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbadienas pulksten 13:00.
5.9. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles
noslēgums datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.
5.10. Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu vietnes
drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt
izsoles rezultātu. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu vietnē.
5.11. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu, kuru Komisija apstiprina
piecu darba dienu laikā pēc izsoles.
5.12. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam. Izsoles
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek
atmaksāta nodrošinājuma nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās
prasības. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsoles dalībnieka norādītajā
kontā, vai, ja tāds norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.
5.13. Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaugstāko cenu, konstatēti 3.2. punktā norādītie
apstākļi, tai netiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma nauda, un Zemes gabals tiek piedāvāts
pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
5.14. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta nevienam no
izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma noslēgšana
6.1. Komisija piecu darba dienu laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas izsniedz paziņojumu
par pirkuma summu, nosūtot to uz izsoles uzvarētāja norādīto elektroniskā pasta adresi.
6.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, tiek izrakstīts rēķins par pirkuma summu,
kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājuma naudu. Rēķins
jāapmaksā tajā norādītajā termiņā.
6.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 6.2. punktā noteiktajā termiņā nav
norēķinājies šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu.
Izsoles nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
6.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā
no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša
solīto augstāko cenu.
6.5. Ja 6.4. punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā
nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
6.6. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem Cēsu novada
dome.
6.7. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pirkuma summas apmaksas.
7. Nenotikusi izsole
7.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

7.1.1. izsolei nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
7.1.2. neviens no izsoles dalībniekiem, kas pieteicies izsolei, nepārsola sākumcenu;
7.1.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;
7.1.4. izsoles norises laikā vai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsoles noslēguma saņemts
elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem
traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.
7.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja Izsoles rīkošanā ir pieļauta atkāpe no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles noteikumos paredzētās kārtības.
8. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
Izsoles rezultātus var apstrīdēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi izsoles protokolu.
9.
Par nekustamā īpašuma “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680020021, nodošanu atsavināšanai
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatījusi Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes priekšlikumu nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680020021, kas sastāv no zemes vienības ar platību 1,59 ha, uz kuras atrodas zemes
īpašniekam nepiederošas būves vai būves daļas, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Nītaures pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000613317 datiem nekustamais īpašums “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr. 42680020021, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680020021
un platību 1,59 ha, uz kuras atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves vai būves daļas,
pieder Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmējai saskaņā ar tiesneses Sanitas Vilciņas 2021. gada 10. maija lēmumu.
2. Nekustamā īpašuma “Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680020021,
lietošanas mērķis pēc VZD Informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas sistēmas teksta
datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
3. Nekustamajam īpašumam pēc VZD Informatīvās izdrukas no Kadastra informācijas sistēmas
teksta datiem reģistrēti šādi apgrūtinājumi:
3.1. ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un pašvaldību autoceļiem lauku
apvidos 0,2800 ha;
3.2. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 0,0100 ha;
3.3. zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 0,0200 ha;
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu „atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai”, 4. panta ceturtās
daļas 3. punktu, kas nosaka, ka nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt ”zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura
atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas
pieguļ šai zemei”, kā arī likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 10. pantu, kas nosaka, ka
“bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem (ja viņi nav saņēmuši savas zemes vietā
līdzvērtīgu zemes gabalu vai kompensāciju), arī tiem, kuri reģistrēti atsevišķā neapmierināto
zemes pieprasījumu reģistrā, ir pirmpirkuma tiesības iegūt savā īpašumā ēkas, būves un augļu
dārzu (kokus), kuri atrodas uz šīs zemes. Tādas pašas pirmpirkuma tiesības ir ēku, būvju un augļu

dārza (koku) īpašniekiem, ja pārdod zemes gabalu. Ja minētās personas nav varējušas izmantot
pirmpirkuma tiesības pārdevēja vainas dēļ, tām ir izpirkuma tiesības”, un likuma „Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās” 29. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “šā likuma 27. panta
pirmajā daļā paredzētajos gadījumos īpašumā iegūtā objekta īpašniekam ir pirmpirkuma tiesības
uz valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, uz kuras atrodas attiecīgais objekts”, ir izskatāms
jautājums par īpašuma atsavināšanu.
5. 2020. gada 10. jūnijā Amatas novada pašvaldībā ir saņemts xx, iesniegums ar lūgumu atsavināt
īpašumu viņam kā uz tā atrodošos ēku īpašniekam.
6. 2021. gada 21. aprīlī Vidzemes rajona tiesas Nītaures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
100000612450 xx īpašumā reģistrētas būves ar kadastra apzīmējumiem 42680020021001 un
42680020021002, kas saistītas ar zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 42680020021.
7. 2021. gada 18. jūnijā nekustamā īpašuma novērtēšanu veicis sertificēts nekustamā īpašuma
vērtētājs SIA “LVKV”, reģ. Nr. 44103009697. Īpašumam noteikta tirgus vērtība 3000,00 EUR (trīs
tūkstoši euro un 00 centi).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu,
4. panta ceturtās daļas 3. punktu, likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 29. panta
pirmo daļu, xx iesniegumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021.atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmējai piederošo nekustamo īpašumu “Avotu mājas”,
Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680020021, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 42680020021 un platību 1,59 ha, uz kuras atrodas zemes īpašniekam
nepiederošas būves vai būves daļas, ēku īpašniekam xx, kā pirmpirkuma tiesīgajai personai.
2. Noteikt, ka minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas summa ir 2021. gada 18. jūnijā
SIA “LVKV”, reģ. Nr. 44103009697, noteiktā tirgus vērtība 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro un
00 centi).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
nams, Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13a, LV – 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
10.
Par nekustamā īpašuma Ezera iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42780070097, atsavināšanas pabeigšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatot Amatas novada domes 2021. gada 19. maija lēmumu „Par nekustamā īpašuma Ezera
iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780070097, nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr. 6, 8.§), kurā noteikta nekustamā īpašuma “Ezera iela 3” atsavināšanas
kārtība, dome konstatē:

1. Nekustamajam īpašumam Ezera iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42780070097, saskaņā ar 2021. gada 19. maija Amatas novada domes lēmumu
noteikta vērtība 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi).
2. 2021. gada 2. jūnijā pirmpirkuma tiesīgā persona xx, norēķinājies par nekustamo īpašumu
pilnā apmērā, iemaksājot 1600,00 EUR (viens tūkstotis seši simti euro un 00 centi) Amatas
novada pašvaldības budžeta kontā.
3. 2021. gada 7. jūnijā starp Amatas novada pašvaldību un pirmpirkuma tiesīgo personu xx
noslēgts pirkuma līgums Nr. 7-1/2021/197.
4. 2021. gada 9. jūlijā īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz xx vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3.
punktu, 5. panta pirmo daļu un 44. panta ceturto daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021. atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Ezera iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780070097, atsavināšanu par labu pirmpirkuma tiesīgajai
personai xx.
2. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmējas bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Ezera
iela 3, Sērmūkši, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780070097.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

11.
Par nekustamā īpašuma “Jaunās Čankas”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42780050088, atsavināšanas pabeigšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatot Amatas novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 12 „Par nekustamā
īpašuma “Jaunās Čankas”, kadastra Nr. 42780050088, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 12.§), kurā noteikta nekustamā īpašuma “Jaunās
Čankas” atsavināšanas kārtība, kā arī ņemot vērā Amatas novada pašvaldības īpašumu
atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2021. gada 27. maija sēdes protokolu
Nr. 3/2021, dome konstatē:
1. Nekustamais īpašums “Jaunās Čankas”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42780050088, sastāvošs no zemes vienības ar kopējo platību 1,95 ha, uz kuras atrodas
mežaudze, elektroniskajā izsolē, kas notikusi izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no
2021. gada 1. aprīļa plkst.13:00 līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13:09, ar augšupejošu soli
nosolīts izsoles pretendentam “PAMATS ĪPAŠUMI” SIA, reģ. Nr. 44103037309, par summu
5150,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 00 centi).

2. 2021. gada 26. maijā Amatas novada pašvaldībā saņemts pirmpirkumtiesīgās personas xx,
iesniegums par pirmpirkumtiesību izmantošanu, iegādājoties nekustamo īpašumu "Jaunās
Čankas", kadastra Nr. 42780050088, par nosolīto summu 5150,00 EUR.
3. 2021. gada 9. jūnijā xx ir norēķinājies par nekustamo īpašumu pilnā apmērā, iemaksājot
5150,00 EUR (pieci tūkstoši viens simts piecdesmit euro un 00 centi) Amatas novada
pašvaldības budžeta kontā.
4. 2021. gada 14. jūnijā starp Amatas novada pašvaldību un xx noslēgts pirkuma līgums Nr. 71/2021/206.
5. 2021. gada 14. jūlijā īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz xx vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro
daļu, 10. pantu, 11. pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. pantu, 28.¹ pantu,
30.² pantu, Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2021. gada 27. maija sēdes protokolu Nr. 3/2021, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma “Jaunās Čankas”, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780050088, atsavināšanu xx.
2. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmējas bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
“Jaunās Čankas”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780050088.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
12.
Par nekustamā īpašuma „Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680060340, atsavināšanas pabeigšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatot Amatas novada domes 2021. gada 24. marta lēmumu Nr. 13 „Par nekustamā
īpašuma “Līvānu dārzi”, kadastra Nr. 42680060340, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles
noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 13.§), kurā noteikta nekustamā īpašuma “Līvānu dārzi”
atsavināšanas kārtība, kā arī ņemot vērā Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2021. gada 27. maija sēdes protokolu Nr. 3/2021, dome
konstatē:
1. Nekustamais īpašums „Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42680060340, kas sastāv no zemes vienības
ar kopējo platību 3,28 ha, elektroniskajā izsolē, kas notikusi izsoļu
vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 1. aprīļa plkst.13:00
līdz 2021. gada 5. maija plkst. 13:00, ar augšupejošu soli nosolīts
izsoles pretendentam SIA ARTDEV, reģ. Nr. 51203058941, par
summu 7400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

2. 2021. gada 12. maijā Amatas novada pašvaldībā saņemts
pirmpirkuma tiesīgās personas iesniegums par pirmpirkumtiesību
izmantošanu, iegādājoties nekustamo īpašumu "Līvānu dārzi",
kadastra Nr. 42680060340, par nosolīto summu 7400,00 EUR.
3. 2021. gada 3. jūnijā ir norēķinājies par nekustamo īpašumu pilnā
apmērā, iemaksājot 7400,00 EUR (septiņi tūkstoši četri simti euro
un 00 centi). Amatas novada pašvaldības budžeta kontā.
4. 2021. gada 28. jūnijā starp Amatas novada pašvaldību un noslēgts
pirkuma līgums Nr. 7-1/2021/221.
5. 2021. gada 13. jūlijā īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz xx vārda.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas
1. punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro
daļu, 10. pantu, 11. pantu, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28. pantu, 28.¹ pantu,
30.² pantu, Amatas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas 2021. gada 27. maija sēdes protokolu Nr. 3/2021, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma
„Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu
novads,
kadastra
Nr. 42680060340,
atsavināšanu.
2. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības kā
Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmējas
bilances pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Līvānu dārzi”, Nītaures pagasts,
Cēsu novads, kadastra Nr. 42680060340.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
13.
Par nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42780060071, atsavināšanas pabeigšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatot Amatas novada domes 2021. gada 24. februāra lēmumu Nr. 9 „Par nekustamā
īpašuma “Priežu iela 4”, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads, kadastra Nr. 42780060071,
nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr. 3, 9.§), kurā noteikta nekustamā īpašuma “Priežu iela 4”
atsavināšanas kārtība, dome konstatē:

1. Nekustamajam īpašumam Priežu iela 4, Skujene, Skujenes pagasts,
Cēsu novads, kadastra Nr. 42780060071, saskaņā ar 2021. gada 24.
februāra Amatas novada domes lēmumu noteikta vērtība 660,00 EUR
(seši simti sešdesmit euro un 00 centi).
2. 2021. gada 11. martā pirmpirkuma tiesīgā persona norēķinājies par
nekustamo īpašumu pilnā apmērā, iemaksājot 660,00 EUR (seši simti
sešdesmit euro un 00 centi) Amatas novada pašvaldības budžeta
kontā.
3. 2021. gada 22. martā starp Amatas novada pašvaldību un
pirmpirkuma tiesīgo personu noslēgts pirkuma līgums Nr. 71/2021/87.
4. 2021. gada 27. jūlijā īpašums ierakstīts zemesgrāmatā uz vārda.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu, 4.
panta ceturtās daļas 8. punktu, 44. panta septīto daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021.atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atzīt par pabeigtu nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42780060071, atsavināšanu par labu pirmpirkuma tiesīgajai
personai.
2. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas,
tiesību un saistību pārņēmējas bilances pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Priežu
iela 4, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42780060071.
Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
namā Valmierā, Voldemāra Baloža ielā 13a, LV–4201) viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

14.
Par nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065,
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izskatījusi Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes priekšlikumu nodot atsavināšanai
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 un kopējo
platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, dome konstatē:
1. Saskaņā ar Vidzemes rajona tiesas Nītaures pagasta zemesgrāmatas nodalījuma
Nr. 100000605938 datiem nekustamais īpašums “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze, pieder

Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un
saistību pārņēmējai saskaņā ar tiesneša Jāņa Grīnberga 2020. gada 23. oktobra lēmumu.
2. Nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680120065, lietošanas mērķis pēc Valsts zemes dienesta Informatīvās izdrukas no
Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem ir zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 5,31 ha.
3. Nekustamajam īpašumam Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti
apgrūtinājumi:
a. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās
esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija meža
zemēs – 0,11 ha;
b. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz tās
esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,11 ha;
c. līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas
teritorija lauku apvidos – 0,11 ha.
4. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu
„atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai”, 5. panta pirmo daļu „atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu
nekustamo īpašumu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija”,
8. panta otro daļu „atsavināšanai paredzētā atvasinātas publiskas personas nekustamā
īpašuma novērtēšanu organizē attiecīgās atvasinātās publiskās personas
lēmējinstitūcijas noteiktajā kārtībā”, 9. panta otro daļu „institūciju, kura organizē
atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas
publiskas personas lēmējinstitūcija” ir izskatāms jautājums par iespējamo īpašuma
atsavināšanu.

5. SIA “INTERBALTIJA”, reģ. Nr. 40003518352, 2021. gada 10. jūnijā noteikusi nekustamā
īpašuma iespējamo tirgus vērtību 17 100,00 EUR apmērā, t. sk. mežaudzes vērtība ir
11 260,00 EUR.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta
pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 1.
punktu, 4. panta pirmo daļu, 5. panta pirmo daļu, 8. panta otro daļu un trešo daļu, 9. panta otro
daļu, 10. pantu, 11. pantu, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021.atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmējai piederošo nekustamo īpašumu “Viļumi”, Nītaures
pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42680120065, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 42680120081 un kopējo platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze.
2. Noteikt, ka nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, nosacītā sākuma
cena ir 17 100,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens simts euro un 00 centi).
3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, elektroniskās
izsoles noteikumus (pielikums).
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei.

5.Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Administratīvās rajona tiesas tiesu
nams, Valmiera, Voldemāra Baloža iela 13a, LV – 4201) viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas.
Pielikums

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „VIĻUMI”,
NĪTAURES PAGASTS, CĒSU NOVADS
ELETRONISKĀS IZSOLES NOTEIKUMI
1.Vispārīgie noteikumi
1.1.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta sēdes lēmumu „Par
nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680120065, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (protokols Nr. __) tiek pārdots Cēsu novada pašvaldībai kā Amatas
novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai piederošais
nekustamais īpašums “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, kadastra
Nr. 42680120065 (turpmāk – Zemes gabals).
1.2. Izsoli organizē Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Īpašumu atsavināšanas un
dzīvojamo māju privatizācijas komisija (turpmāk – Komisija).
Izsoles mērķis - pārdot Zemes gabalu par iespējami augstāko cenu, nosakot pretendentu, kas
šādu cenu piedāvās, elektroniskā izsolē.
Izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2021. gada 30. augusta
plkst. 13:00 līdz 2021. gada 29. septembra plkst. 13:00.
Zemes gabala izsoles nosacītā sākuma cena ir 17 100,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši viens
simts euro un 00 centi).
Nodrošinājuma nauda – 10% no Zemes gabala nosacītās sākuma cenas, t. i., 1710,00 EUR
(viens tūkstotis septiņi simti desmit euro un 00 centi) jāiemaksā Cēsu novada Amatas
apvienības pārvades kontā ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskai izsolei
nekustamajam īpašumam “Viļumi””:
SEB banka: kods: UNLALV2X; konts: LV52UNLA0050000013301 vai
AS Swedbank: kods: HABALV22; konts: LV41HABA0551000289503.
Izsoles solis – 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi).
Sludinājumi par izsoli publicējami oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Druva”,
tīmekļa vietnē internetā www.amatasnovads.lv un elektronisko izsoļu vietnē
www.izsoles.ta.gov.lv.
Izsoles izziņošana un visas procesuālās darbības saistībā ar izsoli notiek saskaņā ar izsoles
noteikumiem, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums

2.1. Zemes gabals „Viļumi”, kadastra Nr. 42680120065, atrodas Nītaures pagastā, Cēsu novadā.
Zemes gabals sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42680120081 ar kopējo
platību 5,31 ha, uz kuras atrodas mežaudze.
2.2. Zemes gabals reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Nītaures pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000605938, 23.10.2020.

