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Lēmuma nosaukums
Par Cēsu novada Kultūras padomes nolikuma un Cēsu novada
Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2021. gada 21.janvāra noteikumu Nr. 1
“Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna
uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes 1.klasē” apstiprināšanu
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166
“Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”
Par nepabeigto celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības
uzskaites un izmaksu norakstīšanu
Par Cēsu novada domes 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 2
“Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto
pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”
apstiprināšanu
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu
cenas apstiprināšanu
Par darba grupas izveidi jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības
plānošanas dokumentu izstrādei
Par grozījumiem deleģējuma līgumā ar nodibinājumu “Cēsu
digitālais centrs”
Par ilgtermiņa saistībām zālienu, zālāju un krūmu
atvašu pļaušanai Cēsu novadā
Par ilgtermiņa saistībām degvielas iegādei Cēsu novada
pašvaldības vajadzībām
Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2015.
lēmumā Nr.316 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības
saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus"" un
nefinanšu mērķu noteikšanu
Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr.162
“Par koeficienta noteikšanu Cēsu novada domes priekšsēdētāja,
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada
domes deputātu atlīdzības aprēķināšanai”

1.
Par Cēsu novada Kultūras padomes nolikuma un Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu
______________________________________________________________________
Ziņo: Z.Neimane, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Cēsu kultūras centra vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Cēsu novada domes
18.07.2013. saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15.punktu un 24.punktu, un
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1), Cēsu
novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav (deputāte L.Krastiņa nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada Kultūras padomes nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada
domes 15.07.2010. lēmumu Nr. 384, prot. Nr. 9, grozījumi apstiprināti ar Cēsu novada domes
04.10.2018. lēmumu Nr. 313, prot. Nr. 15).
2. Apstiprināt Cēsu novada Kultūras padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 04.10.2018. lēmumu Nr. 313 “Par Cēsu novada
Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu”.
4. Apstiprināt Cēsu novada Kultūras padomi šādā sastāvā:
Padomes locekļi:
- Lelde Krastiņa, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, A.Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskola;
- Laura Turlaja, Kultūras ministrija, kultūrpolitikas departaments – ārējais eksperts;
- Atis Egliņš Eglītis, Cēsu novada pašvaldība, projekts “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”;
- Andra Magone, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”;
- Krista Lauberga – Cēsu centrālā bibliotēka;
- Inese Zagorska, SIA “Vidzemes koncertzāle”;
- Inese Ciekure, biedrība ArtCesis;
- Ieva Ūbele, Ruckas mākslas rezidenču centrs;
- Jānis Tolpežņikovs, biedrība “Cēsu mantojums”;
- Iveta Jermolājeva, Cēsu novada Jauniešu dome;
- Jānis Ķīnasts, Cēsu pilsētas Mākslas skola;
- Astrīda Kamša, kultūras biedrība “Harmonija”.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021.gada 21.janvārī

Nr.3

Cēsu novada Kultūras padomes nolikums
I Vispārējie jautājumi
1.1.
Cēsu novada Kultūras padome (turpmāk – padome) ir Cēsu novada domes izveidota sabiedriska
kultūras speciālistu konsultatīva padome.
1.2.
Padome veicina ar kultūras attīstību saistītu jautājumu risināšanu Cēsu novadā.
1.3.
Padomes sastāvu un nolikumu apstiprina Cēsu novada dome ar savu lēmumu.

1.4.
Padome ir visu Cēsu novada kultūras organizāciju un individuālo kultūras darba speciālistu interešu
pārstāvis.
II Padomes darbības mērķis
2.1.
Padomes darbības mērķis ir demokrātiskā veidā nodrošināt kvalitatīvu kultūras un mākslas procesu
veicināšanu Cēsu novadā, veidojot iedzīvotājiem un kultūras tūristiem saistošu novada kultūrvidi.
III Padomes uzdevumi
3.1.
Padomei ir šādi uzdevumi:
3.1.1. analizēt un sniegt viedokli pašvaldībai par konceptuāliem kultūras nozares jautājumiem, attīstību un
nepieciešamajām izmaiņām Cēsu novadā;
3.1.2. veicināt kultūras daudzveidību Cēsu novadā;
3.1.3. sniegt priekšlikumus Attīstības programmas, Kultūras stratēģijas un citu stratēģiski svarīgu
dokumentu izstrādei un rosināt grozījumus;
3.1.4. sniegt priekšlikumus ikgadējam Cēsu novada kultūras nozares budžeta sadalījumam un finansējuma
sadalei novada kultūras projektu atbalsta konkursiem;
3.1.5. sniegt priekšlikumus par nozīmīgu attīstības projektu, tai skaitā Eiropas Kultūras galvaspilsētas
projekta, ietekmi uz kultūrvides un ekonomikas attīstību novadā, kā arī to atbilstību novada Attīstības
programmā un Kultūras stratēģijā noteiktajām attīstības prioritātēm;
3.1.6. veicināt Cēsu novada kultūras iestāžu iesaistīšanos vietējos un starptautiskos projektos, kā arī
kvalitatīvu projektu realizēšanu Cēsu novadā un jaunu kultūras tūrisma produktu attīstību;
3.1.7. veicināt dažādu sabiedrības grupu, jo īpaši jauniešu, senioru un cilvēku ar īpašām vajadzībām,
līdzdalību kultūras procesos;
3.1.8. veicināt radošo industriju attīstību un kultūras nozares sadarbību ar citām nozarēm;
3.1.9. uzturēt saikni un veicināt sadarbību ar valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām, kas
darbojas kultūras jomā, nacionālajām kultūras biedrībām, kultūras fondiem, kultūras mecenātiem un
kultūras sponsoriem;
3.1.10. apkopot sabiedrības un radošo profesiju pārstāvju viedokli par dažādiem kultūras jomas jautājumiem
un sagatavot priekšlikumus to risināšanai.
IV Padomes sastāvs un darbības termiņš
4.1.
Padomes sastāvā darbojas Cēsu novada pašvaldības pārstāvji, Cēsu novada pašvaldības kultūras
iestāžu un kapitālsabiedrības pārstāvji, kultūras nozares pārstāvji, t.sk. nevalstiskā sektora pārstāvji, kuri
aktīvi darbojas kultūras jomā pēdējos 2 gadus, un viens ārējais eksperts ar mērķi veicināt kultūras nozares
attīstību Cēsu novadā, veidojot novadā kvalitatīvu un saistošu kultūrvidi, gan iedzīvotājiem, gan kultūras
tūristiem.
4.2.
Padomes sastāvu apstiprina uz 2 gadiem.
4.3.
Padomes locekļu atkārtotai iecelšanai nav ierobežojumu.
4.4.
Padomes priekšsēdētājs var būt jebkurš no Padomes locekļiem. Padomes priekšsēdētāju Padomes
locekļi izvirza un ievēl atklāti balsojot pirmajā Padomes sēdē pēc Padomes sastāva apstiprināšanas.
4.4.
Padomes locekļi darbu Padomē veic brīvprātīgi, par to nesaņemot atlīdzību.
4.5.
Ja padomes loceklis attaisnojoša iemesla dēļ nevar piedalīties padomes sēdē, viņš ir tiesīgs savā vietā
deleģēt citu savas organizācijas vai pārstāvēto interešu pārstāvi.
4.6.
Padomē iekļautos pārstāvjus deleģē pārstāvētā interešu grupa savstarpēji vienojoties vai pēc
padomes uzaicinājuma.
V Padomes darba organizācija
5.1.