2.3. Zemes gabala īpašnieks – Cēsu novada pašvaldība kā Amatas novada pašvaldības finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
2.4. Nekustamajam īpašumam Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā reģistrēti
apgrūtinājumi:
2.4.1. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz
tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
meža zemēs – 0,11 ha;
2.4.2. ūdensnotekas (ūdensteču regulēta posma un speciāli raktas gultnes), kā arī uz
tās esošas hidrotehniskas būves un ierīces ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – 0,11 ha;
2.4.3. līdz 10 km garas dabiskas ūdensteces vides un dabas resursu aizsardzības
aizsargjoslas teritorija lauku apvidos – 0,11 ha.
2.5. Zemes gabals nav ieķīlāts, apgrūtināts ar parādiem vai citiem lietu tiesības ierobežojošiem
apgrūtinājumiem.
2.6. Zemes gabala lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
2.7. Uz Zemes gabala iegūšanu īpašumā attiecināmas likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” VI nodaļas “Darījumi ar zemes īpašumiem” un Ministru kabineta noteikumu
“Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” normas.
2.8. Zemes gabals atrodas Cēsu novada Nītaures pagastā, apdzīvotas vietas Viļumi tuvumā.
Piebraukšana pie zemes vienības no Nītaures-Viļums-Niedras autoceļa, kas klāts ar labas
kvalitātes grants ceļa segumu, apmēram 2,8 km pa apmierinošas kvalitātes piebraucamo ceļu
ar grants un grunts segumu. Autotransporta plūsmas gar īpašumu nav. Kopumā piebraukšana
zemes gabalam ar personīgo autotransportu ir apmierinoša. Zemes vienības konfigurācija un
reljefs ir piemērots lauksaimniecībai un mežsaimniecībai.
2.9. Sīkāka informācija par Zemes gabala robežām un tā izmantošanu, kā arī vienoties par
nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 27344270 (Teiksma Riekstiņa).
9. Izsoles dalībnieki
9.1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības iegūt
Latvijas Republikā nokustamo īpašumu, un kura līdz reģistrācijas brīdim ir iemaksājusi šo
noteikumu 1.6. punktā minēto nodrošinājuma naudu un ir autorizēta dalībai izsolē.
9.2. Izsoles dalībniekam nedrīkst būt pasludināta maksātnespēja, tiem nav uzsākts likvidācijas
process, to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par
darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu.
9.3. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā
ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt mantas pārdošanā izsolē (tās
organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
10. Izsoles pretendentu reģistrācija Izsoļu dalībnieku reģistrā
10.1. Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 30. augusta plkst. 13:00 līdz 2021. gada 19.
septembra plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv uzturētā izsoļu
dalībnieku reģistrā.
10.2. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē
https://izsoles.ta.gov.lv. Pieteikumam pievieno informāciju par notariāli apliecinātu pilnvaru,
ja reģistrēts lietotājs izsolē pārstāv citu fizisku personu, vai informāciju par rakstiski noformētu
pilnvaru vai dokumentu, kas apliecina reģistrēta lietotāja tiesības pārstāvēt juridisku personu
bez īpaša pilnvarojuma, ja reģistrēts lietotājs pārstāv juridisku personu. Ar pieteikuma

iesniegšanu pretendents ir apliecinājis, ka ir iepazinies ar izsoles noteikumiem un vēlas
iegādāties Zemes gabalu.
10.3. Reģistrējoties Izsoļu dalībnieku reģistrā, persona iepazīstas ar elektronisko izsoļu vietnes
lietošanas noteikumiem un apliecina noteikumu ievērošanu, kā arī par sevi sniegto datu
pareizību.
10.4. Ziņas par personu iekļauj Izsoļu dalībnieku reģistrā, pamatojoties uz personas iesniegumu.
Iesniegumu persona iesniedz patstāvīgi, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo
elektronisko pakalpojumu "Par e-izsoļu vietnes dalībnieka dalību konkrētā izsolē" un
identificējoties ar vienu no vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv
piedāvātajiem identifikācijas līdzekļiem.
10.5. Reģistrēts lietotājs, kurš vēlas piedalīties izsludinātajā izsolē, elektronisko izsoļu vietnē
nosūta izsoles rīkotājam lūgumu par autorizēšanu dalībai konkrētā izsolē un izsoles
sludinājumā norādītajā izsoles rīkotāja kontā iemaksā izsole nodrošinājuma summu
sludinājumā noteiktajā apmērā, kā arī sedz maksu par dalību izsolē vietnes administratoram
normatīvajos aktos noteiktajā apmērā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam
lietotājam sagatavotu rēķinu. Ar dalības maksas samaksas brīdi dalībnieks ir apliecinājis, ka ir
iepazinies un piekrīt izsoles noteikumiem.
10.6. Izsoles rīkotājs autorizē izsoles pretendentu, kurš izpildījis izsoles priekšnoteikumus, dalībai
izsolē 7 (septiņu) dienu laikā, izmantojot elektronisko izsoļu vietnē pieejamo rīku.
10.7. Informāciju par autorizēšanu dalībai izsolē izsoles rīkotājs reģistrētam lietotājam nosūta
elektroniski uz elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam izveidoto kontu.
10.8. Autorizējot personu izsolei, katram solītājam elektronisko izsoļu vietnes sistēma automātiski
izveido unikālu identifikatoru.
10.9. Izsoles pretendents netiek reģistrēts, ja:
10.9.1. nav vēl iestājies vai ir beidzies pretendentu reģistrācijas termiņš;
10.9.2. ja nav izpildīti visi šo noteikumu 4.2. punktā minētie norādījumi;
10.9.3. konstatēts, ka uz pretendentu attiecas izsoles noteikumu 3.2. punktā minētie
apstākļi;
10.9.4. fiziskā vai juridiskā persona saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nevar
iegūt savā īpašumā zemi.
10.10. Izsoles rīkotāji nav tiesīgi līdz izsoles beigām sniegt informāciju par izsoles pretendentiem.
11. Izsoles norise
11.1. Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2021. gada 30. augustā
plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 29. septembrī plkst. 13:00.
11.2. Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, kad tas noteiktajā kārtībā
autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.
11.3. Solīšana sākas no izsoles sākumcenas. Solītājs nevar reģistrēt solījumu, kas ir mazāks par
izsoles sākumcenu vai vienāds ar to, atšķiras no izsoles sludinājumā noteiktā izsoles soļa, t.i.,
par 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centi), vai ir mazāks par iepriekš reģistrētajiem
solījumiem vai vienāds ar tiem.
11.4. Reģistrētos solījumus nevar atsaukt vai mainīt.
11.5. Elektronisko izsoļu vietnē solījumi tiek reģistrēti hronoloģiskā secībā, fiksējot nosolīto summu
un solījuma reģistrēšanas laiku. Izsoles norises laikā šī informācija ir pieejama pašvaldībai un
izsoles dalībniekiem.
11.6. Izsoles norises laikā un pēc izsoles noslēguma elektronisko izsoļu vietnē ir publiski pieejama
informācija par augstāko nosolīto cenu.
11.7. Ja pēdējo piecu minūšu laikā pirms izsoles noslēgšanai noteiktā laika tiek reģistrēts solījums,
izsoles laiks automātiski tiek pagarināts par 5 (piecām) minūtēm.

11.8. Ja pēdējās stundas laikā pirms izsoles noslēgšanas tiek konstatēti būtiski tehniski traucējumi,
kas var ietekmēt izsoles rezultātu, un tie nav saistīti ar sistēmas drošības pārkāpumiem,
izsoles laiks automātiski tiek pagarināts līdz nākamās darbadienas pulksten 13:00.
11.9. Pēc izsoles noslēgšanas solījumus nereģistrē un elektronisko izsoļu vietnē tiek norādīts izsoles
noslēgums datums, laiks un pēdējais izdarītais solījums.
11.10. Izsoles organizētājs var pārtraukt izsoli, ja tās norises laikā saņemts elektronisko izsoļu
vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem tehniskiem traucējumiem, kas var
ietekmēt izsoles rezultātu. Paziņojumu par izsoles pārtraukšanu publicē elektronisko izsoļu
vietnē.
11.11. Pēc izsoles slēgšanas sistēma automātiski sagatavo izsoles aktu, kuru Komisija apstiprina
piecu darba dienu laikā pēc izsoles.
11.12. Nodrošinājuma nauda tiek ieskaitīta pirkuma maksā uzvarējušajam dalībniekam. Izsoles
dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, septiņu darba dienu laikā tiek
atmaksāta nodrošinājuma nauda, ja izsoles dalībnieks ir izpildījis izsoles noteikumos fiksētās
prasības. Nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta, pārskaitot izsoles dalībnieka norādītajā
kontā, vai, ja tāds norādījums nav bijis, kontā, no kura summa saņemta.
11.13. Ja juridiskajai personai, kura nosolījusi visaugstāko cenu, konstatēti 3.2. punktā norādītie
apstākļi, tai netiek atmaksāta izsoles nodrošinājuma nauda, un Zemes gabals tiek piedāvāts
pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.
11.14. Izsole tiek atzīta par nenotikušu un nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta nevienam no
izsoles dalībniekiem, ja neviens no viņiem nav pārsolījis izsoles sākumcenu.
12. Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma noslēgšana
12.1. Komisija piecu darba dienu laikā pēc izsoles protokola apstiprināšanas izsniedz paziņojumu
par pirkuma summu, nosūtot to uz izsoles uzvarētāja norādīto elektroniskā pasta adresi.
12.2. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, tiek izrakstīts rēķins par pirkuma summu,
kas atbilst starpībai starp augstāko nosolīto cenu un iemaksāto nodrošinājuma naudu. Rēķins
jāapmaksā tajā norādītajā termiņā.
12.3. Ja īpašumu nosolījušais izsoles dalībnieks šo noteikumu 6.2. punktā noteiktajā termiņā nav
norēķinājies šajos noteikumos minētajā kārtībā, viņš zaudē tiesības uz nosolīto īpašumu.
Izsoles nodrošinājuma nauda attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāta.
12.4. Ja nosolītājs noteiktajā laikā nav samaksājis nosolīto cenu, par to informē izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis nākamo augstāko cenu un šim izsoles dalībniekam ir tiesības divu nedēļu laikā
no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot izsoles rīkotājam par īpašuma pirkšanu par paša
solīto augstāko cenu.
12.5. Ja 6.4. punktā noteiktais izsoles dalībnieks no īpašuma pirkuma atsakās vai norādītajā termiņā
nenorēķinās par pirkumu, izsole tiek uzskatīta par nenotikušu.
12.6. Lēmumu par atkārtotu izsoli vai atsavināšanas procesa pārtraukšanu pieņem Cēsu novada
dome.
12.7. Pirkuma līgumu pircējs paraksta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pirkuma summas apmaksas.
13. Nenotikusi izsole
13.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
13.1.1. izsolei nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks;
13.1.2. neviens no izsoles dalībniekiem, kas pieteicies izsolei, nepārsola sākumcenu;
13.1.3. nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

13.1.4. izsoles norises laikā vai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc izsoles noslēguma
saņemts elektronisko izsoļu vietnes drošības pārvaldnieka paziņojums par būtiskiem
tehniskiem traucējumiem, kas var ietekmēt izsoles rezultātu.
13.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja Izsoles rīkošanā ir pieļauta atkāpe no Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma un šajos Izsoles noteikumos paredzētās kārtības.
14. Izsoles rezultātu apstrīdēšana
Izsoles rezultātus var apstrīdēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē 5 (piecu) darba
dienu laikā pēc tam, kad Komisija ir apstiprinājusi izsoles protokolu.

15.
Par Dienesta viesnīcas audzēkņu audzināšanas pakalpojumu
Ziņo – Izglītības pārvaldes vadītāja L.Kokina
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu
un Cēsu novada domes lēmumu 08.10.2015. Nr.239 Par „Kārtības, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” un
veiktajiem aprēķiniem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021.atzinumu ( prot.
Nr. 2 ), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode,
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Dienesta viesnīcas vienas izglītības iestādes audzēkņu audzināšanas pakalpojuma
maksu vienam mēnesim– 267,13 EUR ( divi simti sešdesmit septiņi euro un 13 centi), ja
izglītības iestāde nenodrošina audzēkņu audzināšanas pakalpojumu Dienesta viesnīcā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
A.Egliņam – Eglītim.
16.
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu

_________________________________________________________________________
Ziņo: A.Ķerpe, centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu
pārvaldnieks
Cēsu novada pašvaldībā 2021. gada 29. jūlijā ( reģ.nr.6-2-6/5/2021/4207) saņemts Cēsu rajona Raunas
pagasta zemnieku saimniecības “Kliģēni” iesniegums par zemes starpgabala Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra apzīmējums 4201 003 0218, atsavināšanas ierosināšanu, pamatojoties uz Publiskas personas
mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 3. punktu.
Zemes gabals Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0218, iekļauts nekustamā
īpašuma Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0133,sastāvā un reģistrēts Vidzemes rajona
tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0047 2556 uz Cēsu novada pašvaldības vārda,
nodokļu maksātāja kods 90000031048, lēmuma datums: 11.02.2010. Pamatojoties uz Cēsu novada domes
27.05.2021. lēmumu Nr.144 “Par nekustamo īpašumu Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov.” (prot. Nr. 9, 5.p.) zemes

vienība no īpašuma Ābolu iela, Cēsīs, Cēsu nov., ir nodalīta izveidojot jaunu īpašumu Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu
nov., nosakot zemes vienībai starpgabala statusu, apstiprinot zemesgabala platību - 2067 m2 un nosakot
zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101).
Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecības “Kliģēni” īpašumā ir apbūvēti nekustamie īpašumi:
Abolu iela 12, Cēsis, Cēsu nov., reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 1030 un Jāņa Poruka iela 51, Cēsis, Cēsu nov., reģistrēts Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1886, kas robežojas ar pašvaldības īpašumā esošo zemes gabalu Ābolu iela
14, Cēsis, Cēsu nov.
Saskaņā ar minētā likuma 37.panta pirmās daļas 4.punktu Pārdot publiskas personas mantu par brīvu
cenu var, ja: nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā
pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk – Atsavināšanas likums, 1.panta
6.punktu, Pašvaldībā saņemts SIA „Invest Cēsis”, Reģ. Nr. LV 44103018948, vērtējums, saskaņā ar kuru
Nekustamā īpašuma visticamākā tirgus vērtība 2021. gada 23. jūlijā ir 2 900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti
euro).
Ievērojot Atsavināšanas likuma Pārejas noteikumu 12.punktu, Pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta
19.07.2021. Kadastra informācija, atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85. pantam, izdrukas
ID: i390001910621, saskaņā ar kuru zemes vienības novērtējums kadastrā ir 159,00.00 EUR (viens simts
piecdesmit deviņi euro un 00 centi). Tā kā īpašums izveidots 2009. gadā, tad informācija par Nekustamā
īpašuma kadastrālo vērtību uz 2007.gada 31.decembri nav iegūstama.
Uz lēmuma pieņemšanas dienu nepastāv spēkā esošu līgumu par zemes gabala lietošanu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta
pirmās daļas 2.punktu, 4.panta ceturtās daļas trešo punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu
un 77. panta ceturto daļu, kā arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.08.2021.
priekšlikumu (prot. Nr.6) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības
iestādēm par Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, ar 19

balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs,
Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ābolu iela, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra numurs 4201 003 0133,sastāvā esošo zemes vienību Ābolu iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 003 0218, ar kopējo platību - 2067 m2, turpmāk – Īpašums, pārdodot to par brīvu
cenu.
2. Apstiprināt Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu - 2 900.00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro).
3. Piedāvāt Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecībai “Kliģēni”, Reģ. Nr. LV 49501007086,
izmantot pirmpirkuma tiesības uz Īpašumu, nosūtot atsavināšanas paziņojumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
17.

Par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas noteikšanu SIA “BMH”
_______________________________________________________________________
Ziņo: Maruta Drubiņa, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē 02.08.2021. saņemts SIA “Baltiv Media House”
iesniegums par kopražojuma ar SIA “Fylm Work” mākslas filmas “Hybrid Vigor” filmēšanu 2021.gada
19.augustā (datums var mainīties) Lielstraupes pilī, Straupes pagastā.
2018.gada 22.februārī starp Latvijas Republikas Veselības ministriju (VM) un Pārgaujas
novada pašvaldību (Pašvaldība) ir noslēgts sadarbības līgums (Nr.01-45/1, PN/4-20.13/18/3) par to,
ka Pašvaldība pārņem VM īpašumā un/vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu Straupes pagastā
Pārgaujas novadā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Sadarbības līguma 2.1.3. punkts nosaka
Pašvaldības tiesības slēgt telpu nomas līgumus racionālai īpašumu izmantošanai un pārvaldīšanas
izdevumu segšanai.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka
Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārņēmēja, kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu
Nr. 8 pārstāv Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116276. Cēsu
novada Pārgaujas apvienības pārvalde ir iestādes “Pārgaujas novada pašvaldības dome”, reģ. Nr.
90009116276, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, ciktāl to neierobežo normatīvie akti
un Domes lēmumi.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas
mantas iznomāšanas noteikumi” 4.4.apakšpunktu un 5.punktu, Finanšu komitejas 12.08.2021.
atzinumu (protokols Nr.2 ), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis,
Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Noteikt nomas maksu par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanu SIA “Baltic Media
House” filmas “Hybrid Vigor” uzņemšanai 2021. gada 19.augustā 200,00 EUR (divi simti euro un 00
centi). Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības nodokli, veic
samaksu par patērēto elektroenerģiju.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktos finanšu līdzekļus izlietot Lielstraupes pils pārvaldīšanas
izdevumu daļējai segšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Maruta Drubiņa.
18.

Par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanas nomas maksas noteikšanu
SIA “White Picture”

___________________________________________________________________
Ziņo: Maruta Drubiņa, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldē 22.07.2021. saņemts SIA “White Picture”
iesniegums par Latvijas-Igaunijas kopražojuma mākslas filmas “Neredzamā cīņa” filmēšanu laika
posmā no 2021.gada 15.septembra līdz 5.novembrim Lielstraupes pilī, Straupē. Vietas sagatavošanai
pirms un sakārtošanai pēc filmēšanas Lielstraupes pils komplekss tiks izmantots no 2021. gada 15.
septembra līdz 5. novembrim, nodrošinot apmeklētāju piekļuvi Lielstraupes pilij dienās, kad tā atvērta
apskatei.
2018.gada 22.februārī starp Latvijas Republikas Veselības ministriju (VM) un Pārgaujas
novada pašvaldību (Pašvaldība) ir noslēgts sadarbības līgums (Nr.01-45/1, PN/4-20.13/18/3) par to,
ka Pašvaldība pārņem VM īpašumā un/vai valdījumā esošo nekustamo īpašumu Straupes pagastā

Pārgaujas novadā apsaimniekošanu un pārvaldīšanu. Sadarbības līguma 2.1.3. punkts nosaka
Pašvaldības tiesības slēgt telpu nomas līgumus racionālai īpašumu izmantošanai un pārvaldīšanas
izdevumu segšanai.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. punkts noteic, ka
Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību
un saistību pārņēmēja, kuru saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu
Nr. 8 pārstāv Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr. 90009116276. Cēsu
novada Pārgaujas apvienības pārvalde ir iestādes “Pārgaujas novada pašvaldības dome”, reģistrācijas
Nr.90009116276, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, ciktāl to neierobežo normatīvie akti
un Domes lēmumi.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta a)
apakšpunktu, Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas
iznomāšanas noteikumi” 4.4.apakšpunktu un 5.punktu, Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Noteikt nomas maksu par Lielstraupes pils kompleksa izmantošanu SIA “White Picture”
filmas “Neredzamā cīņa” uzņemšanai no 15.09.2021. - 05.11.2021. 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci
simti euro un 00 centi). Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības
nodokli, veic samaksu par patērēto elektroenerģiju.
2. Lēmuma 1.punktā noteiktos finanšu līdzekļus izlietot Lielstraupes pils pārvaldīšanas
izdevumu daļējai segšanai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Maruta Drubiņa.
19.
Par nekustamā īpašuma “Rudzi”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. M.Drubiņa
Pārgaujas novada dome 2021. gada 28.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 127 “Par nekustamā īpašuma
„Rudzi” Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības nodošanu atsavināšanai” (protokols Nr.6, 13.§).
Lēmumā tika nolemts nodot atsavināšanai starpgabalu - pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Rudzi”,
Straupes pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4282 004 0411, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4282 004 0408, ar kopplatību 0.53 ha, turpmāk – NĪ “Rudzi”, pārdodot to par brīvu, nosacīto
cenu - 2934.95 EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri eiro un 95 centi).
Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde, turpmāk- Pārvalde, 2021. gada 6. jūlijā nosūtīja
paziņojumus (reģistrācijas Nr. 4-6/2021/2, 4-6/2021/3, 4-6/2021/4, 4-6/2021/5) vienīgā NĪ “Rudzi” piegulošā
nekustamā īpašuma “Krustceles”, kadastra Nr.4282 004 0409, Straupes pagastā, Cēsu novadā,
kopīpašniekiem turpmāk – NĪ “Krustceles” kopīpašnieki) par iespēju iegādāties NĪ par nosacīto cenu 2934.95
EUR (divi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri eiro un 95 centi).
NĪ “Krustceles” kopīpašnieki līdz noteiktajam termiņam (2021. gada 28. jūlijam) pieteicās (pieteikums
Pārvaldē saņemts 27.07.2021. un reģistrēts ar Nr.4-9/2021/17) īpašuma tiesību iegūšanai – vienādās
domājamās daļās, t.i., katram ¼ domājamā daļa. Kopīpašnieki apliecina, ka ir savstarpēji vienojošies un
pirkuma cenas pārskaitījums tiks veikts no norēķinu konta.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu,
21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas

likuma 3. un 7.pantu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu, 37.panta pirmās
daļas 4.punktu, 44.panta astotās daļas 1.punktu, Pārgaujas novada domes 2021. gada 28.jūnija lēmumu Nr.
127 “Par nekustamā īpašuma „Rudzi” Straupes pagastā, Pārgaujas novadā, zemes vienības nodošanu
atsavināšanai” (protokols Nr.6, 13.§) un Cēsu novada domes Finanšu 12.08.2021. komitejas atzinumu
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris

Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu “Rudzi”, Straupes pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 4282 009
0411, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0408, ar kopplatību 0.53 ha,
nekustamā īpašuma “Krustceles”, kadastra Nr.4282 004 0409, kopīpašniekiem.
2. Uzdot Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldei sagatavot pirkuma līgumu trīsdesmit dienu laikā no
nosacītās cenas samaksas un organizēt tā parakstīšanu.
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. M.Drubiņai.

20.
Par pabalsta pirmklasniekam piešķiršanu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes izglītības
iestāžu audzēkņiem
____________________________________________________________________
Ziņo – Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elita Eglīte
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 21. punkts nosaka, ka pašvaldību kompetence izglītībā
ir noteikt pabalstu un cita veida materiālās palīdzības apmēru un piešķiršanas kārtību
izglītojamajiem tās padotībā esošās izglītības iestādēs.
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punkts nosaka, ka
līdz jaunu novada saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 1.
jūnijam, ir spēkā novadu veidojošo bijušo pašvaldību saistošie noteikumi, izņemot saistošos
noteikumus par teritorijas plānojumu.
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes nolikuma nobeiguma noteikumu 24. punkts
nosaka, ka pārvalde ir bijušās Amatas novada pašvaldības finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja, ciktāl to neierobežo normatīvie akti un Domes lēmumi.
Amatas novada dome 2020. gada 17. jūnijā pieņēmusi lēmumu “Par pabalsta
pirmklasniekam piešķiršanu 2020./2021. mācību gadā” (protokols Nr. 13, 4.§), ar kuru nolemts
piešķirt 2020./2021. mācību gadā pabalstu pirmklasniekam 50,00 euro apmērā. Pabalstu
pirmklasniekam vienu reizi bija tiesības saņemt ģimenei, kurā bērns 2020. gada 1. septembrī uzsāka
mācības pirmajā klasē Amatas novada izglītības iestādē.
Pabalsta finansējums 2021./2022. mācību gadā tika plānots Amatas novada pašvaldības
budžetā, šobrīd Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes 2021. gada budžetā.
Lai nodrošinātu pieņemto normatīvo aktu izpildi, nepieciešams precizēt lēmuma darbības
administratīvo teritoriju un pabalsta izmaksāšanas kārtību.
Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.08.2021.atzinumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:

1. Noteikt, ka Amatas novada domes 2020. gada 17. jūnija lēmums “Par pabalsta pirmklasniekam
piešķiršanu 2020./2021. mācību gadā” ir spēkā Cēsu novada Amatas apvienības
administratīvajā teritorijā līdz 2021. gada 31. decembrim.
2. Noteikt, ka pirmklasniekiem, kuri 2021. gada 1. septembrī uzsāk mācības pirmajā klasē Cēsu
novada Amatas apvienības administratīvajā teritorijā esošā izglītības iestādē, ir izmaksājams
pabalsts 2021./2022. mācību gadā 50,00 euro apmērā.
3. Noteikt, ka pabalsta pirmklasniekam saņemšanai bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis no
2021. gada 20. augusta līdz 2021. gada 30. septembrim izglītības iestādē iesniedz Amatas
novada pašvaldības Sociālajam dienestam adresētu iesniegumu.
4. Noteikt, ka pabalsts pirmklasniekam ir izmaksājams no Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes budžeta līdzekļiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p. i. Elitai
Eglītei
21.
Par aizņēmumu investīciju projekta “Alauksta ielas pārbūve (posmā km 0,000 līdz km
0,545)” Vecpiebalgā, Cēsu novadā īstenošanai
_______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir
iespēja līdz katra mēneša pirmajam datumam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.
Saskaņā ar MK noteikumu 3.1.punktu investīciju projekts “Alauksta ielas pārbūve (posmā km
0,000 līdz km 0,545)” atbilst Vecpiebalgas novada pašvaldības investīciju plānam 2021. –
2022. gadam, un MK noteikumu 3.1.2.apakšpunktā paredzētajam mērķim – pašvaldības transporta
infrastruktūras (ielas, ceļi, veloceļi, gājēju ietves, viedie risinājumi satiksmes drošībai un
organizēšanai, kā arī inženierkomunikācijas un stāvlaukumi, ja tie saistīti ar attiecīgajā investīciju
projektā iekļauto ielu vai ceļu, u. c. transporta infrastruktūra) attīstībai, ja investīciju projektā
plānoto būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par transporta infrastruktūras 1 km nepārsniedz 1 000
000 euro.
Projekta ietvaros ir izstrādāts Alauksta ielas pārbūves būvprojekts un izsniegta būvatļauja, kā
arī veikts iepirkums par būvniecības darbiem. Būvniecības izmaksas – 478 790,64 EUR ar PVN.
Kopējais aizņēmuma apmērs – 406 972,04 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums investīciju projekta
īstenošanai ir 15% no nepieciešamā finansējuma, jeb 71 818,60 EUR. 2021.gadam – 21 545,58,
2022.gadam – 50 273,02 EUR.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 05.08.2021. atzinumu (prot. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs
Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis

Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā investīciju projektu “Alauksta ielas
pārbūve (posmā km 0,000 līdz km 0,545)” aizņēmuma 406 972,04 EUR (četri simti seši tūkstoši
deviņi simti septiņdesmit divi eiro, 04 centi) saņemšanai. Investīciju projekta “Alauksta ielas
pārbūve (posmā km 0,000 līdz km 0,545)” kopējās būvdarbu izmaksas ir 478 790,64 EUR.
2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu investīciju projekta īstenošanai 15% no nepieciešamā
finansējuma, jeb 71 818,60 EUR. Nepieciešamais līdzfinansējums 2021.gadā – 21 545,58,
2022.gadā – 50 273,02 EUR.
3. Noteikt, ka investīciju projekts tiek uzsākts līdz 2021.gada 31.decembrim un pilnībā pabeigts līdz
2022.gada 31.decembrim.
22.
Par amata vienības izveidošanu Izglītības pārvaldē
___________________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ēkā Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novadā darbojas Dienesta viesnīca nodrošinot 176 skolēnu, kuri mācās
izglītības iestādēs un izglītības programmas īstenošana tiek nodrošināta Cēsu novada teritorijā, izmitināšanu.
Lai uzraudzītu, koordinētu un kontrolētu Dienesta viesnīcā dzīvojošo audzēkņu uzvedības normu ievērošanu,
sadzīves apstākļus un papildizglītības procesu, veiktu savlaicīgu psihoaktīvo vielu lietotāju un datorspēlētāju
atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu Dienesta viesnīcā dzīvojošo audzēkņu vidū, nepieciešamības
gadījumā veiktu individuālo darbu ar audzēkņiem un viņu vecākiem, sociāli pedagoģisku un psiholoģisku
problēmu risināšanā, nepieciešama Dienesta viesnīcas skolotāja amata vienība.
Pamatojoties uz likuma “Par Pašvaldībām” 15.panta 4.punktu un 11.02.2021. Cēsu novada
saistošiem noteikumiem Nr.6 “ Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” (izdevumu klasifikācijas
funkcionālā kategorija 09.600, uzskaites dimensija 11/034), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 05.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris

Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1.
Ar 01.09.2021. izveidot 1 amata vienību - Dienesta viesnīcas skolotājs Cēsu novada pašvaldības
centrālās administrācijas Izglītības pārvaldē
Amata
Profesijas
Amats
vienību
Slodze Mēnešalga
kods
skaits
Dienesta viesnīcas
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
1
235907
0,5
skolotājs
par pedagogu samaksu
2. Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, izmaiņas Izglītības pārvaldes reglamentā u.c.)
izpildes organizēšanu, saistībā ar izveidoto amata vienību, uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas
Izglītības pārvaldes vadītājai L.Kokinai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas izpilddirektora vietnieka p.i.
S.Zvirbulei.

23.
Par apstiprinātā projekta “Jauns un interAKTĪVS”
(pieteikuma Nr. 2021-1-LV02-ESC30-SOL-000036016) īstenošanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) ir izskatījusi un
izvērtējusi programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” 2021. gada 1. projektu konkursā Erasmus+
un Eiropas Solidaritātes korpuss vienotajā tiešsaistes platformā saņemto Vecpiebalgas novada
pašvaldības (OID kods E10054061) elektronisko pieteikumu Nr. 2021-1-LV02-ESC30-SOL-000036016
par dotācijas piešķiršanu projekta “Jauns un interAKTĪVS!” īstenošanai. JSPA ir pieņēmusi lēmumu
(lēmums Nr. 2-30/14) piešķirt finansējumu EUR 2388.00 (divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi
euro, 00 centi) projekta “Jauns un interAKTĪVS!” īstenošanai, nosakot priekšfinansējuma maksājumu
80% apmērā no piešķirtās dotācijas summas. Projekta realizēšanai nepieciešams pašvaldības
priekšfinansējums 20% apmērā no piešķirtās dotācijas summas.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un
20. punktu un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” 12.6. apakšpunktu Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību un tiesību
pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – projekta iesniedzējs).
Pamatojoties uz Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019. – 2027. gadam viena
no prioritātēm ir apstākļu radīšana, kas ļauj īstenot savu potenciālu jauniešiem lauku apvidos ,
saskaņā ar Jaunatnes likuma 5. pantu, kas nosaka pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas
nozarē, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu realizēšanu,
ievērojot Vecpiebalgas novada Jaunatnes politikas stratēģijā 2019. – 2023. gadam definēto
uzdevumu pilnveidot neformālās izglītības piedāvājumu, kas atbilst jauniešu interesēm un
vajadzībām, un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2021.
atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ir atbildīga par projekta
īstenošanu un veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu,
atskaišu sagatavošanu un kontroli.
2. Atļaut :
2.1. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei, tās vadītāja p.i. personā
parakstīt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju;
2.2. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības
nodaļai administrēt piešķirto projekta finansējumu EUR 2388.00 euro (divi
tūkstoši trīs simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centi), nodrošinot pašvaldības
priekšfinansējumu 20% apmērā no piešķirtās dotācijas summas, jeb 716,40
(septiņi simti sešpadsmit euro, 40 centi).
3. Noteikt atbildīgo kontaktpersonu par projekta īstenošanu Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāju.

4. Noteikt atbildīgo kontaktpersonu par projekta īstenošanu Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāju.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
A.Egliņam – Eglītim.
24.
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Saimniecības pārzinis” apstiprināšanu
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
________________________________________________________________
Ziņo: Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa ir iesniegusi
izskatīšanai iesniegumu (23.07.2021. Nr. BZ18-1-11/2021/5), ar lūgumu piešķirt finansējumu un
apstiprināt jaunu amata vienību “saimniecības pārzinis”.
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi”, adresē - Sporta iela 14, Augšlīgatne,
Līgatnes pagasts, Cēsu novads kā patstāvīga iestāde dibināta 2019.gada 1.janvārī. Līdz tam iestāde
bija iekļauta Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes sastāvā.
Izglītības iestādē “Zvaniņi” 2019.gada 1.janvārī darbojās 6 grupas ar kopējo bērnu skaitu
136.
Katru gadu pieprasījums pēc jaunām vietām izglītības iestādē “Zvaniņi” pieaug, un, lai
nodrošinātu pieprasījumu, ik pēc diviem gadiem nākas atvērt papildus grupas ēkā Sporta ielā 14,
Augšlīgatnē. 2018. gadā atvērta grupa sešgadīgajiem izglītojamiem Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas
telpās Upes ielā 2, Augšlīgatnē un 2020.gada 9.novembrī vēl vienu grupa adresē - Upes ielā 3,
Augšlīgatnē.
Šobrīd Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” 7 grupās iespējams uzņemt 158
bērnus, grupas izvietotas 3 ēkās.
Sākotnēji, tā kā grupu un bērnu skaits pirmajos gados bija neliels, nebija nepieciešams veidot
atsevišķu štata vienību “Saimniecības pārzinis”. Saimniecības pārziņa pienākumu veikšanai tika
norīkots viens skolotāja palīgs, veicot viņam samaksu par papildus pienākumu veikšanu. Daļu no
saimniecības pārziņa pienākumiem veica iestādes vadītāja.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem saimnieciskā darba apjoms ir ievērojami palielinājies,
tādēļ ir nepieciešams darbinieks, kurš atbild un uzrauga sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu iestādē
(tīrīšana, dezinfekcija, gultas veļas marķēšana, nomaiņa, ēdināšanas nodrošināšana u.c.), uzrauga
materiāltehniskos resursus (inventāra uzskaite, marķēšana, kvalitāte u.c.), veic saimniecības līdzekļu,
preču iegādi, marķēšanu, sadali uz ēkām. (Papildus pienākumi aprakstīti amata aprakstā)
Līdz šim iestādei teritorijas kopšanu veica kapitālsabiedrība “Līgatnes komunālserviss”.
Personālresursu trūkuma dēļ, kapitālsabiedrība “Līgatnes komunālserviss” nespēj pakalpojumu
nodrošināt tādējādi Saimniecības pārziņa amata aprakstā paredzēts, ka viņš veic iestādes ēkas un
teritorijas apzaļumošanu, grābj nopļauto zāli, lasa ābolus, ar pretslīdes materiālu kaisa celiņus.
Ņemot vērā minēto, lai nodrošinātu aprakstīto pienākumu kvalitatīvu izpildi, lūgums no
2021.gada 1.septembra Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” izveidot jaunu štata
vietu “Saimniecības pārzinis” ar 1 slodzi, nosakot amata algu 637.00 EUR mēnesī pirms nodokļu
nomaksas, kā arī piešķirt papildus līdzekļus 2361,80 EUR atalgojuma nodrošināšanai līdz 2021.gada
31. decembrim.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Cēsu novada domes
2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 39.2. punktu,
40,11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.08.2021.
atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2),
Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-

Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers,
Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. No 2021.gada 1.septembra apstiprināt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņi” amata vienību “Saimniecības pārzinis” ar 1 slodzi, nosakot amata algu 637.00 EUR (seši
simti trīsdesmit septiņi euro) mēnesī.
2. Piešķirt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņi” papildus līdzekļus 2361,80
EUR atalgojuma nodrošināšanai līdz 2021.gada 31. decembrim no Līgatnes apvienības pārvaldes
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei Ievai Remesei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Anetei Dzērvei.
25.
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Skolotāja palīgs” apstiprināšanu
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
_____________________________________________________________________
Ziņo: Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa ir iesniegusi
izskatīšanai iesniegumu (16.07.2021. Nr. BZ18-1-11/2021/2), ar lūgumu piešķirt finansējumu un
apstiprināt amata vienību “Skolotāja palīgs”.
Šobrīd 2021. gada jūlija mēnesī Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” visas
vietas grupās bērniem līdz 3 gadu vecumam ir aizpildītas. Tomēr vēl joprojām tiek saņemti
iesniegumi no bērnu vecākiem, kuri deklarēti Līgatnē vai Līgatnes pagastā, un kuri vēlas, lai no
1.septembra viņu bērni tiktu nodrošināti ar vietu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē
“Zvaniņi”.
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” grupās, kurās ir bērni līdz 3 gadu
vecumam ir 16 vietas. Palielināt grupā bērnu skaitu līdz 24 bērniem iespējams, nodrošinot to ar
nepieciešamo aprīkojumu, un izveidojot, papildus amata vietu “Skolotāja palīgs”.
(Grupiņā strādātu 1,666 slodzes pirmsskolas skolotāji un 2 slodzes skolotāja palīgi. Skolotāju
palīgi strādātu divās maiņās – no 7.30 – 15.30 un no 10.00 līdz 18.00 nodrošinot palīdzību skolotājām
rīta un vakara cēlienos. Dienas vidū, kad bērnu ir visvairāk un notiek dažādas aktivitātes grupiņā
strādātu divi skolotāju palīgi vienlaicīgi).
Ņemot vērā minēto, lūgums:
1. no 01.09.2021. izveidot Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi” štata vietu
“Skolotāja palīgs” ar 1 slodzi, nosakot amata algu 545.00 EUR (pieci simti četrdesmit pieci
euro) mēnesī.
2. atalgojumam piešķirt 2020,70 EUR (līdz 2021.gada decembrim)
3. aprīkojuma iegādei (3 gultas komplekti - gultas, matrači) piešķirt 2037,16 EUR.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 27.punktu, Cēsu
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
39.2. punktu, 40,11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu
(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks

Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode,
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. No 2021.gada 1.septembra apstiprināt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņi” amata vienību “Skolotāja palīgs” ar 1 slodzi, nosakot amata algu 545.00 EUR (pieci simti
četrdesmit pieci euro) mēnesī.
2. Piešķirt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņi” papildus līdzekļus 2020,70
EUR atalgojuma nodrošināšanai līdz 2021.gada 31. decembrim no Līgatnes apvienības pārvaldes
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
3. Piešķirt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņi” papildus līdzekļus 2037,16
EUR aprīkojuma (3 gultas komplekti - gultas, matrači) iegādei no Līgatnes apvienības pārvaldes
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
4. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei Ievai Remesei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Anetei Dzērvei.
26.
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “Speciālais pedagogs” apstiprināšanu
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”
___________________________________________________________________
Ziņo: Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa
Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāja Gunita Liepiņa ir iesniegusi
izskatīšanai iesniegumu (19.07.2021. Nr. BZ18-1-11/2021/3), ar lūgumu piešķirt finansējumu un
apstiprināt amata vienību “Speciālais pedagogs”.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācību bērniem ar mācīšanās traucējumiem, kā arī bērniem,
kuriem pedagoģiski medicīniskā komisija ieteikusi apmācību pēc “Speciālās izglītības programmas
bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, programmas kods 01015611”, ir nepieciešamas no 2021.
gada 1.septembra izveidot jaunu štata vietu “speciālais pedagogs” 0,35 slodzes (t.i. 10,5 stundas
nedēļā).
Pedagoga algas likme saskaņā pedagogu darba samaksas noteikumiem no 01.09.2021., ir
noteikta 830 EUR par vienu slodzi. Lai apmaksātu 0,35 slodzi līdz gada beigām ir nepieciešamas
1077,09 EUR.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 27.punktu, Cēsu
novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
39.2. punktu, 40,11.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu
(prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode,
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. No 2021.gada 1.septembra apstiprināt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes
“Zvaniņi” amata vienību “Speciālais pedagogs” ar 0,35 slodzi. (Amata alga noteikta saskaņā
pedagogu darba samaksas noteikumiem).