Padomes darbu vada Padomes priekšsēdētājs.

5.2.
Padome jautājumus izskata Padomes sēdēs pēc nepieciešamības. Padomes sēdes ir atklātas.
Atsevišķu jautājumu izskatīšana slēgtās Padomes sēdes notiek, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
klātesošajiem Padomes pārstāvjiem.
5.3. Jautājumus izskatīšanai Padomei var iesniegt Cēsu novada domes priekšsēdētājs, deputāti, padomes
locekļi, Cēsu novada kultūras iestādes, citas juridiskas personas un privātpersonas.
5.4.
Atbilstoši savai kompetencei Padome sniedz atzinumus. Padomes atzinumi ir rekomendējoši Cēsu
novada domes pastāvīgajām komitejām, Cēsu novada kultūras organizācijām un individuālajiem kultūras
darba organizatoriem.
5.5.
Padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās vairāk nekā puse Padomes pārstāvju. Padome
atzinumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja lemšanā balsu
skaits dalās uz pusēm, tad noteicošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam. Padomes lēmumi ir atklāti, un
tie ir publiski pieejami. Padome nepieņem administratīvos aktus.
5.6.
Padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā septiņas dienas pirms Padomes sēdes visiem Padomes
pārstāvjiem elektroniski izsūta Padomes sēdes darba kārtību un uzaicinājumu piedalīties Padomes sēdē.
5.7.
Padomes sēdes notiek divas reizes kalendārajā gadā vai pēc nepieciešamības. Padomes
priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtas sēdes pēc Cēsu novada domes priekšsēdētāja, Padomes
priekšsēdētāja vai Padomes pārstāvju pieprasījuma.
5.8.
Padomes sēdes protokolē un padomes atzinumus, priekšlikumus ieraksta protokolā, protokolu
paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.
5.9.
Padomes tehnisko nodrošinājumu un Padomes dokumentācijas glabāšanu nodrošina pašvaldības
aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
5.10. Padome ir tiesīga profesionāla atzinuma iegūšanai pieaicināt speciālistus.
5.11. Padome ir tiesīga no kultūras organizācijām, sabiedriskajiem un privātajiem kultūras darba
organizatoriem saņemt nepieciešamo informāciju, veikt tās analīzi un izstrādāt priekšlikumus, lai izvērtētu un
nodrošinātu veiksmīgu kultūras procesu norisi Cēsu novadā.
5.12. Pēc Cēsu novada domes pieprasījuma Padome sniedz pārskatu par savu darbību un uzdevumu izpildi.

2.
Par Cēsu novada domes 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr. 1 “Noteikumi par kārtību, kādā
reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”
apstiprināšanu
________________________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr.591 "Kārtība, kādā
izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 4.7.apakšpunktu, atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.01.2021. atzinumam (prot.Nr.1), Cēsu novada
dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret
– nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 21.janvāra noteikumus Nr. 1 “Noteikumi par kārtību,
kādā reģistrējami iesniegumi bērnu uzņemšanai Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestādes 1. klasē” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu Pilsētas vidusskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas. Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolas, Rāmuļu pamatskolas, Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra direktoriem
nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei.

Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs, Cēsu nov.
2021.gada 21.janvārī

Nr.1

Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē
Izdota saskaņā Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumu Nr.591
"Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības
programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī
pārcelti uz nākamo klasi" 4.7.apakšpunktu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par
bērnu uzņemšanu Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) vispārējās izglītības iestādēs, kas
īsteno pamatizglītības programmas, 1. klasē.
2. Bērna pieteikšana uzņemšanai speciālajā izglītības programmas 1.klasē notiek pamatojoties uz valsts vai
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk tekstā – vecāki) var pieteikt bērnu mācībām izglītības iestādes 1.klasē
tajā kalendārajā gadā, kad bērns ir sasniedzis obligātās izglītības vecumu.
4. Vecāki bērnu pamatizglītības programmas apguvei var pieteikt vairākās izglītības iestādēs.
5. Pieprasījuma uzskaiti par bērna uzņemšanu izglītības iestādē datu bāzi veido katra izglītības iestāde.
II.

Pieteikumu reģistrācija un bērnu uzņemšana 1.klasē

6. Pieteikumus reģistrē izglītības iestādē pieteikumu iesniegšanas secībā.
7. Reģistrācijas pieteikumu (1.pielikums) vecāks aizpilda:
7.1. elektroniski pašvaldības mājas lapā –epakalpojumi.cesis.lv;
7.2. papīra formātā izglītības iestādē.
8. Ar pieteikuma datu izdrukas kopiju vecāki var iepazīties konkrētajā izglītības iestādē.
9. Izglītības iestādē pieteikumu reģistrē pretendentu rindā uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē.
10. Izglītības iestāde līdz katra gada 1.aprīlim informē vecāku, kura bērnam konkrētajā gadā jāuzsāk mācības
1.klasē par klašu skaitu konkrētajam mācību gadam un maksimālo izglītojamo skaitu klasē, nosūtot
informāciju uz iesniegumā norādīto elektronisko adresi.
11. Pieteikumu reģistrācija un vietu piešķiršana Cēsu novada izglītības iestādes 1.klasē norit šādā prioritārā
secībā tiem pretendentiem, kuriem attiecīgajā kalendārajā gadā aprit 7 gadi:
11.1. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada
administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē pamatizglītības vai speciālajā programmā
mācās brālis vai māsa;
11.2. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Cēsu novada
administratīvajā teritorijā ;
11.3. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Cēsu novada
administratīvajā teritorijā un kuriem izglītības iestādē pamatizglītības vai speciālajā programmā
mācās brālis vai māsa;
11.4. iesniegumu iesniegšanas secībā uzņem bērnus, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
12. Izglītības iestāde 1.klases pretendentu sarakstā brīvo vietu gadījumā var iekļaut bērnus, kuriem līdz
attiecīgā gada 1.septembrim ir apritējuši 6 gadi, ievērojot 11. punktā noteikto prioritāro secību.