2. Piešķirt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei “Zvaniņi” papildus līdzekļus 1077,09
EUR atalgojuma nodrošināšanai līdz 2021.gada 31. decembrim no Līgatnes apvienības pārvaldes
budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem.
3. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājai, galvenajai grāmatvedei Ievai Remesei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Anetei Dzērvei.
27.
Par kustamās mantas izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja E. Šīrante
Cēsu novada dome izskata jautājumu par kustamās mantas – sanitārās izlases cirsmas
“Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, izsoles rezultātiem.
Saskaņā ar Priekuļu novada domes 2021.gada 28.jūnija sēdes lēmumu Nr.252, protokols Nr.8,
p.19. „Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās izlases cirsmas “Vanagkalns”
izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošā kustamā
manta - sanitārās izlases cirsma “Vanagkalns”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0379, kas sastāv no meža platībām 2.kvartāla 1., 2., 4., 5.,
6., 8. un 9.nogabalā, likvīdā krāja – 636,0 m3, no tās lietkoksne 376,0 m3, malka 260,0 m3, kopējā
izcērtamā platība – 13,79 ha.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā elektronisko izsoļu organizētāja Tiesu
administrācijas 2021.gada 3.augustā sagatavoto aktu Nr.2348655/0/2021-AKT5, konstatēts, ka
izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība.
Kustamā manta- sanitārās izlases cirsma nosolīta par cenu 22 300,00 EUR .
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas autonomās
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības, savukārt, 21.panta pirmās daļas 19.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt kārtību, kādā veicami
darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu
pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās
pašvaldības vārdā.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz, ka Izsoles
noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt
sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. Kustamās mantas izsoles noteikumu 5.3.punktā noteikts, ka
izsoles rezultātu apstiprina Cēsu novada dome, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma 6.pantu, 1.pielikuma 14.punktu, kā Priekuļu novada pašvaldības tiesību, saistību un
mantas pārņēmēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10.panta pirmo daļu, 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, pamatojoties uz Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone,
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
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Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt no 2021.gada 2.jūlija līdz 2021.gada 2.augustam plkst.13.00 notikušās elektroniskās
izsoles rezultātu par kustamās mantas – sanitārās izlases cirtes, kas atrodas Cēsu novada Priekuļu
pagasta, Priekuļos, “Vanagkalns”, atsavināšanu SIA “Revosa”, reģ.Nr. 42103038448, par viņa
nosolīto cenu 22 300,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši trīs simti euro 00 centi).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes Attīstības nodaļas
nekustamā īpašuma speciāliste L.S. Berovska.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas
pienākumu izpildītājai E. Šīraneti.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses
vietas).
Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
28.
Par līdzekļu pieprasījuma iekļaušanu budžeta grozījumos
___________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja E. Šīrante
2021. gada Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes budžetā nelegālās būvniecības seku
novēršanai un sanitārtehnisko telpu pārbūvei dzīvojamai mājai “Knēžas” Priekuļu pagasta Priekuļos,
paredzēts finansējums EUR 21353,00 apmērā. Saskaņā ar papildus darbu izmaksām nepieciešams
papildus finansējums par EUR 9997,18 lielāks nekā plānots.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga
grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, un pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 61.panta noteikumiem, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Erlends Geruļskis,
Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo
Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , 1 - pret (Andris Mihaļovs), 1 atturas (Ella Frīdvalde-Andersone), nolemj:
1.

2.
3.

4.

Piešķirt papildus finansējumu no Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes budžeta sadaļaslīdzekļi neparedzētiem gadījumiem 9997,18 EUR nelegālās būvniecības seku novēršanai un
sanitārtehnisko telpu pārbūvei dzīvojamai mājai “Knēžas”, Priekuļu pagastā, Priekuļos.
Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei veikt attiecīgus budžeta grozījumus.
Uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu
atbilstoši iestādes veiktajiem budžeta grozījumiem iekļaut nākamajos 2021.gada pašvaldības
budžeta grozījumos.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.

29.
Par projektu “Nākotnes pētnieki” (līguma Nr. 2020-3-LV02-ESC11-003492)
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Vecpiebalgas novada pašvaldība 2020. gada 22. decembrī noslēdza dotācijas līgumu Nr. 20203-LV02-ESC11-003492 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par programmas “Eiropas
Solidaritātes korpuss” Brīvprātīgā darba projekta “Nākotnes pētnieki” īstenošanu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un 20.
punktu un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas
vai sadalīšanas” 12.6. apakšpunktu Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja
ir Cēsu novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ir atbildīga par projekta
īstenošanu un veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu,
atskaišu sagatavošanu un kontroli.
2. Atļaut :
2.1. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei, tās vadītāja p.i. personā parakstīt ar
projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju;
2.2. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai
administrēt piešķirto projekta finansējumu EUR 23 839.00 (divdesmit trīs tūkstoši astoņi
simti trīsdesmit deviņi euro, 00 centi), nodrošinot pašvaldības priekšfinansējumu 20%
apmērā no piešķirtās dotācijas summas, jeb EUR 4767.80 (četri tūkstoši septiņi simti
sešdesmit septiņi euro, 80 centi).l
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim
Egliņam - Eglītim.

30.
Par projektu “Different perspective”
(līguma Nr. 2019-3-LV02-KA105-002793)
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Vecpiebalgas novada pašvaldība 2020. gada 7. janvārī noslēdza dotācijas līgumu Nr. 2019-3LV02-KA105-002793 ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta “Different
perspectives” īstenošanu programmas “ERASMUS+” 1. pamatdarbības – Personu mobilitāte mācību
nolūkos – ietvaros.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un 20.

punktu un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas
vai sadalīšanas” 12.6. apakšpunktu Vecpiebalgas novada pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja
ir Cēsu novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvalde ir atbildīga
par projekta īstenošanu un veic visas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar projekta īstenošanu, atskaišu sagatavošanu un kontroli.
2. Atļaut :
2.1. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldei, tās vadītāja p.i. personā parakstīt ar
projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju;
2.2. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Finanšu un grāmatvedības nodaļai
administrēt piešķirto projekta finansējumu EUR 17 500.00 (septiņpadsmit tūkstoši
pieci simti euro, 00 centi), nodrošinot pašvaldības priekšfinansējumu 20% apmērā no
piešķirtās dotācijas summas, jeb EUR 3 500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam
- Eglītim.

31.
Par Līgatnes apvienības pārvaldes pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai budžeta investīciju saņemšanai projektam „Gaujas ielas pārbūve
Līgatnē, Cēsu novadā"
____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Atbilstoši Līgatnes novada Attīstības programmai 2019.-2025. viens no pašvaldības
prioritārajiem projektiem ir Gaujas ielas, Līgatnē, Cēsu novadā seguma atjaunošana.
Gaujas iela kalpo kā Līgatnes centra savienojums ar Līgatnes pārceltuvi un dzīvojamo
mikrorajonu pie Gaujas upes. Gaujas ielas posmā atrodas Līgatnes pirmsskolas izglītības iestāde,
atpūtas parks, tūristu naktsmītnes un ēdināšanas iestādes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Pa
Gaujas ielu kursē arī sabiedriskais autotransports. Gaujas ielas brauktuves platums ir mainīgs 6.08.0 m. Ielas segumā ir iesēdumi, škērsplaisas, segums ar mainīgu škērsslīpumu. Segums ticis
vairākkārt remontēts. Posmā gar Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi veikta dilumkārtas
atjaunošana, kas ir labā stāvoklī. Esošās gājēju ietves ir neapmierinošā stāvoklī un ar dažāda seguma
veidiem (betona plātnes, asfalts, bruģakmens). Posmā no Dārza ielas līdz Parka ielai, no Gaujas ielas
11 līdz Gaujas ielai 12 gājēju ietves nav izbūvētas, gājēji pārvietojas pa brauktuvi, līdz ar to pastāv
būtiski gājēju pārvietošanās drošības riski. Projekta posmā esošā virsūdeņu atvades sistēma (lietus
kanalizācija, caurtekas) ir nokalpojusi un nepilda savas funkcijas. Gaujas ielas pieslēgums Dārza ielai
un Miera ielai neatbilst satiksmes drošības prasībām, pieslēgumi veidoti šaurā leņķī, kas apgrūtina
redzamību.
Gaujas ielas pārbūves procesā iecerēts veikt ielas segas konstrukcijas atjaunošanu, pēc iespējas
saglabājot esošo pamatu konstrukciju, ja tā spēj nodrošināt satiksmes intensitātei un sastāvam

atbilstošu ceļa segas nestspēju. Segas kalpošanas laiks 20 gadi. Pārbūvētajā posmā gar pirmsskolas
izglītības iestādi iecerēts veikt tikai dilumkārtas atjaunošanu. Visā posmā iecerēts sakārtot gājēju un
velosipēdistu kustību, pieslēgumus un autobusu pieturvietas. Miera ielas posmā ar grants segumu
iecerēts veikt asfalta seguma izbūvi vai grants seguma divkārtas virsmas apstrādi, saglabājot un
pastiprinot esošo segas konstrukciju. Posmā ar asfalta segumu iecerēts veikt tikai asfalta dilumkārtas
un, ja nepieciešams esošās segas konstrukcijas pastiprināšanu.
Būvniecību iecerēts veikt esošās ielas zemes nodalījuma joslas robežās.
Īstenojot projektu “Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā”, tiktu būtiski uzlabots viens no
noslogotākajiem Līgatnes infrastruktūras posmiem, kas pozitīvi ietekmētu esošo un potenciālo
uzņēmēju darba vidi, kā arī Līgatnes iedzīvotāju un tūristu dzīves vidi un satiksmes drošību. Projekta
realizācija sekmēs arī visa Cēsu novada attīstību ilgtermiņā.
Uzsākot minētās ieceres realizēšanu, Līgatnes novada domes Pastāvīgā iepirkumu komisija
(turpmāk tekstā – Iepirkumu komisija) 2020.gada augustā izsludināja iepirkumu (identifikācijas Nr.
LND 2020/12) par būvprojekta izstrādi, kā rezultātā 2020.gada 28.septembrī starp Līgatnes novada
domi un SIA “JB Latvija”, reģistrācijas Nr.50103880751, noslēgts līgums Nr. D2-7.2/20/118 par
būvprojekta izstrādi Gaujas ielas seguma atjaunošanai.
Šobrīd Līgatnes novada Būvvaldē ir izsniegta būvatļauja un tajā ir veikta atzīme par
projektēšanas nosacījumu izpildi. Atbilstoši tajā esošajai kontroltāmei paredzamās projekta „Gaujas
ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā" izmaksas ir 1 575 979,– EUR (viens miljons pieci simti
septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi eiro), ieskaitot PVN. Atbilstoši Ministru
kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek
izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un
novēršanai” nosacījumiem plānotais valsts kases aizņēmums 85% apmērā ir 1 339 582,– EUR (viens
miljons trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi eiro). Līgatnes apvienības
pārvaldes līdzfinansējums 15% apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām sastāda 236 397,–
EUR (divi simti trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi eiro).
Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes Pastāvīgā iepirkumu komisija ir veikusi atklāta
konkursa „Gaujas ielas pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā" izsludināšanu. Konkursa rezultātu atvēršana
paredzēta 2021.gada 27. augustā, līdz ar to būs iespējams precizēt projekta realizēšanas izmaksas.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra
noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts
aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kā arī Līgatnes
novada Attīstības programmu 2019.-2025, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret
nav, atturas nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes investīciju projekta „Gaujas ielas
pārbūve Līgatnē, Cēsu novadā" pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumiem Nr.104 “Noteikumi par
kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”;
2. Apstiprināt plānotās investīciju projekta kopējās izmaksas 1 575 979,– EUR (viens
miljons pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi eiro) apmērā, tai
skaitā, plānoto valsts kases aizņēmumu 1 339 582,– EUR (viens miljons trīs simti trīsdesmit deviņi
tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi eiro) apmērā un Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes

līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām, kas sastāda 236 397,– EUR
(divi simti trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņi eiro);
3. Līgatnes apvienības pārvaldes projektu vadītājai Sabīnei Metālai pēc Cēsu novada domes
saskaņojuma saņemšanas sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
projekta pieteikumu.
4. Lēmuma izpildi uzdot Līgatnes apvienības pārvaldes saimniecības vadītājam
E.Kurpniekam.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Anetei
Dzērvei.

32.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas p.i. E. Šīrante
Cēsu novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma – “Staļi pie Dankām”, Priekuļu
pagasts, Cēsu novads, izsoles rezultātiem.
Saskaņā ar Priekuļu novada domes 2019.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr.399, protokols
Nr.10, p.39. „Par nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
nodošanu atsavināšanai”, tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums
ar nosaukumu “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra numuru 4272 009
0040, kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 9,76 ha - zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4272 009 0040 5,15 ha kopplatībā, no kuras 4,99 ha ir mežs, un zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4272 009 0041 4,61 ha kopplatībā, no kuras 3,38 ha ir mežs, un to lietošanas
mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tai skaitā elektronisko izsoļu organizētāja Tiesu
administrācijas 2021.gada 3.augustā sagatavoto aktu Nr.2348787/0/2021-AKT6, konstatēts, ka
izsoles procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles
procedūras veikšanu nav saņemta neviena sūdzība.
Nekustamais īpašums nosolīts par cenu 59 000,00 EUR .
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas autonomās
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo
mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska
rakstura darbības, savukārt, 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz, ka Izsoles
noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt
sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.3.punktā noteikts,
ka izsoles rezultātu apstiprina Cēsu novada dome, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 6.pantu, 1.pielikuma 14.punktu, kā Priekuļu novada pašvaldības tiesību,
saistību un mantas pārņēmēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10.panta pirmo daļu, 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, pamatojoties uz Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone,
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
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Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt no 2021.gada 2.jūlija līdz 2021.gada 2.augustam plkst.13.08 notikušās
elektroniskās izsoles rezultātu par Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas
atrodas Cēsu novada Priekuļu pagastā, “Staļi pie Dankām”, atsavināšanu SIA “BALTU KOKS”,
reģ.Nr. 42103036409, par viņa nosolīto cenu 59 000,00 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši euro 00
centi).
2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu apvienības pārvaldes Attīstības nodaļas nekustamā
īpašuma speciāliste L.S. Berovska.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas
pienākumu izpildītājai E. Šīrantei.
Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses
vietas).
Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.
33.
Par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 21-13, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu
atsavināšanai
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes p.i. E. Šīrante
Cēsu novada pašvaldības dome izskata (turpmāk – Iesniedzējs), 2021.gada 26.jūlija
iesniegumu7 (Reģistrēts 26.07.2021. ar Nr.3.1-5.2/2021/131) par dzīvokļa īpašuma Rūpnīcas iela 2113, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu īrniekam.
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, konstatēts:
Cēsu novada pašvaldībai, kam, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 6.pantu, 1.pielikuma 14.punktu, kā Priekuļu novada pašvaldības tiesību, saistību un mantas
pārņēmējai, pieder dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 4260 900 0882, sastāvošs no dzīvokļa
Nr.13 30,5 m2 platībā, kopīpašuma 305/21497 domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 42600030211001 un kopīpašuma 305/21497 domājamām daļām no zemes ar kadastra
apzīmējumu 4260003011, kas atrodas Cēsu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21, īpašuma
tiesības 2014.gada 27.janvārī nostiprinātas Liepas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā nr.170 13.8
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu,
turpmāk arī – Atsavināšanas likums. Šā likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā,
savukārt, panta trešā daļa nosaka, ka atsavinot pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļa īpašumu, par
kura lietošanu likumā „” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.