13. Izglītības iestāde līdz katra gada 1.jūnijam veic 1.klašu komplektēšanu, ievērojot 11. punktā noteikto
prioritāro secību.
14. No 1.jūnija līdz 19.augutam bērna likumiskais pārstāvis attiecīgajā izglītības iestādē iesniedz iesniegumu
par bērna uzņemšanu 1. klasē (2.pielikums),uzrādot:
14.1.
pasi vai ID karti;
14.2.
bērna dzimšanas apliecību;
14.3.
bāriņtiesas lēmumu par aizbildņa iecelšanu, ja iesniedzējs ir aizbildnis;
14.4.
bāriņtiesas izdotu pilnvaru bērna pārstāvībai izglītības iestādē, ja iesniedzējs ir audžuvecāks;
14.5.
notariāli apstiprinātu pilnvaru, ja iesniedzējs ir pilnvarots pārstāvēt bērnu vecāku
prombūtnes laikā.
15. Ne vēlāk kā līdz 31.augustam izglītības iestādes direktors ar rīkojumu apstiprina izglītības iestādē
uzņemto bērnu sarakstus saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadīto informāciju.
16. Izglītības iestādei nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc bērna uzņemšanas vai
izstāšanās jāveic attiecīgās izmaiņas Valsts izglītības informācijas sistēmā.
III.

Noslēguma jautājumi

17. Pieteikumus, kuri iesniegti un izglītības iestādē reģistrēti līdz šo noteikumu spējā stāšanās dienai, izskata
un bērnus reģistrē uzņemšanai izglītības iestādes 1.klasē saskaņā ar šiem noteikumiem.
18. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.februāri.

Pielikums Nr.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PIETEIKUMS
Izglītības iestāde mācību uzsākšanai 1.klasē
Norādīt, kura gada 1.septembrī bērns uzsāks mācības 1.klasē
Izglītojamā vārds
Izglītojamā uzvārds
Izglītojamā deklarētā dzīvesvieta
Izglītojamā faktiskā dzīvesvieta( ja atšķiras no deklarētās)
Teritoriālā piederība:
7.1. bērns, kuram dzīves vieta deklarēta Cēsu novada administratīvajā teritorijā
7.2. bērns, kuram dzīves vieta deklarēta ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas
Papildus nosacījumi:
8.1. bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens brālis vai māsa (vārds, uzvārds, personas kods)
un kura dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā
8.2. konkrētās izglītības iestādes darbinieka bērns un kura dzīvesvieta deklarēta Cēsu novadā
8.3. bērns, kuram izglītības iestādē mācās vismaz viens brālis vai māsa (vārds, uzvārds, personas kods)
un kura dzīvesvieta nav deklarēta Cēsu novadā
Izglītības programma:
9.1. vispārizglītojošā izglītības programma
9.2. speciālā izglītības programma
Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds
Bērna likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas adrese
Bērna likumiskā pārstāvja faktiskā dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās)
Tālruņa numurs
E-pasts *
Esmu informēts, ka pieteikumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā ir pienākums informēt par
to izglītības iestādi
Piekrītu pieteikumā norādīto datu apstrādei bērna reģistrēšanai uzņemšanai 1.klasē
Uzņemos atbildību par ievadīto datu pareizību

Pieteikuma aizpildīšana negarantē vietu izglītības iestādē.

2.pielikums

Bērna likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds ______________________________________
Deklarētās dzīvesvietas adrese _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Faktiskās dzīvesvietas adrese (ja atšķiras no deklarētās) __________________________________
_______________________________________________________________________________
Kontaktinformācija (e-pasts, tālruņa numurs) __________________________________________
Bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinoša dokumenta
Nr.____________________________________________________________________________

Iesniegums
Lūdzu uzņemt manu meitu/dēlu
________________________________________________________________________,
(vārds, uzvārds)
Personas kods

-

_______________________________________________________________________ 1.klasē
(izglītības iestādes nosaukums)
Meitas/dēla dzimšanas apliecības nr./izdošanas vieta_____________________________________
• Iesniegumā norādītās informācijas izmaiņu gadījumā apņemos informēt par to Izglītības iestādi
• Piekrītu iesniegumā norādīto datu apstrādei bērnu reģistrēšanai uzņemšanai 1.klasē
• Informāciju par izglītojamā uzņemšanu Izglītības iestādē vēlos saņemt (vajadzīgo pasvītrot):
- uz iesniegumā norādīto adresi: deklarēto/ faktisko
- uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi
• Esmu informēts(a), ka bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u) un pirmsskolas izglītības
iestādes rakstiskā informācija par pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem
jāiesniedz līdz 19.augustam
• Esmu iepazinies ar normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem par izglītības iestādi
______________________________
_________________________
(vecāka vārds, uzvārds)
____________.gada ________________________

(paraksts)

3.
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu
____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ievērojot Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumu Nr. 181 „Par pašvaldības atbalsta
piešķiršanu speciālistu piesaistei”, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 06.08.2015. saistošo noteikumu
Nr. 10 „Par pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanu speciālistu piesaistei” 7. punktu,
Cēsu novada pašvaldības stipendiju un mācību maksas piešķiršanas komisijas 14.01.2021. atzinumu
( protokola Nr. 1./2021./76.), likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Piešķirt ikmēneša stipendiju 10 mēnešus gadā (oktobris – jūlijs), sākot no 2021. gada
februāra, vienas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā 2. gada rezidentei ģimenes
medicīnas specialitātē.
2. Izmaksāt lēmuma 1.punktā noteikto stipendiju pēc līguma noslēgšanas.
3. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības budžeta.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (vadītāja A. Zerne) paredzēt finansējumu
turpmākajiem gadiem uzņemto saistību apmērā.
5. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

4.

Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166 “Par Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisiju”
________________________________________________________________________________
Ziņo: Administrācijas biroja personāla vadītājs, I.Purmale
Ņemot vērā izmaiņas Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
personālsastāvā un ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu
atbalsta nodaļas vadītājas Elitas Rancānes 12.01.2020. elektroniskajā sarakstē saņemto
apstiprinājumu par iekļaušanu komisijas sastāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.
panta pirmās daļas 24. punktu un 61. pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu
novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu
apstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:

1.

Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāva
I. Sietiņsoni, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori /darba attiecības
izbeigtas 10.12.2020./.
2. Iekļaut Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā
E.Rancāni, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas
vadītāju.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr. 166 ‘’Par Administratīvās komisijas Bērnu
lietu apakškomisiju’’ šādu grozījumu:
Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Boriss Sandlers
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Dzintra Kozaka, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas metodiķe
Komisijas locekļi:
Guntars Norbuts, Cēsu novada Vecāku domes deleģēts pārstāvis, Cēsu novada Pašvaldības
policijas priekšnieks;
Evita Kalniņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektore,
Elita Rancāne, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta
nodaļas vadītāja
Komisijas sekretāre:
Ilze Jansone, Cēsu novada Pašvaldības policijas Administratīvo lietu inspektore.