7

https://fibu.di.lv/fibu/bp_cesu_novads/code/empty.php?module=attachment&key=773a7988f2571683032a13b73ac
7cd7ffb3b0934b432931302b20f6319c6e446
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Par dzīvokļa izīrēšanu ar Iesniedzēju noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums9 ar grozījumiem10
uz termiņu līdz 2024.gada 10.martam. Īres tiesības Iesniedzējam nav piešķirtas kā palīdzība dzīvokļa
jautājuma risināšanā. Aizliegumi īpašuma atsavināšanai nav konstatēti. Īres un komunālo
maksājumu parādu Iesniedzējam nav. Visi nepieciešamie dokumenti ir iesniegti.
Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas
mantu par brīvu cenu var, ja nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā
persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu. Pārdošana par brīvu cenu
saskaņā ar Atsavināšanas likuma, 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu
cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu, savukārt, nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta
6.punktu ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas personas mantas
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās
iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Tāpat no likuma „Par pašvaldībām” 77.panta otrās un ceturtās
daļas izriet, ka atsavināšanai nododams tikai tas pašvaldības īpašums, kas nav nepieciešams
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un pašvaldības funkciju
izpildei.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2. punktu; 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta 7.punktu, 4.panta ceturtās daļas 5.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 8.panta otro daļu,
37.panta pirmās daļas 4.punktu, 45.panta ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 2011.gada
1.februāra noteikumu Nr.109 ,,Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” regulējumu,
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 12.augusta atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu
novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis,
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš,
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

9

Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-13, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu
novadā, ar kadastra numuru 4260 900 0882.
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei pasūtīt dzīvokļa īpašuma Nr.13 un tam piekrītošās
kopīpašuma domājamās daļas no būves un zemes Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu
novadā, novērtējumu.
Pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa īpašumu Rūpnīcas iela 21-13, Liepā, Liepas
pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra numuru 4260 900 0882, piedāvāt atsavināt dzīvokļa
īrniekam par nosacīto cenu Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā.
Ja mēneša laikā pēc pašvaldības paziņojuma saņemšanas par dzīvokļa īpašuma nosacīto cenu
saņemšanas dienas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības, dzīvokļa īpašumu nodot
atsavināšanai atklātā izsolē.
Atbildīgā par lēmuma izpildi Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes Attīstības nodaļas
nekustamā īpašuma speciāliste L.S.Berovska.
Kontrole par lēmuma izpildi izpilddirektoram.

https://fibu.di.lv/fibu/bp_cesu_novads/code/empty.php?module=attachment&key=f811dadb808aea68ba1636a10fa
c042f8aa06691df5a1935d601d1ec35be7b92
10
https://fibu.di.lv/fibu/bp_cesu_novads/code/empty.php?module=attachment&key=e2854c32f6c05484ad4e145c93c
0539cb05e7e16914dd2a604ee77b2709190e3

Šo lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās
rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziska persona- pēc deklarētās
dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona- pēc juridiskās adreses
vietas).
Saskaņā ar Administratīvā procesa 70.panta pirmo un otro daļu, lēmums stājas spēkā ar brīdi,
kad tas paziņots adresātam, sūtot pa pastu – septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

34.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunrauņi”-3, Vaives pagasts, Cēsu novads,
pārdošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumu Nr. 165 “ Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Jaunrauņi”-3, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 10, 8.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo
īpašumu „Jaunrauņi”-3, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0217, sastāvošs no
vienistabas dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 39,5 m2 un 395/1438 domājamām daļām no
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk –Īpašums, pārdodot par brīvu cenu 4 500.00
EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), un piedāvāja Īpašuma īrniekam izmantot
pirmpirkuma tiesības uz Nekustamo īpašumu, 22.06.2021. nosūtot atsavināšanas paziņojumu Nr. 62-6/5/2883.
Pašvaldībā saņemts 19.07.2021. apliecinājums (reģistrēts 19.07.2021. ar Nr. 6-2-6/5/2021/3937)
ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņam piedāvāto īpašumu
„Jaunrauņi”-3, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290 900 0217, sastāvošs no vienistabas
dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 39,5 m2 un 395/1438 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas,
palīgēkām un zemes, par nosacīto brīvo cenu 4 500.00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.
panta ceturtās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, Pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.08.2021. priekšlikumu (prot. Nr.6) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome ar 18 balsīm par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,
pret nav, atturas nav, (A.Egliņš-Eglītis nav reģistrējies domes sēdei), nolemj:
1. Pārdot nekustamo īpašumu „Jaunrauņi”-3, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 4290
900 0217, sastāvošs no vienistabas dzīvokļa Nr.3 ar kopējo platību 39,5 m2 un 395/1438
domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, palīgēkām un zemes, turpmāk – Īpašums,
par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 4 500.00 EUR (četri tūkstoši pieci simti euro un 00
centi).
2. Noteikt Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību: 4 500.00 EUR (četri
tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) jāsamaksā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no
pirkuma līguma abpusējas parakstīšanas, ieskaitot minēto naudas summu Cēsu novada
pašvaldības kontā.
3. Uzdot centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot
atbilstošu īpašuma pirkuma līgumu.

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

35.
Par 2021.gada 19.augusta noteikumu Nr.26 ‘’Grozījumi Darba samaksas noteikumos domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem’’ apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5. panta piekto daļu, 21. panta pirmās daļas 13. punktu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. panta pirmo un otro daļu,
saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome,

ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale,
Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs,
Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt 2021.gada 19.augusta noteikumus Nr.26 „Grozījumi Darba samaksas noteikumos domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
2021.gada 19. augustā

Nr. 26

Grozījumi Darba samaksas noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un
deputātiem
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmo
un otro daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmuma Nr. 23 „Darba samaksas noteikumi domes
priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” (prot. Nr.2, 22. punkts) apstiprinātajos
Darba samaksas noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem,
turpmāk - noteikumi, šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.6. Maksimālais stundu skaits par kuru deputāts var saņemt atlīdzību ir:
2.6.1. Domes komitejas priekšsēdētājam – par dalību Domes un komiteju sēdēs par faktiski
nostrādāto laiku, 70 stundas par citu šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteikto
deputāta pienākumu veikšanu;
2.6.2. Domes deputātam - par dalību Domes un komiteju sēdēs par faktiski nostrādāto laiku,
60 stundas par citu šajos noteikumos un normatīvajos aktos noteikto deputāta pienākumu
veikšanu.”

36.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 172 ”Par robežu pārkārtošanu un
zemes gabalu maiņu Dzidravota ielā 5, Cīrulīšu ielā un Cīrulīšu ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov.”
____________________________________________________________________
Ziņo: D. Eihenbauma Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Cēsu novada dome 2021. gada 17. jūnijā pieņēma lēmumu “Par robežu pārkārtošanu un
zemes gabalu maiņu Dzidravota ielā 5, Cīrulīšu ielā un Cīrulīšu ielā 70, Cēsīs, Cēsu nov.”, saskaņā ar
kuru konceptuāli piekrita mainīt Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cīrulīšu
iela, Cēsis, Cēsu nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējums: 4201 007 0061, daļu 38 m 2 platībā
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā) pret SIA “Slēpošanas skola”,
reģistrācijas numurs LV 441030703030, juridiskā adrese: Cīrulīšu iela 70,Cēsis, Cēsu nov., LV-4131,
piederoša nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela 70, Cēsis, Cēsu nov.,zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 4201 007 0211, daļu 38 m2 platībā (saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu).
Zemes robežu pārkārtošana nepieciešama , lai realizētu LAT-RUS pārrobežu sadarbības projekta Nr.
LA-RU-016 projekta - “Ilgtspējīgas infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā Zaļie
torņi” būvdarbus, ko veic Cēsu novada pašvaldība (turpmāk -Pašvaldība) uz zemes gabala Cīrulīšu
ielā 70, Cēsu nov. kadastra apzīmējums 42010070211 ar nostiprinātu apbūves tiesību, jo daļa no
inženierbūves atrodas uz Cīrulīšu ielas.
Starp Cēsu novada pašvaldību un SIA “Slēpošanas skola” (Turpmāk -Puses) noslēgts Nodomu
protokols, ar kuru Puses konceptuāli piekrīt mainīt nekustamā īpašuma Cīrulīšu iela , Cēsis, Cēsu
nov., apzīmējums 4201 007 0061, atdalāmo zemes vienību 38 m2 platībā pret zemes vienību Cīrulīšu
ielā 70, kadastra apzīmējums 42010070211- 38 m2 m platībā un ar kuru Puses vienojušās, ka
izveidoto zemes vienību robežu uzmērīšanu, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu
izgatavošanu un izdevumu apmaksu, kas saistīti ar īpašumu reģistrēšanu zemesgrāmatā veic
Pašvaldība.
Ņemot vērā, ka lēmuma Nr. 172. punktā Nr. 3 ir ieviesusies tehniska kļūda un robežu
pārkārtošana ir nepieciešama, lai termiņā ieviestu LAT-RUS pārrobežu sadarbības projektu,
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 13. punktu -saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību; 14.panta pirmās
daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu un 2013.gada 30.aprīļa Ministru kabineta noteikumu
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 132.punktu, Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 16
balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs) , pret nav, 2 - atturas (Ella
Frīdvalde-Andersone, Laimis Šāvējs), (deputāts J.Žagars nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 172 ”Par robežu
pārkārtošanu un zemes gabalu maiņu Dzidravota ielā 5, Cīrulīšu ielā un Cīrulīšu ielā 70,
Cēsīs, Cēsu nov.”, izsakot 3. punktu šādā redakcijā:
3. Īpašumu kadastrālo uzmērīšanu organizē un apmaksā Pašvaldība.
2. Kontroli par lēmuma projektu veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
SHĒMA - PIELIKUMĀ
37.
Par brīvpusdienu piešķiršanu izglītojamajiem Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadam
_____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 27.05.2020 apstiprināto iepirkumu Nr. VNP2020/9 “Ēdināšanas pakalpojumu
nodrošināšana Vecpiebalgas vidusskolā un vidusskolas pirmsskolā”, noslēgto līgumu ar “Concord
Service Group” SIA un 12.08.2020 apstiprināto iepirkumu Nr. VNP 2020/15 “Ēdināšanas
pakalpojumu nodrošināšana Vecpiebalgas novada pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē
Taurenē”, noslēgto līgumu ar “Ingrīdas gardumi” SIA.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par
(Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone,
Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis
Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars,
Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt brīvpusdienas 2021./2022. mācību gadā - no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.maijam Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas:
1.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas, bērniem no piecu gadu
vecuma EUR 1.20 (viens euro, 20 centi);
1.2. 1.-4.klašu skolēniem EUR 0.69 (69 centi)
1.3. 5.-9.klašu skolēniem EUR 1.38 (viens euro, 38 centi);
1.4. tiem daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kuri ir deklarēti Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā un apmeklē Dzērbenes vispārizglītojošās
un mūzikas pamatskolas pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecumam EUR 1.20 (viens euro,
20 centi);
2. Piešķirt brīvpusdienas 2021./2022. mācību gadā - no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada
31.maijam Vecpiebalgas vidusskolas:
2.1. pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas bērniem no piecu gadu
vecuma EUR 1.21 (viens euro, 21 cents);
2.2. 1.-4.klašu skolēniem EUR 0.70 (70 centi)
2.3. 5.-9.klašu skolēniem EUR 1.40 (viens euro, 40 centi);
2.4. tiem daudzbērnu ģimeņu skolēniem, kuri ir deklarēti Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes administratīvajā teritorijā un apmeklē Vecpiebalgas vidusskolas:
2.4.1. pirmsskolas grupas līdz 5 gadu vecumam EUR 1.21 (viens euro, 21 cents);
2.4.2. 10.-12.klašu skolēniem EUR 1.42 (viens euro, 42 centi);
2. Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma
arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību dienas nodaļā.
3. Lēmuma 1.4. un 2.4. apakšpunktā minēto priekšnoteikumu par izglītojamā dzīvesvietas
deklarāciju Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē var neattiecināt uz audžuģimenē
ievietotiem un aizbildnībā esošiem Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes izglītības
iestāžu izglītojamajiem (bērniem).

38.
Par memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībā” parakstīšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Lai stiprinātu pašvaldību izpratni par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmi, kā arī iezīmētu
sociālā darba lomu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, Latvijas Pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienība un Latvijas sociālo darbinieku biedrība ir nosūtījušas visām 40

jaunievēlētajām domēm Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, aicinot tās atbalstīt
dokumentu jau kādā no pirmajām domes sēdēm.
Ievērojot aicinājumu atbalstīt memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībā”
parakstīšanu ar Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas sociālo darbinieku
biedrību, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada
5.augusta atzinumam (protokols Nr. 2), Finanšu komitejas 2021. gada 12.augusta atzinumam
(protokols Nr.2), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Atbalstīt memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībās” parakstīšanu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

39.
Par ēdināšanas maksas noteikšanu Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības
iestādēm no 2021. gada 1. septembra
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ņemot vērā Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtību (apstiprināta ar Līgatnes novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdes
lēmumu (protokols Nr.15, 6.§) un Finanšu un grāmatvedības nodaļas veiktos aprēķinus par
ēdināšanas izmaksām Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības iestādēs, ir nepieciešams lemt par
ēdināšanas maksas noteikšanu Līgatnes apvienības pārvaldes izglītības iestādēs sākot no 2021. gada
1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
2012.gada 13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem”, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:

1. Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā sākot ar 2021. gada 1. septembri līdz 2022. gada 31.
augustam:
1.1.Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu vienai porcijai:
1.1.1. Par brokastīm EUR 0,58
1.1.2. Par pusdienām EUR 1,73
1.1.3. Par launagu EUR 0,95
1.2.
Noteikt izglītojamiem Līgatnes apvienības pārvaldes līdzfinansējumu ēdināšanas
pakalpojumu maksai par vienu porciju:
1.2.1. Valsts daļēji apmaksātajām brīvpusdienām EUR 1,02
1.2.2. Izglītojamiem 18%:
1.2.2.1.Par brokastīm EUR 0,10

1.2.2.2. Par pusdienām EUR 0,31
1.2.2.3. Par launagu EUR 0,17
1.3.
Apstiprināt šādu ar 1.2.punktā noteikto līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma
maksu vienai porcijai iestādes audzēkņiem:
1.3.1. Par brokastīm EUR 0,48
1.3.2. Par pusdienām EUR 1,42
1.3.3. Par launagu EUR 0,78
1.4.
Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma maksu vienai porcijai Izglītības iestādes
darbiniekiem:
1.4.1. Par brokastīm EUR 0,58
1.4.2. Par pusdienām EUR 1,73
1.4.3. Par launagu EUR 0,95
2. Līgatnes pilsētas pirmskolas izglītības iestādē un Augšlīgatnes pirmskolas izglītības
iestādē “Zvaniņi” sākot ar 2021. gada 1. septembri līdz 2022. gada 31. augustam:
2.1.Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu vienai porcijai:
2.1.1. Par brokastīm (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,57
2.1.2. Par brokastīm (3 – 7 g.v.) EUR 0,58
2.1.3. Par pusdienām (1,5 – 2 g.v.) EUR 1,65
2.1.4. Par pusdienām (3 – 7.g.v) EUR 1,70
2.1.5. Par launagu (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,84
2.1.6. Par launagu (3 – 7g.v.) EUR 0,95
2.2.
Noteikt izglītojamiem Līgatnes apvienības pārvaldes līdzfinansējumu 18%
ēdināšanas pakalpojumu maksai par vienu porciju:
2.2.1. Par brokastīm (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,10
2.2.2. Par brokastīm (3 – 7 g.v.) EUR 0,10
2.2.3. Par pusdienām (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,30
2.2.4. Par pusdienām (3 – 7.g.v) EUR 0,31
2.2.5. Par launagu (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,15
2.2.6. Par launagu (3 – 7g.v.) EUR 0,17
2.3.
Apstiprināt šādu ar 2.2.punktā noteikto līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma
maksu vienai porcijai iestādes audzēkņiem:
2.3.1. Par brokastīm (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,47
2.3.2. Par brokastīm (3 – 7 g.v.) EUR 0,48
2.3.3. Par pusdienām (1,5 – 2 g.v.) EUR 1,35
2.3.4. Par pusdienām (3 – 7.g.v) EUR 1,39
2.3.5. Par launagu (1,5 – 2 g.v.) EUR 0,69
2.3.6. Par launagu (3 – 7g.v.) EUR 0,78
2.4.
Noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas maksu izglītības iestādes
darbiniekiem:
2.4.1. Par brokastīm EUR 0,58
2.4.2. Par pusdienām EUR 1,70
2.4.3. Par launagu EUR 0,95
3.
Jauno Līderu vidusskolā sākot ar 2021. gada 1. septembri līdz 2022. gada 31.
augustam:
3.1.Apstiprināt šādu ēdināšanas pakalpojuma pašizmaksu vienai porcijai:
3.1.1. Par pusdienām EUR 1,73
3.1.2. Par launagu EUR 0,51

3.2.
Noteikt Līgatnes apvienības pārvaldes līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojumu
maksai par vienu porciju:
3.2.1. Valsts daļēji apmaksātajām brīvpusdienām EUR 1,02
3.2.2. Izglītojamiem 18%:
3.2.2.1. Par pusdienām EUR 0,31
3.2.2.2. Par launagu EUR 0,09
3.3.
Apstiprināt šādu ar 3.2.punktā minēto līdzfinansējumu ēdināšanas pakalpojuma maksu
vienai porcijai iestādes audzēkņiem:
3.3.1. Par pusdienām izglītojamiem EUR 1,42
3.3.2. Par launagu izglītojamiem EUR 0,42
3.4.
Noteikt šādu ēdināšanas pakalpojuma vienas porcijas maksu izglītības iestādes
darbiniekiem:
3.4.1. Par pusdienām EUR 1,73
3.4.2. Par launagu EUR 0,51
4. Lēmuma izpildi uzdot Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktorei Sanitai Ungurai, Jauno
Līderu vidusskolas direktorei Saivai Vītolai, Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi”
vadītājai Gunitai Liepiņai un Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Inesei
Kudrjavcevai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Anetei
Dzērvei.

40.
Par Siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu klientiem, kam pakalpojumu nodrošina Cēsu
novada pašvaldības kapitālsabiedrība „Līgatnes komunālserviss”
Ziņo: SIA “Līgatnes komunālserviss” valdes loceklis Gundars Gustavs

Līgatnes apvienības pārvalde ir saņēmusi kapitālsabiedrības
SIA
“Līgatnes
komunālserviss” valdes locekļa Gundara Gustava 2021.gada 19.augusta iesniegumu Nr.KS16/123/21, ar lūgumu apstiprināt vienotu siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu
SIA
“Līgatnes komunālserviss” klientiem 2021/2022.gada apkures sezonai.
Tarifs aprēķināts atbilstoši 24.08.2017. Līgatnes novada domē apstiprinātajai Siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Līgatnes
komunālserviss” klientiem Līgatnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Aprēķināšanā SIA “Līgatnes komunālserviss” izmantoja grāmatvedības datus no 2020. gada
1. jūlija līdz 2021.gada 30. jūnijam. Administratīvo izdevumu sadalījums starp komunālajiem un
labiekārtošanas-servisa pakalpojumiem tiek aprēķināts pēc apgrozījuma sadalījuma starp šiem
pakalpojumiem. Komunālo pakalpojumu administratīvās izmaksas tiek sadalītas proporcionāli starp
apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas izdevumiem.
Apkures tarifa pamatojums pievienots lēmuma pielikumā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, Cēsu
novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis,
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Noteikt Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Līgatnes komunālserviss”,
reģistrācijas Nr. 54103099071, klientiem mēneša apkures tarifu Līgatnes apvienības centralizētajai
siltumapgādei 2021./2022. gada apkures sezonā EUR/1mWh 66,64 +PVN.
2. Tarifs stājas spēkā ar 2021. gada 1. oktobri.

Pielikumi

41.
Par 2021./2022.gada apkures sezonas tarifiem Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē
_______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izvērtējot Vecpiebalgas apvienības pārvaldes rīcībā esošo informāciju tika konstatēts, ka esošie
komunālo pakalpojumu tarifi tika apstiprināti ar 2018.gada 27.septembra Vecpiebalgas novada
domes sēdes lēmumu Nr.14 (punkts Nr.10), stājas spēkā 2018.gada 1.novembrī un vairs neatbilst
faktiskajai situācijai. Laikā, kopš iepriekš tika noteikts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs,
ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, maksa par piegādātās
siltumenerģijas vienu MWh, kurināmā izmaksas, vidējās darba algas pieaugums un citas ar
pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas.
Iesniegtie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir aprēķināti saskaņā ar Vecpiebalgas novada
domes 2016.gada 28.aprīļa noteikumiem “Vecpiebalgas novada pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
aprēķināšanas kārtība” lēmumu Nr.3 (prot. Nr.5), ar grozījumiem 2017.gada 25.maijā, pielikumu Nr.4
“Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas kārtība”.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta piemās daļas 1.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta d) apakšpunktu, ievērojot Finanšu komitejas
12.08.2021. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Apstiprināt 2021./2022.gada apkures sezonas tarifus Vecpiebalgas apvienības pārvaldē:
1.1. Apkure - 57.7 EUR/Mwh +PVN;
1.2. Karstā ūdens uzsildīšana – 4,0 EUR/m3 +PVN.
2. Tarifs stājas spēkā ar 2021. gada 1. oktobri.
Pielikumā:
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

42.

Par investīciju projekta pieteikuma ”Ielas, ietvju un ceļa atjaunošanas darbi Cēsīs” izstrādi un
iesniegšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteikto
pašvaldības autonomo funkciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu
Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.punktu, atbilstoši likuma
“Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta trešās daļas 5.punktam, kurā noteikts, ka Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) veic pašvaldību prioritāro
investīciju projektu pieteikumu izvērtēšanu valsts budžeta aizdevumu saņemšanai, ņemot vērā Cesu
novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm
- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis
Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Iesniegt investīciju projektu ”Ielas, ietvju un ceļa atjaunošanas darbi Cēsīs” saskaņā ar
Ministru kabineta 2021.gada 11.februāra noteikumu Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un
kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes
seku mazināšanai un novēršanai” 3.punktu.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 353 756,81 (trīs simti piecdesmit trīs tūkstoši
septiņi simti piecdesmit seši eiro, 81 cents), no kurām aizņēmums projekta izmaksu segšanai
ir EUR 300 693,29 (trīs simti tūkstoši seši simti deviņdesmit trīs eiro, 29 centi), Cēsu novada
domes līdzfinansējums – EUR 53 063,52 (piecdesmit trīs tūkstoši sešdesmit trīs eiro, 52
centi).
3. Apstiprināt projekta īstenošanas aktivitātes:
•
•
•
•
•
•

Ielas atjaunošana:
Ata Kronvalda iela (posmā no Piebalgas ielas līdz Vaives ielai),
Ietvju pārbūve (1 puse):
Dzintara iela (posmā no Ezera ielas līdz Maija ielai),
Lapsu iela (posmā no Leona Paegles ielas līdz Briežu ielai),
Lenču iela (posmā no Birzes ielas līdz Meža kapiem),
Zvirbuļu iela (posmā no Zvirbuļu ielas 13 līdz Raiņa ielai),
Ceļa grants seguma divkārtu virsmas apstrāde:
Pašvaldības autoceļš A4 “Akmenskrogs – Veismaņi – Vaives pagasta robeža” Vaives
pagastā, Cēsu novadā. Veismaņu ceļam paredzēts veikt virsmas apstrādi divos
posmos. 1. posms paredzēts 587m garumā sākot no krustojuma ar Valsts autoceļu
V294 (Akmenskrogs, Krīvu ciems). 2. posms paredzēts 671m garumā gar Veismaņu
ciemu līdz Vaives pagasta robeža

4. Investīciju projektu sagatavot un iesniegt VARAM līdz 2021. gada 1. septembrim.
5. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas
(ieņēmumu un izdevumu) tāmi.
6. Lēmuma izpildi organizēt Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājai.

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
43.
Par valsts budžeta dotācijas izlietošanu
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 10. punktu,
Ministru kabinets 2021. gada 4. martā pieņēma noteikumus Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām
piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas
rezultātā radušos administratīvos izdevumus.” Atbilstoši šiem noteikumiem, pieejamais dotācijas
apjoms Cēsu novada pašvaldībai būs 461377 eiro.
Pamatojoties uz 2021.gada 4.marta MK noteikumu Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir
vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā
radušos administratīvos izdevumus” 6.punktu, apvienoto novadu pašvaldību finanšu komisijas
08.06.2021. lēmumu “Par ZZ Dats SIA produktu (VPS, GVedis, SOPA, NINO, JUPIS, LIETVARIS, BUDZIS,
KADRI) iegādi jaunā novada darbības nodrošināšanai” un 29.06.2021. lēmumu “Par vienpadsmit
klēpjdatoru iegādi Cēsu novada jaunā sasaukuma deputātiem, darba funkciju nodrošināšanai” un
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu
novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis,
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt pieprasāmās vienreizējās dotācijas, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās
reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, apjomu 461 377 eiro
apmērā un galvenās izdevumu pozīcijas saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikums
Vienreizējās dotācijas, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos
administratīvos izdevumus, izlietojums

Izmaksu veids

Darba saturs

Nr.p.k.

1

2

Izmaksas reformas papildu izdevumiem kopā
atlaišanas pabalsti un piemaksas par papildu darbu
Atlīdzība
saistībā ar administratīvi
teritoriālās reformas īstenošanu
Informācijas un
līdzmaksājums M365 komunikāciju platformas ieviešanai,
komunikācijas
aparatūras iegāde domes
tehnoloģiju izdevumi
sēdes ierakstīšanai

Summa
EUR
t.sk. visi
nodokļi
461 377
80 202

74 355

3

Vienotās pašvaldību
informācijas sistēmas
pārveides darbi

4

Ar lietvedību saistīti
izdevumi, iestāžu
nosaukumu plākšņu un
novada teritoriju
apzīmējošo ceļa zīmju
izgatavošanas un
uzstādīšanas izdevumi

5

Datoru iegāde

lietvedības sistēmas, ĢIS, NINO, NOMA,
BRIDZIS, SOPA, PERS, GVEDIS, BUDŽETS
u.c lietojumprogrammu ieviešana, datu pārcelšanas
mehānisma izstrāde, datu pārcelšana
un uzglabāšana jaunveidojamās pašvaldības datu centrā.

206 057

ar lietvedību saistīti izdevumi, iestāžu nosaukumu
plākšņu un ceļa zīmju nomaiņa
( 4 galvenie autoceļi, 12 vietēja mēroga, 23 pašvaldības ceļi)

18 876

pārvalžu pieprasījums, kas izvērtēts
pēc datoru veiktspējas rādītājiem.

81 887

44.
Par Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu
_______________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomajām funkcijām ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, 61.panta trešo
daļu, kas nosaka, ka komisijas darbojas saskaņā ar domes apstiprinātajiem nolikumiem, Civilās aizsardzības
un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības domes
uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu un sastāvu.
Ievērojot Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums” 16.6.apakšpunktu, likuma Par pašvaldībām 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 61.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 8.punktu un 10.1.apakšpunktu, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm

- par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis
Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
19.08.2021. sēdes lēmumu Nr.137

Cēsu novada civilās aizsardzības
KOMISIJAS NOLIKUMS
2021.gada 19.augustā

Nr. 27
I. KOMISIJAS LOCEKĻU SASTĀVS

1.Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs:
1.1. komisijas priekšsēdētājs – Jānis Rozenbergs (Cēsu novada pašvaldība)

1.2. komisijas priekšsēdētājas vietnieks– Kaspars Dravants (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests),
prombūtnes laikā aizvieto – Līga Ratniece (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests);
1.3. komisijas loceklis - Druvis Melderis (Valsts meža dienests);
1.4. komisijas locekle – Inese Sedleniece (Valsts vides dienests);
1.5.komisijas loceklis – Guntis Lošins (a/s “Sadales tīkls”);
1.6. komisijas loceklis – Dzintars Suts (a/s “Augstsprieguma tīkls”);
1.7.komisijas loceklis – Guntars Norbuts (Cēsu novada pašvaldība);
1.8. komisijas locekle – Santa Rogoča (Neatliekamās medicīnas palīdzības dienests);
1.9. komisijas locekle – Areta Vītola (Slimību profilakses un kontroles centrs) prombūtnes laikā aizvieto
– Aina Muskova (Slimību profilakses un kontroles centrs);
1.10.komisijas locekle – Dina Līte-Zaķe (Veselības inspekcija);
1.11.komisijas loceklis – Mārcis Ulmanis (Pārtikas un veterinārais dienests);
1.12.komisijas loceklis – Aldis Pāže (Valsts policija);
1.13.komisijas loceklis – Sandis Cipruss (Valsts robežsardze);
1.14.komisijas loceklis – Normunds Zaviļeiskis (Nacionālie bruņotie spēki);
1.15.komisijas loceklis – Ingūna Liepa (SIA Cēsu klīnika);
1.16.komisijas loceklis – Ainārs Judeiks (p/a Sociālais dienests)
1.17.komisijas loceklis – Varis Ādamsons (SIA Vinda)
1.18.Komisijas sekretāre 2. Sekretāra pienākumu veicēju Cēsu novada domes priekšsēdētājs nozīmē ar rīkojumu.
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 priekšsēdētājs, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs
pieņem lēmumu par komisijas
apziņošanu (mob. tālruņa
Nr. 26411226, e-pasts:
janis.rozenbergs@cesis.lv)

Komisijas sekretārs __________ veic
apziņošanu, zvanot/sūtot SMS (mob.
tālruņa Nr. ________, epasts:__________________________

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

Valsts meža dienesta
pārstāvis Druvis Melderis
(mob. tālruņa Nr. 26444065,
e-pasts:
druvis.melderis@centralvidz
eme.vmd.gov.lv)

VVD pārstāve Inese Sedleniece
(mob. tālruņa Nr. 29340789, e-pasts:
inese.sedleniece@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 Guntars
Norbuts (mob. tālruņa
Nr. 26114413, e-pasts:
guntars.norbuts@cesis.lv)

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

SPKC pārstāve Areta Vītola
(tālruņa Nr. 64281131, epasts: areta.vitola@spkc.lv
prombūtnes laikā- Aina
Muskova
tālruņa Nr. 64281131, epasts:
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.l
v)

Valsts robežsardzes pārstāvis Sandis
Cipruss (tālruņa Nr. 64202901,
26513299
e-pasts:
sandis.cipruss@rs.gov.lv)

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

SIA Cēsu klīnika pārstāve
Ingūna Liepa (mob. tālruņa
Nr. 29477253,
e-pasts:

p/a Sociālais dienests pārstāvis
Ainārs Judeiks (mob. tālruņa
Nr. 29452929,
e-pasts:

SIA Vinda pārstāvis
Varis Ādamsons (mob.tālruņa
Nr.29133199
e-pasts: varis.adamsons@vinda.lv
Apziņošanas kārtība tiek pārbaudīta divas reizes gadā. Gadījumos, ja nav sakaru, vai arī jebkādu
apstākļu dēļ nav iespējams veikt apziņošanu, komisijas pulcēšanās vieta ir Raunas iela 4 (2.st.zāle), Cēsis, Cēsu
novads.ir Beverīnas iela 3, Valka
Ziņas piemērs:
“Notiek apziņošanas kārtības pārbaude. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ziņas saņemšanu uz tālr. Nr.
26411226, norādot vārdu un uzvārdu.”
“Tiek organizēta Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas sēde 2021. gada 1. janvārī, Raunas iela 4 (2.stāva
zālē), Cēsīs. Lūdzu, nosūtiet apstiprinājumu par ierašanos vai arī informāciju par neierašanos uz tālr. Nr.
26411226, norādot vārdu un uzvārdu.”

45.

Par ilgtermiņa saistībām
pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanai
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publisko iepirkumu
likuma 8. panta ceturto daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja
Jāņa Rozenberga 2021. gada 28. janvāra rīkojumu Nr.4-2-9/38, ir izsludinājusi atklātu konkursu
„Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana”, identifikācijas Nr. CNP 2021/9, ar līguma
izpildes termiņu sākotnēji uz 12 (divpadsmit) mēnešiem ar iespēju pagarināt līguma termiņu vēl par
24 (divdesmit četriem) mēnešiem. Kopējais līguma termiņš ir ne ilgāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “CDzP”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.08.2021. (prot.Nr.2)
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA “CDzP”, reģistrācijas Nr. 44103029458, juridiskā
adrese: Gaujas iela 7, Cēsis, 159287,10 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti
astoņdesmit septiņi eiro, 10 centi), t.sk. PVN 21%, apmērā, Pašvaldības īpašumā esošo
dzīvojamo māju pārvaldīšanai, uz laiku ne ilgāku par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem.
2. Lēmuma 1. punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

46.

Par kustamās mantas – cirsmas īpašumā „Pacieres”, Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Vecpiebalgas apvienības pārvalde ar Vecpiebalgas novada domes 28.06.2021. lēmumu Nr.39
“Par cirsmas izsoli īpašumā “Pacieres” Taurenes pagastā” (protokols Nr. 12) atsavināšanai, pārdodot
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, nodeva kustamo mantu – cirsmas izstrādes tiesības
īpašumā ”Pacieres”, Taurenē, Taurenes pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4286 002 0433,
cirtes veids-sanitārā cirte, pārdošanas apjoms – bīstami, nokaltuši un bojāti koki – 131 m3. Īpašums
atrodas dabas pieminekļa aizsargājama dendroloģiska stādījuma “Nēķena parks” teritorijā. Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija 16.11.2020. izsniegusi atļauju bīstamo un
bojāto koku nociršanai un novākšanai dabas pieminekļa, aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma
„Nēķena parks” teritorijā nekustamā īpašuma „Pacieres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
4286 002 0433 1.kvartāla 6.1.,7.,8.,9. un 9.1. nogabalos. Izsoles sākumcena 131.00 EUR.
Uz kustamās mantas izsoli noteikumos noteiktajā termiņā reģistrējās un tajā piedalījās divi
pretendenti – SIA “LIANDA”, reģistrācijas numurs 44103040332, adrese Medņu iela 1, Valmiera,
dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr. 1, un SIA “KOKU CENAS”, reģistrācijas numurs 50203315931,
adrese Vites iela 12, Mālpils, Mālpils novads, dalībnieks reģistrēts ar kārtas Nr. 2.
Cirmas izstrādes tiesības par pēdējo augstāko cenu 771.00 EUR (septiņi simti septiņdesmit
viens euro, 00 centi) nosolīja dalībnieks Nr. 1. Vecpiebalgas apvienības pārvaldes īpašumu
privatizācijas komisija 20.07.2021. (protokols Nr.2) apstiprināja izsoles rezultātus.
Cirsmas izstrādes tiesību nosolītājam SIA “LIANDA”, reģistrācijas numurs 44103040332, adrese
Medņu iela 1, Valmiera, augstākā nosolītā cena par Kustamo mantu, ko veido starpība starp pēdējo
augstāko cenu un nodrošinājuma naudu (10% no Kustamās mantas sākumcenas, t.i. 13.10 EUR
(trīspadsmit euro un 10 centi)), jāsamaksā līdz 2021. gada 3.augustam. 2021.gada 21.jūlijā SIA
“LIANDA” ir samaksājusi, ieskaitot Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
Reģ. Nr. 90000057259, Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Cēsu novads, LV – 4122,
kontā LV39 UNLA 0004 0111 30620, AS SEB banka, bankas kods: UNLALV2X, starpību starp nosolīto
cenu un nodrošinājuma naudu - EUR 757.90 (septiņi simti piecdesmit septiņi euro 90 centi) (EUR
771.00 - EUR 13.10 drošības nauda).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu un „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma” 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, ar Vecpiebalgas novada domes 28.06.2021.
lēmumu Nr. 39 “Par cirsmas izsoli īpašumā “Pacieres” Taurenes pagastā” (protokols Nr.12)
apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu un 20.07.2021. Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
īpašumu privatizācijas komisijas priekšlikumu (protokols Nr.2), Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.08.2021. (prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins,
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Apstiprināt kustamās mantas - cirsmas īpašumā „Pacieres”, Taurenē, Taurenes pagastā,
Cēsu novadā, kadastra numurs 4286 002 0433, izstrādes apjoms 131 m3, 20.07.2021. izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem cirsmas izstrādes tiesības nosolīja SIA “LIANDA”, reģistrācijas numurs

44103040332, adrese Medņu iela 1, Valmiera, par pēdējo augstākā cena EUR 771,00 (septiņi simti
septiņdesmit viens euro, 00 centi).
2. Pārdot cirsmas izstrādes tiesības SIA “LIANDA”, reģistrācijas numurs 44103040332, adrese
Medņu iela 1, Valmiera.
3. Uzdot Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas un uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļai sagatavot atbilstošu Cirsmas pirkuma līgumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Attīstības plānošanas un
uzņēmējdarbības atbalsta nodaļai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
47.

Par zemes gabalu Piebalgas iela 14 un Piebalgas iela 14A,
Cēsīs, Cēsu nov., apvienošanu un Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmuma Nr. 57 un Cēsu
pilsētas domes 23.08.2007. lēmuma Nr. 503 atzīšanu par spēku zaudējušiem
Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldībā 03.08.2021. ir saņemts SIA “C&R Investīcijas” iesniegums
(pašvaldības reģ. Nr. 6-2-6/4/2021/4320), ar lūgumu apvienot zemes gabalus Piebalgas iela 14 un
Piebalgas iela 14A, Cēsīs, vienā zemes gabalā un vienā īpašuma ar adresi Piebalgas iela 14, Cēsis,
Cēsu nov., atjaunojot pirms sadales pastāvējušo zemes gabala stāvokli, atbilstoši zemesgrāmatai.
Zemes gabala Piebalgas iela 14, Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 005 3408 sadale
veikta atbilstoši Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmumam Nr. 57 “Par zemes gabala Piebalgas iela
14, Cēsīs, sadalīšanu.” Jaunizveidotie zemes gabali uzmērīti un reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, bet nav reģistrēti zemesgrāmatā, kur ir reģistrēts viens īpašums
Piebalgas iela 14, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 4201 005 3408 ar vienu zemes gabalu( kadastra
apzīmējums 4201 005 3408) un trim ēkām. Īpašnieks SIA “C&R Investīcijas”.
Atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8. panta trešajai daļai, blakus esošus zemes gabalus var
apvienot, ja par to ir pieņemts pašvaldības lēmums. Ar lēmumu par zemes vienību atkal
apvienošanu spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 25.01.2007. lēmums Nr. 57 “Par zemes gabala
Piebalgas iela 14, Cēsīs, sadalīšanu.”
Cēsu pilsētas domes 23.08.2007. pieņēma lēmumu Nr. 503 “Par zemes gabalu Piebalgas ielā
12 un Piebalgas iela 14, Cēsīs, robežu maiņu.” Lēmums nav īstenots un zemes gabalu robežu
pārkārtošana nav veikta. No 2007.gada 23. augusta līdz šim brīdim ir mainījušies normatīvie akti,
kas nosaka zemes gabalu robežu pārkārtošanas procesu un kārtību. Saskaņā ar Administratīvā
procesa likuma 70.panta trešo daļu, administratīvais akts ir spēkā tik ilgi, līdz to atceļ, izpilda, vai
vairs nevar izpildīt sakarā ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu. Lai lēmums, kas vairs nav spēkā,
nemaldinātu, tas ir jāatceļ.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās
daļas 27. punktu, Zemes ierīcības likuma 8. panta trešās daļas 2. punktu, Administratīvā procesa
likuma 70. panta trešo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 ”Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 25. punktu, “Adresācijas noteikumi” 2.9., 2.10., Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 11. panta trešo daļu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 10.08.2021. atzinumu, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins,
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav,
nolemj:

1.

2.
3.