5.
Par nepabeigto celtniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu
norakstīšanu
_________________________________________________________________
Ziņo: S.Kūlīte, Finanšu pārvaldes galvenā grāmatvede
Ievērojot 13.02.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība
budžeta iestādēs”, Cēsu novada pašvaldības 02.01.2019. kārtību Nr.4 “Cēsu novada pašvaldības un
tās padotības iestāžu grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtību”. Cēsu novada pašvaldības
ilgtermiņa ieguldījumu vērtības samazināšanas komisija 08.01.2021. veica faktisko apstākļu
izvērtēšanu attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības īpašumā un grāmatvedības uzskaitē esošajiem
nepabeigtās celtniecības objektiem uz 31.12.2020. un konstatēja, ka grāmatvedības uzskaites
nepabeigtās celtniecības objekts izslēdzams no grāmatvedības uzskaites un izmaksas norakstāmas
izdevumos “M.Katrīnas ielas pārbūve, posmā no L.Katrīnas ielas līdz L.Līvu ielai” ar vērtību 1965.12
EUR.;
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 13.02.2018.
Ministru kabineta noteikumus Nr.87 “Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 14.1.
punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021. atzinumu (prot. Nr.1 ), Cēsu
novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš,
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa,
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1 Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaites nepabeigtās celtniecības objektu
“M.Katrīnas ielas pārbūve, posmā no L.Katrīnas ielas līdz L.Līvu ielai” 1965.12 EUR (viens tūkstotis
deviņi simti sešdesmit pieci eiro un 12 centi) vērtībā.

2. Lēmumā minēto nepabeigtās celtniecības objekta izmaksas norakstīt 2020. gada izdevumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

6.

Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
sadales kārtību Cēsu novadā
Ziņo: I.Krūmiņa, Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatore
Ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 6.apakšpunktu, kā arī Sporta likuma 7.panta
pirmās daļas 3.apakšpunktu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
ir tiesīgas veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu un sekmēt sporta organizāciju, tajā
skaitā sporta klubu, veidošanos un darbību.
Ievērojot Cēsu novada domes 19.12.2019. pieņemto lēmumu Nr.407 “Par biedrību
finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta
pasākumu organizēšanai”, biedrībām ir noteikti atvieglojumi sporta bāzu nomai, kā arī
lai sporta biedrības, piesakoties pašvaldības finansējumam, zinātu konkrētus kritērijus,
kādi tām jāizpilda atbalsta saņemšanai, tiek precizēti šie noteikumi.
Pamatojoties uz Sporta padomes 12.01.2021. sēdē izskatīto ierosinājumu
(prot.Nr.12) papildināt un precizēt noteikumu punktus, un nodefinēt kritērijus sporta bāzu nomas
maksu atvieglojumu piešķiršanai”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.SuijaMarkova, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1 . Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2020. gada 13.februāra lēmumu Nr.36 “Par
noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
sadales kārtību Cēsu novadā’’ apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Cēsu novada domes 2021.gada 21.janvāra noteikumus Nr. 2 "Par sporta pasākumiem
un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā’’ saskaņā
ar pielikumu.
Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 21. janvārī

Nr.2

Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu
sadales kārtību Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar Sporta likuma 7.panta pirmās daļas
3.un 6.punktu un Valsts pārvaldes likuma
pirmās daļas 2.punktu un 73.panta pirmās daļas 4.punktu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) piešķir
finansējumu no sportam paredzētā budžeta (turpmāk – finansējums) Pašvaldības organizētiem
sporta pasākumiem, Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, juridiskām un
fiziskām personām sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā, pieaugušo un veterānu dalībai
Latvijas Sporta Veterānu savienības (turpmāk – LSVS) organizētajās finālsacensībās, sporta veidu
attīstībai un individuālajiem sportistiem.
1.2. Pašvaldība atbalsta augstas klases sporta (treniņi un sacensības vismaz 3 reizes nedēļā, dalība
sacensībās, uz augstu rezultātu vērstas aktivitātes) un jaunatnes sporta attīstību.
1.3. Noteikumi neattiecas uz Pašvaldībai piederošo sporta bāzu uzturēšanas izdevumiem, Cēsu
pilsētas sporta skolas uzturēšanu un mācību – treniņu procesa nodrošināšanu, Cēsu novada
vispārizglītojošo skolu sportu.
1.4. Finansējums tiek piešķirts Pašvaldības apstiprinātā sporta budžeta ietvaros.
2. Finansējuma sadalījums un piešķiršanas kārtība
2.1. Finansējums tiek piešķirts šādā secībā:
2.1.1. Cēsu novada komandu dalībai valsts mēroga sporta pasākumos (Latvijas Jaunatnes
olimpiāde, Latvijas olimpiāde, Latvijas Ziemas olimpiāde, LSVS organizētās
finālsacensības un citās valsts nozīmes sacensībās, kuru organizators vai rīkotājs ir valsts
atzīta struktūrvienība (Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Sporta federāciju padome,
Latvijas Tautas sporta asociācija, LSVS u.c.);
2.1.2. Pašvaldības organizētiem sporta un veselīgu dzīvesveidu veicinošiem pasākumiem un
dalībai valsts mēroga ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītos pasākumos;
2.1.3. Sporta organizāciju un biedrību organizētiem sporta un veselīga dzīves veida veicinošiem
pasākumiem (Pasaules un Eiropas čempionātiem, pasaules un Eiropas kausu posmiem,
Latvijas čempionātiem, Latvijas kausu posmiem, starptautiskiem sporta pasākumiem,
Cēsu novada čempionātiem un turnīriem, aktīvu dzīves veidu veicinošiem pasākumiem)
Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā (25km attālumā no Cēsu novada administratīvi
teritoriālās robežas);
2.1.4. Finansējums sporta biedrībām sporta veidu attīstībai un individuālajiem sportistiem;
2.1.5. Iestāšanās maksas sporta organizācijās un biedru naudu apmaksai;
2.1.6. Cēsu Pilsētas Sporta skolas (turpmāk – CPSS) organizēto sporta pasākumu
nodrošināšanai;
2.1.7. Neparedzētiem gadījumiem paredzētie Pašvaldības sporta budžeta līdzekļi.
2.2. Finansējums, kas nav izmantots noteikumu 2.1.1., 2.1.2., 2.1.5, 2.1.6 un 2.1.7. punktos
noteiktajos gadījumos, tiek piešķirts šādi:
2.2.1. sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā fiziskām un juridiskām
personām – līdz 45%;
2.2.2. finansējums sporta biedrībām sporta veidu attīstībai un individuāliem sportistiem – līdz
55%, kurš tiek piešķirts šādā secībā:
2.2.2.1. finansējums sporta komandai un individuālajam sportistam ar visaugstākajiem
sasniegumiem iepriekšējā kalendārajā gadā vai dalību augstākajā līgā valstī sporta
veidā, kuru izvērtē un nosaka sporta padome;
2.2.2.2. atlikušais finansējums sporta biedrībām sporta veidu attīstībai – līdz 90%;
2.2.2.3. finansējums individuālajiem sportistiem – līdz 10%.
2.3. Finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz juridiskas vai fiziskas personas pieteikumu, kurš
iesniedzams Pašvaldībā atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai ne vēlāk kā līdz 15.