Pievienot, Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto, nekustamo
īpašumu Piebalgas iela 14A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 3422 pie nekustamā
īpašuma Piebalgas iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 3408, pievienojot zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 005 3422 pie
zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 3408, veidojot vienu zemes gabalu ar adresi Piebalgas iela 14, Cēsis,
Cēsu nov.:
1.1 . zemes gabala kopplatība 13108 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies pēc uzmērīšanas
dabā;
1.2 . zemes lietošanas mērķis – vienstāvu un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve(0701)
8588 kv.m., zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes
nodalījuma joslā(1101)-4520 kv.m.
Uz apvienojamiem zemes gabaliem esošajām ēkām saglabājas esošās adreses.
Atzīt par spēku zaudējušus Cēsu pilsētas domes 2007.gada 25. janvāra lēmumu Nr. 57 “Par
zemes gabala Piebalgas iela 14, Cēsīs, sadalīšanu”.

4. Atzīt par spēku zaudējušus Cēsu pilsētas domes 2007.gada 23. augusta lēmumu Nr. 503 “Par
zemes gabalu Piebalgas ielā 12 un Piebalgas iela 14, Cēsīs, robežu maiņu”.
5.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpildirektoram.

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā Baldones ielā 1a, Rīgā,
LV – 1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu dokuments,
kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas
pastā.
48.
Par Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas 2022.-2026.gadam izstrādi un darba grupas izveidi
_________________________________________________________________________
Ziņo: Indriķis Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Tūrisma likuma 8.pantu par pašvaldību kompetenci tūrisma jomā, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021-2027. gadam
prioritātēm “Kvalitatīva dzīves vide un teritoriju attīstība” un “Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā
labklājība”, Latvijas tūrisma mārketinga stratēģiju 2018-2023, Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā
2030 iekļauto attīstības prioritāti par Cēsīm kā starptautiski atpazīstamu tūrisma galamērķi un Cēsu novada
integrētās Attīstības programmā 2013.-2021.gadam iekļautajiem stratēģiskajiem mērķiem “Saglabāta un
attīstīta unikāla kultūrvide, pilsētvide un dabas vide” un “Spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide”,
atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 12.08.2021. atzinumam (prot.
Nr. 3), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis

Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izstrādāt Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģiju 2022.-2026.gadam, ar mērķi veicināt teritoriāli
sabalansētu un ilgtspējīgu tūrisma nozares attīstību un mijiedarbību ar citām nozarēm, attīstīt
konkurētspējīgu tūrisma piedāvājumu un nodrošināt efektīvu līdzekļu izlietojumu, ņemot vērā jaunākās
tūrisma nozares tendences, pētījumus un ieinteresēto pušu diskusiju rezultātus.
2. Izveidot darba grupu Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas izstrādei ar šādiem uzdevumiem:
2.1. veikt esošo tūrisma situācijas un piedāvājuma analīzi Cēsu novadā;
2.2. sniegt priekšlikumus par Cēsu novada tūrisma piedāvājuma konkurētspējīgajām priekšrocībām,
pozicionējuma akcentiem, sasaisti ar novada kopīgo attīstību, potenciālajiem sadarbības
virzieniem un galamērķa pārvaldību;
2.3. nodrošināt sabiedrības iesaisti un dažādu iesaistīto pušu viedokļu pārstāvniecību stratēģijas
izstrādes procesā;
2.4. definēt vidēja termiņa stratēģiskos mērķus, prioritātes, uzdevumus un rīcību kopumu, finanšu
resursus un sasniedzamos rezultātus;
2.5. izstrādāt priekšlikumu novada tūrisma pārvaldības modelim un identificēt atbildīgos izpildītājus
2.4. punktā minēto aktivitāšu īstenošanai;
2.6. izstrādāt un domē apstiprināt stratēģiskās plānošanas dokumentu 5 gadu periodam un darba
plānu 2 gadu periodam.
3. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
3.1. Indriķis Putniņš, Cēsu novada domes deputāts, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas

4.

5.
6.
7.
8.
9.

priekšsēdētājs, darba grupas vadītājs;
3.2. Andra Magone pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore, darba
grupas koordinatore;
3.3. Dace Eihenbauma, Cēsu novada Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja;
3.4. Eva Koljēra, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Tūrisma attīstības un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja;
3.5. Rudīte Vasile, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes tūrisma organizatore;
3.6. Santa Jermičuka, pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” Tūrisma
informācijas centra vadītāja;
3.7. Santa Vaišļa, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes tūrisma darba organizatore;
3.8. Ilze Prūse, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes tūrisma speciāliste;
3.9. Guntis Davidovs, Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes tūrisma speciālists;
3.10. Inese Zagorska, Vidzemes koncertzāle “Cēsis” mākslinieciskā vadītāja.
Līdz 2021.gada 30 oktobrim izveidot sekojošas stratēģijas izstrādes tematiskās apakšgrupas:
4.1. Tūrisma mārketinga un zīmola izstrādes apakšgrupa;
4.2. Tūrisma uzņēmējdarbības veicināšanas apakšgrupa;
4.3. Tūrisma prioritāro jomu un produktu attīstības apakšgrupa;
4.4. Starptautisko sakaru un tūrisma starptautiskās konkurētspējas stiprināšanas apakšgrupa.
Darba grupa var uzaicināt piedalīties sēdēs citu institūciju, organizāciju, biedrību un
nodibinājumu, kā arī uzņēmēju pārstāvjus ar padomdevēja vai eksperta tiesībām.
Darba grupas priekšlikumi par darba apakšgrupu sastāvu un procesa starpziņojums izskatāmi
Cēsu novada domes sēdē līdz 2021.gada 30.oktobrim.
Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz
2022.gada 1.aprīlim, pirms tam organizējot tās publisko apspriešanu.
Cēsu novada tūrisma pārvaldības modelis iesniedzams izskatīšanai Cēsu novada domē līdz
2022.gada 1.aprīlim.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim EgliņamEglītim.

49.

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 8, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Ziņo: A.Ķerpe, centrālās administrācijas Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo
īpašumu pārvaldnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.72 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela
8, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.4,22.p.) un apstiprinātajiem apbūves
tiesības izsoles noteikumiem, 12.08.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par apbūves
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 8, Cēsis,
Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0094, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra
apzīmējums 4201 003 0081), kopplatība 2001 m2, uz 30 (trīsdesmit) gadiem.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“MĀJA TEV”, Reģ. Nr. 44103041785, adrese: Kalna iela 5-16, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV4126, kas zemes gabala apbūves tiesību nosolīja par pēdējo augstāko cenu 670.00 EUR (seši simti
septiņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija
12.08.2021. (prot.Nr.1) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar
apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes
lēmumu.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1
panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta
19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
4.daļu, Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.72 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela 8, Cēsis,
Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.4,22.p.) un apstiprināto apbūves tiesību izsoles
noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 12.08.2021.
priekšlikumu (protokols Nr. 1), Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis
, Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone,
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo
Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Apstiprināt 12.08.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela
8, Cēsis, Cēsu nov kadastra numurs 4201 003 0094, kas sastāv no zemes gabala (zemes
vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0081), kopplatība 2001 m 2, uz 30 (trīsdesmit)
gadiem, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “MĀJA TEV”, Reģ. Nr. 44103041785,
adrese: Kalna iela 5-16, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov., LV-4126, par 670.00 EUR (seši
simti septiņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas īpašumu apsaimniekošanas
pārvaldei sastādīt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
50.

Par mazciema statusa piešķiršanu Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov.
________________________________________________________________
Ziņo: Dace Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja

Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas iesniegumu
(12.03.2021. reģistrācijas Nr.6-2-6/4/1383) par adresēm Mežmaļi ciemā, Vaives pag., Cēsu nov.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2016. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.21
“Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu” un Cēsu novada domes 2017. gada 9. marta lēmumu Nr.48
“Par ciemu statusa piešķiršanu un atcelšanu Vaives pagastā, Cēsu novadā” atcelts ciema statuss
Mežmaļi ciemam, Vaives pag., Cēsu nov.
No 2021. gada 1. jūlija Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā
reģistrētie ciemi, kuriem pēc teritorijas plānojuma nav noteiktas ciema robežas, tiks uzskatīti kā
mazciemi. Papildus apdzīvotas vietas statusa saglabāšanai novada domei jāpieņem lēmums par
mazciema statusa piešķiršanu, nosakot ietilpstošās adreses (“Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likums” pārejas noteikumu 15. punkts un 13. panta 1. daļa).
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 13. panta 1. daļu un
saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 30.03.2021.
atzinumu un Cēsu novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 05.08.2021.
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs), pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Piešķirt mazciema statusu Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov.;
2. Saglabāt esošās adreses mazciemā Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov. pēc 1. pielikumā
esošā saraksta;
3. Lēmumu piecu (5) darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā nosūtīt Valsts zemes
dienestam.
1.pielikums

Adresācijas objekti mazciemā Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov.
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adrese
"Jaunmežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Jaunmežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Jaunmežmaļi"-1, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV4136
"Jaunmežmaļi"-2, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV4136
"Jaunmežmaļi"-3, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV4136
"Jaunmežmaļi"-4, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV4136
"Jaunmežmaļi"-5, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV4136
"Jaunmežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Jaunmežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Zemes vienības vai ēkas
kadastra apzīmējums
4290 002 0131
4290 002 0131 001
4290 002 0131 001 001
4290 002 0131 001 002
4290 002 0131 001 003
4290 002 0131 001 004
4290 002 0131 001 005
4290 002 0131 002
4290 002 0131 003

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

"Lejas Mežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Lejas Mežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi", Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-1, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-2, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-3, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-4, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-5, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-6, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-7, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
"Mežmaļi"-8, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136
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51.
Par Cēsu novada bāriņtiesas izveidošanu
______________________________________________________________________
Ziņo: A.Šteins, domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvot vietu likuma pārejas noteikumu 6. punktu
administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotā Cēsu novada pašvaldība ir tajā
apvienojamo pašvaldību institūciju pārņēmēja. Līdz ar to šobrīd Cēsu novadā darbojas četras
bāriņtiesas - Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesa, Cēsu novada
bāriņtiesa, Priekuļu novada bāriņtiesa un Vecpiebalgas novada Bāriņtiesa. Bāriņtiesu likuma 2. panta
piektajā daļā noteikts, ka vienā pašvaldībā izveido ne vairāk kā vienu bāriņtiesu, savukārt minētā
likuma pārejas noteikumu 23. punktā noteikts, ka līdz jaunas bāriņtiesas izveidošanai, bet ilgāk kā
līdz 2021. gada 31. decembrim darbību turpina administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
izveidotajā pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību bāriņtiesas atbilstoši to kompetencei un
darbības teritorijai.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 1. punktu, 15. panta pirmās daļas 8. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. un 23.punktu, Bāriņtiesu
likuma 2., 7., 8. un 9. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu, 28. –
30. pantu, Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis

Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars, Laimis Šāvējs) , pret nav, 1 - atturas (Elīna Stapulone), nolemj:
1.Izveidot Cēsu novada bāriņtiesu kā Cēsu novada pašvaldības iestādi, reorganizējot Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesu, Cēsu novada bāriņtiesu,
Priekuļu novada bāriņtiesu un Vecpiebalgas novada Bāriņtiesu, tās apvienojot.
2. Noteikt, ka lēmuma 1. punktā minēto iestāžu reorganizācija pabeidzama līdz 2021. gada
31.oktobrim un Cēsu novada bāriņtiesa savu darbību uzsāk ar 2021. gada 1. novembri.
3. Noteikt, ka jaunizveidotā Cēsu novada bāriņtiesa ir Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas un Raunas novadu bāriņtiesas, Cēsu novada bāriņtiesas, Priekuļu novada
bāriņtiesas un Vecpiebalgas novada Bāriņtiesas funkciju, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu,
mantas un lietvedības pārņēmēji, ciktāl normatīvie akti un domes lēmumi nenosaka citādi.
4. Izsludināt atklātu konkursu Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amatam.
5. Uzdot Cēsu novada centrālajai administrācijai organizēt lēmuma 4. punktā minēto konkursu.
6. Pilnvarot domes priekšsēdētāju ar rīkojumu izveidot konkursa komisiju, kura izstrādā
konkursa nolikumu, ko apstiprina domes priekšsēdētājs, kā arī kura izvērtē izsludinātā amata
kandidātus un virza apstiprināšanai domes sēdē.
7. Kontroli par lēmuma 1. -5. punkta izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam
Aināram Šteinam.
52.
Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018.lēmumā Nr.246 ”Par Cēsu novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu”
L.Kokina - Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un Ministru kabineta
05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 9. punktu, Cēsu novada
dome, ar 13 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs,
Juris Žagars, Laimis Šāvējs) , 5 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone,
Hardijs Vents, Jānis Kārkliņš), atturas nav, nolemj:
1. Veikt šādus grozījumus Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246 ”Par Cēsu novada
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju
apstiprināšanu”:
1.1. izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:
“5. Noteikt, ka izglītības iestāžu aprēķinātā mēneša darba algas likme par izglītības iestādes
vadītāja pienākumu pildīšanu izmaksājama no valsts mērķdotācijas un pašvaldības
finansējuma.”
1.2.
Papildināt lēmumu ar 5.1 punktu, šādā redakcijā:
“5.1 Uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei līdz
31.12.2021. izstrādāt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša

darba algas noteikšanas kritērijus, kuri piemērojami vadītāju mēneša darba algas noteikšanai
ar 2022./2023.mācību gada 1.septembri.”
2. Noteikt, ka Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246 ”Par Cēsu novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu”
noteiktie izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algu noteikšanas noteikumi piemērojami
attiecībā uz visām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēm.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam A.Egliņam –
Eglītim.
53.

Par Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikuma Nr. 28 “Cēsu pilsētas un Vaives pagasta
Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu
Ziņo: Vladimirs Kalandārovs – Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. pantu, 61. panta trešo daļu, likuma “Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 7. panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1.
punktu un 73. panta pirmās daļas 1. punktu, Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 18. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021.gada 5.augusta atzinumam (prot.Nr. 2), Cēsu novada
dome, ar 17 balsīm – par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
Apstiprināt, līdz 2021. gada 31. decembrim, Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta
nolikumu Nr.28 “Cēsu pilsētas un Vaives pagasta Dzīvokļu komisijas nolikums’’ saskaņā ar
pielikumu.
Pielikums

NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 19.augustā

Nr. 28

Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas pirmo punktu un
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1
‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ 18.punktu

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Cēsu novada pašvaldības Cēsu pilsētas un Vaives pagasta dzīvokļu komisija (turpmāk –
Komisija) ir koleģiāla institūcija, kura pieņem lēmumus par palīdzības sniegšanu dzīvokļa
jautājumu risināšanā Cēsu novada pašvaldības saistošajos noteikumos un Komisijas
nolikumā noteiktās kompetences ietvaros.

1.2. Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina Cēsu novada dome, un tā ir pakļauta Cēsu novada
domei.
2. Komisijas kompetence
2.1. Komisijai ir šādas tiesības:
2.1.1. izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par:
2.1.1.1. personas reģistrēšanu vai atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu vai
sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistrā, personu izslēgšanu vai pārreģistrēšanu
dzīvojamo telpu vai sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistrā;
2.1.1.2. sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem
vai sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu;
2.1.1.3. dzīvojamās telpas izīrēšanu pašvaldības dzīvojamā fondā;
2.1.1.4. dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu;
2.1.1.5.
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu;
2.1.1.6. citu personu vai ģimenes locekļu ievietošanos vai atteikumu ievietoties
pašvaldības izīrētajā dzīvojamā telpā gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja
piekrišana;
2.1.1.7. sociālā dzīvokļa izīrēšanu;
2.1.1.8. sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu;
2.1.1.9. personas nodrošināšanu vai atteikumu personu nodrošināt ar pagaidu
dzīvojamo telpu;
2.1.1.10. palīdzību pašvaldības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu
dzīvojamo telpu pašvaldības dzīvojamā fondā;
2.1.1.11. atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu;
2.1.1.12. atteikumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu;
2.1.1.13. sociālā dzīvokļa vai dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu;
2.1.1.14. pašvaldības rīcībā esošā dzīvojamā fonda rezervēšanu kvalificēto speciālistu
vajadzībām;
2.1.1.15. īrnieka vai viņa ģimenes locekļu brīdināšanu par iekšējās kārtības un telpu
lietošanas noteikumu pārkāpumiem;
2.1.1.16. īrnieka vai viņa ģimenes locekļu brīdināšanu par īres maksas un maksas par
pamatpakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību,
parādu;
2.1.1.17. īrnieka atbrīvošanu no dzīvojamo telpu uzturēšanas maksas (peļņas)
maksājuma;
2.1.1.18. atteikumu atbrīvot īrnieku no dzīvojamo telpu uzturēšanas maksas (peļņas)
maksājumi.
2.1.2. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm savu funkciju veikšanai
nepieciešamo informāciju;
2.1.3. atlikt lietas izskatīšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.1.4. uzaicināt uz sēdi iesnieguma iesniedzēju, adresātu un trešās personas, kā arī pieprasīt
no tām mutvārdu vai rakstveida paskaidrojumus;
2.1.5. pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, lai noskaidrotu apstākļus, uzklausītu
argumentus un viedokli;
2.1.6. dot atzinumus, priekšlikumus, ieteikumus vai ierosinājumus domes saistošo
noteikumu papildināšanai vai pilnveidošanai;
2.1.7. dot atzinumu domei par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa
noteikšanu;

2.1.8. dot atzinumu domei par īres maksas noteikšanu pašvaldībai piederošām dzīvojamām
telpām;
2.1.9. pēc domes pieprasījuma sniegt atzinumus savas kompetences ietvaros jautājumos
par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
2.2. Komisijas pienākums ir savlaicīgi un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt Komisijas
kompetencē esošos jautājumus un pieņemt lēmumus, kā arī nodrošināt Komisijas darbību
atbilstoši Nolikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
3. Komisijas darba organizācija
3.1. Komisijas sēdes sasauc ne retāk kā vienu reizi mēnesī, nodrošinot, lai privātpersonu
iesniegumi tiktu izskatīti normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Steidzamos gadījumos
Komisijas priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas Komisijas sēdi.
3.2. Komisijai ir tiesības izskatīt lietas un pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse
no Komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu.
Ja balsis sadalās vienādās daļās, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss, viņa prombūtnes
laikā – Komisijas priekšsēdētāja vietnieka balss.
3.3. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsošana ir atklāta un vārdiska.
3.4. Komisijas priekšsēdētājs:
3.4.1. organizē un vada Komisijas sēdes;
3.4.2. nosaka Komisijas sēžu laiku un apstiprina to darba kārtību;
3.4.3. Komisijas vārdā paraksta Komisijas pieņemtos lēmumus.
3.5. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks.
3.6. Ja uz sēdi nav ieradies ne Komisijas priekšsēdētājs, ne tā vietnieks, bet sēdē piedalās vairāk
nekā puse no visas Komisijas sastāva un nav iespējams Komisijas kompetencē esošos
jautājumus izskatīt citā laikā, Komisijas locekļi ieceļ sēdes vadītāju, kas vada sēdi un paraksta
sēdes protokolu.
3.7. Komisijas sēdes gaitu protokolē Komisijas protokolists. Protokolu paraksta Komisijas
protokolists un Komisijas sēdes vadītājs. Komisijas izdotos administratīvos aktus paraksta
Komisijas sēdes vadītājs.
3.8. Komisijas locekļiem ir pienākums aktīvi piedalīties Komisijas darbā, izpildīt pienākumus
atbilstoši šim nolikumam un Komisijas priekšsēdētaja norādījumiem.
3.9. Komisijas sēdes nav atklātas. Komisijas sēdē konkrētā jautājuma izskatīšanā piedalās
personas saskaņā ar Administratīvā procesa likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
3.10.Ja Komisijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties
Komisijas sēdes norises vietā, Komisijas priekšsēdētājs var noteikt, ka komisijas sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Komisijas
loceklim ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību.
Komisijas loceklis, kurš objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties Komisijas sēdes norises vietā,
par to informē Komisijas priekšsēdētāju vismaz divas stundas pirms Komisijas sēdes norises
laika. Komisijas sekretārs vismaz stundu pirms sēdes norises laika informē Komisijas locekli
par Komisijas sēdes tiešsaistē izmantojamo lietojumprogrammu un pieslēgšanos tai.
3.11.Komisijas priekšsēdētājs, izsludinot darba kārtību, var noteikt, ka Komisijas sēde tiek
organizēta attālināti, sēdes norisē izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraide
reālajā laikā), ja Komisijas locekļiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar
videokonferences palīdzību. Komisijas sekretārs vismaz vienu darba dienu pirms sēdes
norises laika informē Komisijas locekļus par Komisijas sēdes tiešsaistē izmantojamo
lietojumprogrammu un pieslēgšanos tai.