oktobrim par nākamo kalendāro gadu. Vēlāk iesniegtie pieteikumi netiek izskatīti un iekļauti
sporta budžeta sadales kārtībā.
2.4. Finansējums tiek dalīts atbilstoši prioritāro sporta veidu iedalījumam Cēsu novadā (1. pielikums).
Prioritāro sporta veidu sadalījumu izvērtē Cēsu novada Sporta padome līdz 1.novembrim, ņemot
vērā patieso situāciju sporta veidu aktivitāšu nodrošināšanā un attiecīgā sporta veida attīstībā.
Prioritārie sporta veidi tiek sadalīti trijos līmeņos, ņemot vērā šādus kritērijus:
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.
2.4.5.
2.4.6.
2.4.7.

iekoptās tradīcijas Cēsu novadā attiecīgajā sporta veidā;
CPSS programmu ietvaros apgūstāmie sporta veidi;
vecumposmu piramīda – bērni, jaunieši, pieaugušie;
ir vai nav olimpiskais sporta veids;
sporta bāzes esamība;
sasniegtie rezultāti Latvijas, Eiropas, pasaules līmenī;
Sporta padomes biedru un neatkarīgu ekspertu viedoklis.

3. Finansējums sporta biedrībām sporta veidu attīstībai
3.1. Pašvaldības atbalstāmās sporta biedrības tiek iedalītas 3 (trīs) grupās prioritārā secībā:
3.1.1. Pirmajā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kuras nodrošina treniņprocesu sporta
veidā, kam piešķirts pirmā līmeņa statuss, un to atbalstam ir atbilstoša sporta
infrastruktūra, ir augsti sasniegumi Latvijas un starptautiska mēroga sacensībās (izņemot
CPSS audzēkņu dalība Latvijas čempionātos) iepriekšējā laika periodā no 1.septembra līdz
31.augustam, pārstāvot Cēsu novadu ar vismaz trijām komandām (individuāliem sporta
veidiem – ar vismaz 10 sportistiem), biedrībā ir vecumposmu piramīda – bērni, jaunieši,
pieaugušie, biedrība organizē treniņu procesu, sportistu dalību sacensībās (tajā skaitā
starptautiskas nozīmes), kā arī organizē starptautiskas sacensības ar vismaz 5 valstu
piedalīšanos. Finansējums tiek aprēķināts, ņemot par bāzi summu 500 EUR (pieci simti
euro);
3.1.2. Otrajā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kuras atbilst pirmā vai otrā līmeņa prioritāro
sporta veidu statusam, to īstenotajā sporta veidā tiek organizētas dažāda līmeņa
sacensības Cēsu novadā, ir augsti sasniegumi Latvijas mēroga sacensībās (izņemot CPSS
audzēkņu dalība Latvijas čempionātos) laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam,
pārstāvot Cēsu novadu un Latvijas izlases, ir vecumposmu piramīda, notiek treniņu
process un dalība sacensībās. Finansējums tiek aprēķināts, ņemot par bāzi summu 200
EUR (divi simti euro);
3.1.3. Trešajā grupā tiek iekļautas sporta biedrības, kuras aktīvi iesaistās sporta, aktīva un
veselīga dzīvesveida popularizēšanā Cēsīs, sporta sacensību organizēšanā, organizē
patstāvīgi sporta un veselīga dzīves veida veicinošus pasākumus, tiek pārstāvēts Cēsu
novads dažāda mēroga sporta sacensībās (izņemot CPSS audzēkņu dalība Latvijas
čempionātos) un veselīgu dzīves veidu veicinošos pasākumos (tai skaitā tautas sports,
veterānu sports). Finansējums tiek aprēķināts, ņemot par bāzi summu 100 EUR (viens
simts euro).
3.2. Papildus piešķirtajam bāzes finansējumam katrai sporta biedrībai tiek piešķirti koeficienti:
3.2.1. 1.līmeņa prioritāriem sporta veidiem piešķir koeficientu – 3; 2.līmeņa prioritāriem sporta
veidiem piešķir koeficientu – 2; 3.līmeņa prioritāriem sporta veidiem piešķir koeficientu
– 1;

3.2.2. komandu sporta veidos finansējums katrai komandai atsevišķi – 0,5 punkti,
individuālajos sporta veidos par katriem 10 (desmit) biedrības aktīviem Cēsu novadā
reģistrētiem iedzīvotajiem (audzēkņiem) – 0,5 punkti;
3.2.3. rēķinot atsevišķi koeficientu 3, ja komanda piedalās Latvijas čempionātu augstākajā līgā
vai iepriekšējā sezonā izcīnījusi pāreju Latvijas čempionātā no zemākas līgas uz augstāku;
3.2.4. rēķinot papildus koeficientu 0,5, ja biedrības īstenotajā sporta veidā nav iespējams
treniņu process Pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs;
3.2.5. iegūta godalgota vieta Latvijas čempionātā, Latvijas Jaunatnes olimpiādē, LSVS
organizētajās sporta spēlēs u.c. līdzvērtīgās sacensībās – 3 punkti, iegūta vieta augstāka
par vidējo – 2 punkti, iegūta vieta zemāka par vidējo – 1 punkts;
3.2.6. iegūta godalgota vieta Eiropas un pasaules čempionātos – 3 punkti, iegūta vieta augstāka
par vidējo – 2 punkti, iegūta vieta zemāka par vidējo – 1 punkts
3.2.7. par katru bērnu un jauniešu komandu, kura tiek gatavota augstu sasniegumu sportam
ārpus CPSS, - 1 punkts;
3.3. Sporta biedrībai, kas pretendē uz finansējumu, juridiskai adresei jābūt Cēsu novadā, vai
jānodarbojas ar Cēsu novada bērnu un jauniešu mācību-treniņu darbu atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, īstenojot licencētas interešu izglītības programmas, vai
jānodrošina sportiskas un veselību veicinošas aktivitātes Cēsu novada iedzīvotājiem.
3.4. Ja biedrība nodarbojas ar Cēsu novada bērnu un jauniešu apmācību kādā no sporta veidiem, bet
tās juridiskā adrese nav Cēsu novadā, finansējumu piešķir tikai Cēsu novada bērniem un
jauniešiem.
3.5. Sporta biedrībām, kas vēlas pretendēt uz Pašvaldības finansiālo atbalstu, līdz 15.oktobrim
Pašvaldībā jāiesniedz:
3.5.1. iesniegums par finansējuma pieprasījumu, norādot kopējo mērķi (dalību sacensībās,
biedrības iekšējo sporta pasākumu organizēšanu u.c.), kopējo plānoto izdevumu tāmi,
norādot Pašvaldībai pieprasīto finansējumu, precizējot tā izlietošanas mērķi, iepriekš
saskaņojot to Pašvaldībā (2.pielikums);
3.5.2. dokumenti, kas apliecina biedrības komandas vai sportistu individuālos sasniegumus
iepriekšējā laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam;
3.5.3. reāli darbojošos sportistu saraksts;
3.5.4. biedrības organizēto sporta pasākumu saraksts un dokumenti, kas apliecina piedalīšanos
sacensībās iepriekšējā laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam;
3.5.5. pasākumu kalendārais plāns nākamajam budžeta gadam;
3.5.6. treniņu vietu un laiku provizoriskie grafiki. Nodarbību vietas un laika izmaiņu gadījumā,
jāinformē Pašvaldība, iesniedzot rakstveida informāciju par treniņu norises vietu un
laiku;
3.5.7. treneru, sporta speciālistu izglītības apliecinošie dokumenti, atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajam;
3.6. Ja vienas biedrības ietvaros tiek realizēti vairāki sporta veidi, noteikumu 3.5. apakšpunktos
minētie dokumenti par katru sporta veidu jāiesniedz atsevišķi.
4. Finansējums individuālajiem sportistiem.
4.1. Pašvaldības atbalstāmie individuālie sportisti tiek atbalstīti, ņemot vērā iedalījumu prioritārajos
sporta veidos, sasniegtos rezultātus Latvijas, Baltijas, Eiropas un pasaules līmeņos iepriekšējā
laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam, kā arī Sporta padomes atzinumu. Katram
sportistam tiek piešķirti koeficienti, ņemot vērā:
4.1.1. iedalījumu prioritārajos sporta veidos, kur 1.līmenis -6 punkti; 2.līmenis -4 punkti;
3.līmenis – 2 punkti;

4.1.2. sportista sasniegumus Latvijas čempionātā (tajā skaitā jaunatnes, pieaugušo vai
līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izņemot CPSS audzēkņu
dalību Latvijas čempionātos), ir apliecinājums par dalību izlases vai izlases kandidāta
sastāvā. Koeficientu sadalījums: 1.vieta -3 punkti; 2.vieta- 2 punkti; 3.vieta – 1 punkts;
4.1.3. sportista dalība Baltijas čempionātā izlases sastāvā (tajā skaitā jaunatnes, pieaugušo
vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), kur iegūta
godalgota vieta – 3 punkti; izcīnīta vieta augstāka par vidējo – 2 punkti; izcīnīta vieta
zemāka par vidējo – 1 punkts;
4.1.4. sportista dalība Eiropas vai Pasaules čempionātā, vienā vai vairākos Pasaules kausa
posmos (tajā skaitā līdzvērtīgas nozīmes sacensībās jauniešiem, pieaugušajiem vai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), ir izcīnītas tiesības vai izpildīti sporta veidā noteiktie
kritēriji dalībai Eiropas čempionātā, Pasaules čempionātā vai Pasaules kausa posmā – 3
punkti;
4.1.5. Sporta padomes vērtējums, ņemot vērā katra sportista vai trenera ieguldījumu sporta
veida attīstībā Cēsu novadā, kā arī uzklausot sporta treneru vai citu ar konkrēta sporta
veidu saistītu ekspertu viedokli.
4.2. Pašvaldības finansējuma summu atbalstam sportistam dalībai Olimpiskajās spēlēs, Jaunatnes
Olimpiskajās spēlēs vai Paraolimpiskajās spēlēs, ja saņemts Latvijas Olimpiskās komitejas vai
Latvijas Paraolimpiskas komitejas apliecinājums par sportista iekļaušanu Latvijas izlases sastāvā,
piešķir ar Sporta padomes atzinumu un atsevišķu Domes lēmumu;
4.3. Prioritāri finansējumu piešķir individuālajiem pretendentiem, kuriem deklarētā dzīves vieta ir
Cēsu novadā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus no līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas
dienas. Ja finansējuma saņēmējs ir bērns līdz 18 gadu vecumam, gan bērnam, gan vienam bērna
likumiskajam pārstāvim deklarētai dzīves vietai ir jābūt Cēsu novadā ne mazāk kā 6 (sešus)
mēnešus no līguma par finansējuma piešķiršanu noslēgšanas dienas.
1
4.3. Sporta padomei ir tiesības izvērtēt un ierosināt atbalstīt bērnus un jauniešus, kuri mācās kādā
no Cēsu izglītības iestādēm un kuri pārstāvējuši Cēsu novadu Latvijas vai starptautiska mēroga
sporta sacensībās, izcīnot vietu pirmajā sešiniekā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu novada domes 2020. gada 16.jūlija lēmumu Nr. 181 (prot. Nr.15, 14.punkts. Stājas spēkā ar
17.07.2020.)

4.4. Individuālajiem sportistiem līdz 15.oktobrim Pašvaldībā jāiesniedz (pieprasījumu par Pašvaldības
finansiālu atbalstu bērnam līdz 18 gadiem iesniedz viņu likumiskie pārstāvji):
4.4.1. Iesniegums, norādot kopējo mērķi, kopējo izdevumu tāmi, Pašvaldības iespējamo
finansējumu, precizējot tā izlietošanas mērķi (3.pielikums);
4.4.2. Dokumenti, kas apliecina sasniegumus sportā iepriekšējā laika periodā no 1.septembra
līdz 31.augustam;
4.4.3. atzītas sporta veida federācijas apstiprinātu apliecinājumu par sportista dalību Latvijas
izlases vai izlases kandidāta sastāvā;
4.4.4. apliecinājumu par izcīnītām tiesībām vai izpildītiem sporta veidā noteiktiem kritērijiem
dalībai Pasaules čempionātā, Pasaules kausa posmā, Eiropas čempionātā tekošajā
kalendārajā gadā (tajā skaitā jaunatnes vai līdzvērtīgas nozīmes sacensībās cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām).
5. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai
5.1. Finansējuma piešķiršanas kārtība:
5.1.1. finansējums tiek piešķirts, pamatojoties uz juridiskās vai fiziskās personas iesniegumu
(4.pielikums), kā arī ņemot vērā biedrības pieredzi pasākumu organizēšanā, atsauksmes
par iepriekšējo pasākumu, ja tāds notika, Sporta padomes vērtējumu par katru konkrētu
pasākumu;