3.12.Nolikuma 3.10. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Komisijas loceklis uzskatāms par
klātesošu Komisijas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises
vietā.
3.13.Ja Komisijas sēdes norise notiek izmantojot videokonferenci, Komisijas priekšsēdētājs
nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts Komisijas sēdes atklātums un Komisijas sēdes
dalībnieku, kas nav Komisijas locekļi, iespēju izteikties Komisijas sēdē.
3.14.Komisijas sēde var tikt ierakstīta, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus. Audio vai video
ieraksts ir neatņemama sēdes protokola sastāvdaļa.
4. Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība
Komisijas izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Cēsu novada domē.

54.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr.56 “Par Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības Dzīvokļu komisiju”
_______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumu Nr.56 “Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības
Dzīvokļu komisiju” ir apstiprināta Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisija.
02.08.2021. Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldē tika saņemts Dzīvokļu komisijas
priekšsēdētājas I.Navras iesniegums (Reģ. Nr. 3-14.1B/2021/158) par atbrīvošanu no Dzīvokļu
komisijas priekšsēdētāja amata.
Ņemot vērā minēto ir nepieciešams veikt grozījumus Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr.56
“Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisiju”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu,
Cēsu novada domes 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
16.14.apakšpunktu, ievērojot Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 5.augusta
atzinumu (prot. Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izslēgt no Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas sastāva Inesi Navru.
2. Iekļaut Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas sastāva komisijas kā komisijas locekli
Benitu Zvejnieci.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 29.07.2021. lēmumā Nr.56 “Par Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības Dzīvokļu komisiju” grozījumus un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Izveidot Vecpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētāja Benita Zvejniece;
2.2. Komisijas locekļi: Velga Berķe, Guntis Eglītis.

55.
Par Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisija nolikuma un sastāva apstiprināšanu
________________________________________________________________
Ziņo: Dace Bišere-Valdemiere, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā, savukārt, likuma 21.panta pirmās daļas
24.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās,
komisijās, valdēs un darba grupās.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija lēmumu Nr.2 “Par Cēsu novada domes
2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu”
16.10.apakšpunktu dome ir izveidojusi Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisiju.
Lai nodrošinātu Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas darbību,
nepieciešams apstiprināt komisijas nolikumu un ievēlēt komisijas sastāvu.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, 21.panta
pirmās daļas 24.punktu, 41.panta 2.punktu, Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 16.10.apakšpunktu, Sociālo un veselības
jautājumu komitejas 2021. gada 5.augusta atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs
Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav,
atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas nolikumu (pielikumā).
2. Izveidot Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā:
2.1. Komisijas priekšsēdētājs – Komunālās saimniecības vadītājs Salvis Krūmiņš
2.2. Komisijas loceklis – Sociālā dienesta vadītāja Līga Ābelniece;
2.3. Komisijas loceklis – Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes sekretāre Anita Auziņa.
3. Komisijas locekļiem saskaņā ar likumu “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbā” veikt darbības, kas saistītas ar valsts amatpersonas amata savienošanu.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. D.
Bišere-Valdemiere.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veic domes priekšsēdētājs.
Pielikums
Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisijas nolikums
1.

Vispārīgie jautājumi

1.1.
Jaunpiebalgas apvienības Dzīvokļu komisija (turpmāk – Komisija) ir koleģiāla institūcija, kura pieņem lēmumus
par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā normatīvajos aktos un Komisijas nolikumā noteiktās
kompetences ietvaros.
1.2.
Komisiju izveido un tās sastāvu apstiprina Cēsu novada dome, un tā ir pakļauta Cēsu novada pašvaldības Cēsu
novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldei (turpmāk – Pārvalde).
2.

Komisijas struktūra un vadība

2.1.
Komisijā darbojas trīs locekļi, tai skaitā Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs, kuram ir tiesības
pārstāvēt Komisijas priekšsēdētāju tā prombūtnes laikā;
2.2.
Komisijas priekšsēdētājs:
2.2.1.
Organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši šim nolikumam;
2.2.2.
Plāno un sagatavo Komisijas sēdes darba kārtību, sēdes norises vietu un laiku;
2.2.3.
Vada Komisijas sēdes, paraksta sēžu protokolus, ierosina jautājumu izskatīšanu komisiju sēdēs;
2.2.4.
Plāno darbu, nosaka vai sadala pienākumus Komisijas locekļu starpā, kontrolē un novērtē pienākumu izpildi;
2.3.
Komisijas locekļi:
2.3.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;
2.3.2. piedalās Komisijas sēdēs un lēmumu pieņemšanā;
2.3.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu un sabiedrisko aktivitāšu veikšanai.
2.4.
Komisijas lietvedības kārtošanu un Komisijas sēžu norises dokumentēšanu nodrošina Komisijas sekretārs
(turpmāk-sekretārs). Sekretārs:
2.4.1.
organizatoriski un tehniski sagatavot Komisijas sēdes;
2.4.2.
pilda Komisijas priekšsēdētāja uzliktos pienākumus un norādījumus;
2.4.3.
pēc Komisijas priekšsēdētāja norādījuma sasauc Komisijas sēdes;
2.4.4.
redakcionāli noformē Komisijā pieņemtos lēmumus;
2.4.5.
protokolē Komisijas sēdes un paraksta sēžu protokolus;
2.4.6.
sagatavo un nosūta ieinteresētajām personām un institūcijām informāciju par viņu interesējošā jautājuma
izskatīšanas gaitu, nepieciešamības gadījumā sagatavo un nosūta Komisijā pieņemtā lēmuma izrakstus;
2.4.7.
uzglabā Komisijas sēdes protokola oriģinālu, organizē Komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu
Pārvaldes arhīvā.
2.5.
Komisijas loceklis var izbeigt savu darbību Komisijā saskaņā ar pēc komisijas locekļa rakstveida iesnieguma
saņemšanas.
2.6.
Ja kāds no komisijas locekļiem tiek atbrīvots no darba Komisijā, Pārvalde var izvirzīt jaunu komisijas locekļa
kandidātu.
3.

Komisijas kompetence

3.1.
Komisijai ir šādas tiesības:
3.1.1.
Izskatīt iesniegumus un pieņemt lēmumus par:
3.1.1.1.
personas reģistrēšanu vai atteikumu personu reģistrēt dzīvojamo telpu vai sociālā dzīvokļa izīrēšanas
reģistrā, personu izslēgšanu vai pārreģistrēšanu dzīvojamo telpu vai sociālā dzīvokļa izīrēšanas reģistrā;
3.1.1.2.
sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Pārvaldes valdījumā esošiem dzīvokļiem vai sociālā dzīvokļa statusa
atcelšanu;
3.1.1.3.
dzīvojamās telpas izīrēšanu Pārvaldes dzīvojamā fondā;
3.1.1.4.
dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu;
3.1.1.5.
dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu sakarā ar īrnieka maiņu;
3.1.1.6.
citu personu vai ģimenes locekļu ievietošanos vai atteikumu ievietot Pārvaldes izīrētajā dzīvojamā telpā
gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana;
3.1.1.7.
sociālā dzīvokļa izīrēšanu;
3.1.1.8.
sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu;
3.1.1.9.
personas nodrošināšanu vai atteikumu nodrošināt personu ar pagaidu dzīvojamo telpu;
3.1.1.10. palīdzību Pārvaldes izīrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu Pārvaldes
dzīvojamā fondā;
3.1.1.11. atteikumu atjaunot sociālā dzīvokļa īres līgumu;
3.1.1.12. sociālā dzīvokļa vai dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu;
3.1.1.13. Pārvaldes rīcībā esošā dzīvojamā fonda rezervēšanu kvalificēto speciālistu vajadzībām;
3.1.1.14. pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju;
3.1.1.15. uzaicināt uz sēdi iesnieguma iesniedzēju, adresātu un trešās personas, pieprasīt no tām mutvārdu vai
rakstveida paskaidrojumus;
3.1.1.16. pieprasīt iesniegt papildus dokumentus, lai noskaidrotu apstākļus, uzklausītu argumentus un viedokļus;
3.1.1.17. pēc Pārvaldes vadītāja vai Cēsu novada pašvaldības amatpersonu pieprasījuma sniegt atzinumus savas
kompetences ietvaros jautājumos par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
3.2.
Komisijas pienākums ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīt Komisijas kompetencē esošos
jautājumus un pieņemt lēmumus, kā arī nodrošināt komisijas darbību atbilstoši Nolikumā un citos normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai.
4.

Komisijas darba organizācija

4.1.
Komisijas sēdes sasauc pēc nepieciešamības, nodrošinot lai privātpersonu iesniegumi tiktu izskatīti
normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
4.2.
Komisijas sēdes ir atklātas un tajās savas kompetences ietvaros izskata iesniegumus, kas saņemti un
reģistrēti Pārvaldes lietvedības dokumentu reģistrā. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina šī Nolikuma noteikumu un
prasību ievērošanu komisijas sēdēs.
4.3.
Komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar klātesošo
Komisijas locekļu balstu vairākumu, ja balsis dalās vienādās daļās, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
4.4.
Komisijas lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, balsošana ir atklāta un vārdiska.
4.5.
Komisijas priekšsēdētājs:
4.5.1.
organizē un vada Komisijas sēdes;
4.5.2.
nosaka Komisijas sēžu laiku un apstiprina to kārtību;
4.5.3.
Komisijas vārdā paraksta vēstules un Komisijas pieņemtos lēmumus.
4.6.
Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus veic Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
4.7.
Komisija uz sēdi var uzaicināt izskatāmā jautājuma iesniedzēju, kā arī citas ieinteresētās personas, ja
uzskata, ka nepieciešama papildus informācija un paskaidrojumi, par to izdarāms ieraksts Komisijas sēdes protokolā.
Citus iesniegumus Komisija izskata bez iesniedzēja klātbūtnes.
4.8.
Komisija savus lēmumus rakstveidā paziņo iesniedzējam un ieinteresētajām personām 5 (piecu) darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
4.9.
Komisijas protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs.
4.10.
Komisijas sēdes tiek protokolētas atbilstoši lietvedības noteikumiem un protokola oriģināli pastāvīgi glabājas
pie Komisijas sekretāra.
4.11.
Ja uz Komisijas sēdi neierodas Komisijas locekļu vairākums, Komisijas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu
Komisijas sēdi, ne ātrāk kā pēc trim, un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu Komisijas sēdi neierodas
Komisijas locekļu vairākums, Komisijas priekšsēdētājam par to jāziņo Pārvaldes vadītājam.
5.

Komisijas pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība un termiņš

5.1. Komisijas faktisko rīcību un pieņemtos lēmumus var apstrīdēt domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

56.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta nolikuma Nr. 30 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 2 ”Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes
nolikums”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: D.Bišere - Valdemiere, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes 2021.gada
29.jūlija sēdes lēmumu Nr. 52 “Par amatu savienošanas atļauju” (protokols Nr. 4, 2.punkts), Cēsu
novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis,
Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis
Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris
Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 19.augusta nolikumu Nr.30 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 2 “Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes
nolikums”” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 19.augustā

Nr. 30

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.2 "Cēsu novada
Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums"

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1
“Cēsu novada pašvaldības nolikums”
11. un 12. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.2 "Cēsu novada Jaunpiebalgas
apvienības pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija lēmumu Nr.
6 “Par Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldi” (prot. Nr.2; 5. punkts)) šādus grozījumus:
1. Papildināt 13.punkta 13.9. apakšpunktā aiz vārdiem “Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu
nodaļa,” ar vārdiem “Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora padotībā”.
2. Papildināt 11.15. apakšpunktā aiz vārdiem “zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu
sagatavošana,” ar vārdiem “zemes ierīcības projektu apstiprināšanu,”.

Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes
vadītāja p. i.

D. Bišere-Valdemiere

57.
Par Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.5 „Par Cēsu novada domes
2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” apstiprināšanu
______________________________________________________________________________
Ziņo: Ilze Jansone, Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore
10.06.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turpmāk – “VARAM”,
sniedza atzinumu par 2021.gada 6.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi””. Minētajā atzinumā VARAM lūdz atzīt 2019.gada 28.novembra saistošos noteikumus
Nr.22 “Sabiedriskās kārtības noteikumi”, turpmāk – “noteikumi Nr. 22”, par spēku zaudējušiem, jo
grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo
noteikumu normu apjoma. Atzinumā VARAM norāda, ka par vairākiem administratīvajiem
pārkāpumiem administratīvā atbildība jau ir paredzēta nozaru likumos, noteikumus par sabiedrisko
kārtību var paredzēt tikai uz sabiedriskām vietām, proti, tādiem īpašumiem, kuri nodoti publiskā
lietošanā, vienlaikus minot tiesību normā konkrētas sabiedriskās vietas, kā arī saskaņā ar katru
pilnvarojumu pašvaldības domei ir jāizdod atsevišķi saistošie noteikumi. Ar saistošajiem
noteikumiem, kas atcels noteikumus Nr.22, tiks ievērots VARAM atzinumā norādītais par punktiem,

kuri ir jāsvītro, savukārt par Cēsu novadā esošo ūdenstilpņu izmantošanas kārtību Cēsu novada
domei jāpieņem atsevišķi saistošie noteikumi, kas saistīti ar īpašuma izmantošanu, aizsardzību, nevis
sabiedrisko kārtību.
Ņemot vērā iepriekš norādīto un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 05.08.2021. atzinumu (prot.Nr.2), kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella FrīdvaldeAndersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga
Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:

1) Apstiprināt Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta saistošos noteikumus Nr.5 „Par Cēsu
novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības
saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” saskaņā ar pielikumu;
2) Uzdot Cēsu novada Pašvaldības policijai līdz šī gada oktobra mēnesim izstrādāt jaunu
saistošo noteikumu projektu “Sabiedriskās kārtības noteikumi” apvienotajā Cēsu novadā.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2021. gada 19.augustā

Nr.5

„Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Sabiedriskās
kārtības saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem “Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošos
noteikumus Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.
Pielikums

Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 2021.gada 19.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par Cēsu
novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības
saistošie noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2019.
gada 28.novembra saistošos noteikumus Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums
10.06.2021. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, turpmāk – “VARAM”, sniedza
atzinumu par 2021.gada 6.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Cēsu novada

domes 2019.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Sabiedriskās kārtības saistošie
noteikumi””, turpmāk arī –“noteikumi Nr. 13”. Minētajā atzinumā VARAM lūdz atzīt 2019.gada
28.novembra saistošos noteikumus Nr.22 “Sabiedriskās kārtības noteikumi”, turpmāk –
“noteikumi Nr.22”, par spēku zaudējušiem, jo grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā
normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Atzinumā VARAM
norāda, ka:
1) par noteikumos Nr.22 paredzētiem vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem, tajā skaitā,
par pārkāpumiem vides piesārņošanas jomā, bērnu tiesību aizsardzības jomā, kā arī par
sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot
personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu
personu drošību, administratīvā atbildība jau ir paredzēta nozaru likumos;
2) noteikumus par sabiedrisko kārtību pašvaldības dome var paredzēt tikai uz sabiedriskām
vietām, proti, tādiem īpašumiem, kuri ir nodoti publiskā lietošanā, vienlaikus minot tiesību
normā konkrētas sabiedriskās vietas;
3) saskaņā ar katru pilnvarojumu pašvaldības domei ir jāizdod atsevišķi saistošie noteikumi.
Ņemot vērā minēto atzinumu, Cēsu novada domei jānosaka atsevišķi saistošie noteikumi par
Cēsu novadā esošo ūdenstilpņu izmantošanas kārtību, kas saistīti ar īpašuma izmantošanu,
aizsardzību, nevis sabiedrisko kārtību.
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu
Neietekmē
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām
Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
58.
Par atbalstu Līgatnes pilsētas bibliotēkas dalībai Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta
biedrības izsludinātajā projektu konkursā “Iedvesmas bibliotēka”
_____________________________________________________________________
Ziņo: A.Dzērve, Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludinājusi jaunu projektu konkursu
“Iedvesmas bibliotēka”. Biedrības mērķis ir atbalstīt bibliotēkas ceļā uz pozitīvām pārmaiņām un
iedrošināt pilnveidot bibliotēku vidi un pakalpojumus. Projektā var pieteikties ikviena bibliotēka, kas
vēlas un ir gatava realizēt jaunas un iedvesmojošas idejas.
Līgatnes pilsētas bibliotēka ir izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes
centrs, kas nodrošina sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus un organizē
dažādus pasākumus sabiedrības izglītošanai un lasītprasmes veicināšanai. Projekta pieteikums
attiecas tieši uz agrīnās lasītprasmes veidošanu pirmsskolas vecuma bērniem.
Bibliotēku idejas tiks realizētas 2022. gada laikā.

Projektu konkursa nolikums paredz pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā no kopējām
projekta izmaksām. Līgatnes pilsētas bibliotēkas sagatavotā projekta kopējās izmaksas sastāda €
1540,00.
Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs,
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks
Bauers, Guntis Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, atturas nav, nolemj:
1. Atbalstīt Pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” Līgatnes pilsētas
bibliotēkas dalību projektu konkursā, rezervējot 2022.gada budžetā € 770,00 (septiņi simti
septiņdesmit eiro un 00 centi).
2. Uzdot Pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” direktoram parakstīt
projekta īstenošanas līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta
īstenošanu.
3. Projekta īstenošanas laikā atļaut P/A “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” no pamatbudžeta
segt projekta izmaksas.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.