5.1.2. Uz finansējumu sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un ciešā tā tuvumā ( līdz
25km attālumam no Cēsu novada administratīvās teritorijas robežas) var pretendēt
jebkura fiziska vai juridiska persona, līdz iepriekšējā kalendārā gada 15.oktobrim,
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par finansējuma piešķiršanu sporta pasākumu
organizēšanai, sporta pasākuma nolikumu, kopējo pasākuma ieņēmumu, izdevumu tāmi,
kur norādīts, kādam mērķim tiks izmantots iespējamais Pašvaldības finansējums, plānoto
pasākuma dalībnieku un skatītāju skaitu.
5.1.3. Finansējums sporta pasākumu organizēšanai var tikt piešķirts:
5.1.3.1. Starptautisku sporta pasākumu (Pasaules un Eiropas čempionātu, pasaules un
Eiropas kausu posmu organizēšanai) organizēšanai, līdz 5000 EUR (pieci tūkstoši
euro), ja pasākuma organizators nodrošina ne mazāk kā 100 dalībnieku no 4 valstīm
un vairāk, un pasākums ilgst ne mazāk kā 2 dienas;
5.1.3.2. Latvijas čempionātu un Latvijas kausu posmu organizēšanai līdz 2500 EUR (divi
tūkstoši pieci simti euro), izņēmums - motorizēto sporta pasākumu organizēšanai
līdz 3000 EUR (trīs tūkstoši euro);
5.1.3.3. Cēsu novada čempionātu, turnīru organizēšanai līdz 1000 EUR (viens tūkstotis euro),
ja pasākuma organizators nodrošina iespēju piedalīties pasākumā visiem novada
iedzīvotajiem, attiecīgajā sporta veidā ievērojot un pārzinot sporta veida noteikumus
un prasības. Cēsu novada čempionāti un turnīri var tikt organizēti, norādot vienu vai
vairākus dalībnieku vecumposmus. Sporta spēļu veidos organizatoram jānodrošina
pusi Cēsu novada komandu, kur katrā komandā ne mazāk kā 50% komandas
dalībnieku reģistrētai dzīvesvietai jābūt Cēsu novadā, dalība čempionātā vai turnīrā,
individuālajos sporta veidos ne mazāk kā pusei dalībnieku reģistrētajai dzīves vietai
jābūt Cēsu novadā;
5.1.3.4. Aktīvu dzīves veidu un tūrismu veicinošiem pasākumiem:
5.1.3.4.1. līdz 1000 EUR (viens tūkstotis euro), ja dalībnieku skaits pasākumā ir no 300
līdz 500;
5.1.3.4.2. līdz 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro), ja dalībnieku skaits pasākumā
ir no 501 līdz 1000;
5.1.3.4.3. līdz 2000 EUR (divi tūkstoši euro), ja dalībnieku skaits pasākumā ir no 1001
līdz 1500;
5.1.3.4.4. līdz 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), ja dalībnieku skaits pasākumā ir
vairāk kā 1500.
5.1.3.5. Cēsu novada biedrību organizētajiem sporta pasākumiem:
5.1.3.5.1. līdz 500 EUR (pieci simti euro), ja pasākums ilgst vismaz vienu dienu, kā arī
tajā piedalās ne mazāk kā 50 dalībnieku;
5.1.3.5.2. līdz 1000 EUR (viens tūkstotis euro), ja pasākums ilgst 2 dienas un vairāk un
tajā piedalās 200 un vairāk dalībnieki no 3 un vairāk valstīm.
5.1.4. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt no iesniedzēja nepieciešamo papildus informāciju.
5.1.5. Pašvaldība ir tiesīga atteikt finansējuma piešķiršanu, norādot pamatotus iemeslus
(vienādu sporta pasākumu vienlaicīga norise, trūkst finansējuma, nav noteikumos
noteiktajā termiņā iesniegti norādītie dokumenti u.c.).
5.1.6. Izņēmuma gadījumos (Latvijas, Eiropas vai pasaules čempionātu finālsacensības) ar
Domes lēmumu, ņemot vērā Sporta padomes atzinumu, var tikt palielināts finansējums
pašvaldībai nozīmīgu sporta pasākumu organizēšanai, ja esošajā gadā sporta pasākumu
budžetā ir pieejams finansējums.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu novada domes 2020. gada 16.jūlija lēmumu Nr. 181 (prot. Nr.15, 14.punkts. Stājas
spēkā ar 17.07.2020.)

6. Finansējums par īpašiem sasniegumiem sportā un neparedzētiem gadījumiem.

6.1. Finansējums sporta komandai un individuālajam sportistam ar visaugstākajiem sasniegumiem
iepriekšējā kalendārajā gadā vai dalību augstākajā līgā valstī attiecīgajā sporta veidā tiek noteikts
Sporta padomē.
6.2. Uz Sporta pasākumu budžetā neparedzētajiem gadījumiem un nesadalītajiem pašvaldības
budžeta līdzekļiem var pretendēt ikviena fiziska vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir
Cēsu novadā un kura pārstāvējusi Cēsu novadu Latvijas, vai Eiropas, vai pasaules līmeņa
sacensībās un izcīnījusi vietu augstāku par vidējo, vai kura organizē sporta pasākumu, kurš
nozīmīgs Cēsu novadam.
6.3. Sporta padomei ir tiesības izvērtēt vienas komandas un/vai sportista, un/vai trenera ieguldījumu
sporta veida attīstībā un vienreiz gadā ierosināt to atbalstīt ar naudas balvu no sporta budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem saskaņā ar nolikumu. Tā pamatā var būt ilgtermiņa ieguldījums novada
sporta attīstībā konkrētajā sporta veidā.
7. Finansējums Cēsu novada sporta bāzu pilnīgas vai daļējas nomas maksas apmaksai.
7.1. Uz pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu (Pašvaldības vai SIA “Cēsu Olimpiskais
centrs” pārvaldībā esošu, izņemot trenažieru zāli) pilnīgas vai daļējas nomas maksas apmaksai
var pretendēt:
7.1.1. Sporta biedrības, kuru juridiskā adrese reģistrēta Cēsu novadā vai kuras īsteno licencētas
interešu izglītības vai sporta programmas Cēsu novada bērniem un jauniešiem, un kuru
vismaz viena komanda pārstāvējusi Cēsu novadu iepriekšējā laika periodā no
1.septembra līdz 31.augustam Latvijas, Baltijas, Eiropas vai pasaules mēroga sacensībās;
7.1.2. sportisti, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu novadā un kuri pārstāvējuši Cēsu novadu
iepriekšējā laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam, un kuri izcīnījuši godalgotas
vietas Latvijas čempionātos, Olimpiādēs vai piedalījušies Pasaules čempionātā, vienā vai
vairākos Pasaules kausa posmos, Eiropas čempionātā (tajā skaitā līdzvērtīgas nozīmes
sacensībās jauniešiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām);
7.1.3. Juridiskas vai fiziskas personas, kuras reģistrētas Cēsu novadā un kuras organizē Cēsu
novada čempionātus vai valsts, vai starptautiska mēroga pasākumus.
7.2. Sporta biedrībām un individuālajiem sportistiem, kas vēlas pretendēt uz Pašvaldības finansējumu
Cēsu novada sporta bāzu pilnīgas vai daļējas nomas maksas apmaksai, līdz 1.septembrim
jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, un biedrībām, kas nav iepriekš kārtējā gadā pretendējušas uz
Finansējumu sporta veidu attīstībai, Noteikumu 3.5. un 4.4. apakšpunktos minētie dokumenti;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu novada domes 2020. gada 16.jūlija lēmumu Nr. 181 (prot. Nr.15, 14.punkts. Stājas spēkā ar
17.07.2020.)

7.3. Lēmumu par tiesībām saņemt Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu pilnīgas vai
daļējas nomas maksas apmaksai biedrībām, individuālajiem sportistiem un juridiskām un
fiziskām personām pasākumu organizēšanai, nosakot finansējuma apmēru, pieņem Dome,
ņemot vērā Sporta padomes atzinumu;
7.4. Ja biedrība saņēmusi Pašvaldības finansējumu Cēsu novada sporta bāzu daļējas nomas maksas
apmaksai, tai nav tiesību saņemt finansējumu sporta bāzes nomas maksas apmaksai no
finansējuma sporta veidu attīstībai un biedrībām.
7.5. Pretendēt uz pilnīgas vai daļējas sporta bāzu nomas maksas apmaksu var 7.1. apakšpunktā
minētās personas saskaņā ar šādiem kritērijiem:
7.5.1. Pašvaldība apmaksā 100% nomas maksu sporta pasākumiem, kurus Cēsu novadā
reģistrētas biedrības organizē bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (Cēsu
novada čempionāti, Cēsu novada domes apstiprināti starptautiski vai valsts mēroga
sporta pasākumi);
7.5.2. Pašvaldība apmaksā 90% nomas maksu šādiem pretendentiem:

7.5.2.1. sporta biedrībām, kuras īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta programmas
Cēsu novadā reģistrētiem bērniem un jauniešiem, vai kuru darbība orientēta uz
augsta līmeņa sporta attīstību un kuru audzēkņi individuālajos vai komandu sporta
veidos ir izcīnījuši augstas vietas (1.-6.vieta) Latvijas Olimpiādēs, Latvijas valsts
čempionātos vai piedalījušies Baltijas, Eiropas vai Pasaules līgās vai čempionātos
pēdējo 12 mēnešu laikā,
7.5.2.2. individuāliem sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas (1.-3.) vietas Latvijas, vai vietu
augstāku par vidējo Eiropas vai pasaules mēroga sacensību kopvērtējumā iepriekšējā
laika periodā no 1.septembra līdz 31.augustam;
7.5.2.3. Cēsu novadā reģistrētām sporta biedrībām, kuras organizē sporta pasākumus
pieaugušajiem (Cēsu novada čempionāti, Cēsu novada domes apstiprināti
starptautiski vai valsts mēroga sporta pasākumi);
7.5.3. Pašvaldība apmaksā 85% no nomas maksas šādiem pretendentiem:
7.5.3.1. biedrībām, kuras īsteno licencētas interešu izglītības vai sporta programmas Cēsu
novadā reģistrētiem bērniem un jauniešiem un/vai kuru darbība orientēta uz augsta
līmeņa sporta attīstību un kuru audzēkņi gan individuālajos, gan komandu sporta
veidos piedalās Latvijas čempionātos pēdējo 12 mēnešu laikā (čempionātu spēles,
tsk. Sacensību vietas iekārtošana);
7.5.4.
Pašvaldība apmaksā 80% no nomas maksas šādiem pretendentiem:
7.5.4.1. sporta biedrībām, kuras veic iknedēļas treniņu darbu un kuru sportisti pārstāv Cēsu
novadu Latvijas un/vai Eiropas, Pasaules čempionātos, un kuri ir vecāki par 18
gadiem, t.sk. veterāni, (regulārās čempionātu spēles, tsk., sacensību vietas
iekārtošana);
7.5.5. Pašvaldība apmaksā 75% no nomas maksas šādiem pretendentiem:
7.5.5.1. biedrībām, kuras nav reģistrētas Cēsu novada administratīvajā teritorijā, bet kuras
īsteno interešu izglītības programmas Cēsu novada bērniem un jauniešiem,
nodrošina Cēsu vārda atpazīstamību, piedaloties Latvijas, Eiropas vai Pasaules
čempionātos.
7.5.6. Pašvaldība apmaksā nomas maksu saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprinātās nomas
maksas cenrādi Cēsu novada pašvaldībai.
7.5.7. Biedrības un individuālie sportisti apmaksā nomas maksu saskaņā ar Cēsu novada domes
apstiprinātās nomas maksas cenrādi komercsabiedrībām.
7.5.8. Noteikt, ka 1.-6.vietas ieguvējiem Eiropas vai pasaules čempionātos individuālajos un
komandu sporta veidos, kā ari viņu treneriem, Cēsu sporta skolas un sporta klubu
bijušajiem audzēkņiem, kuri šajā sezonā startē Eiropas vai pasaules līmeņa klubos
(atbilstoši iesniegtajam sarakstam), trenažieru zāles apmeklējums bezmaksas.
8. Uz pašvaldības finansējumu attiecināmās izmaksas.
8.1. Uz finansējumu sporta pasākumu organizēšanai juridiskām un fiziskām personām attiecināmas
šādas izmaksas:
8.1.1. medicīnas pakalpojumi;
8.1.2. apbalvojumi (kausi, medaļas, diplomi un balvas)
8.1.3. maksa par infrastruktūras objektu izmantošanu (ievērojot noteikumu 7.4.apakšpunktu);
8.1.4. citi tieši ar sacensību un treniņu organizēšanu saistīti pakalpojumu izdevumi, iepriekš
saskaņojot tos pašvaldībā.

8.2. Uz finansējumu sporta biedrībām sporta veidu attīstībai un individuālajiem sportistiem
attiecināmas šādas izmaksas:
8.2.1. dalības maksas sacensībās, treniņnometnēs;
8.2.2. licences;
8.2.3. transporta pakalpojumi uz un no sacensībām un treniņnometnēm;
8.2.4. maksa par sporta infrastruktūras objektu izmantošana (ievērojot noteikumu
7.4.apakšpunktu);
8.2.5. sporta spēļu komandām un individuālajiem sportistiem sporta formas, apavi, inventārs;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Cēsu novada domes 2020. gada 8.oktobra lēmumu Nr. 284 (prot. Nr.20, 17.punkts. Stājas
spēkā ar 09.10.2020.)

8.2.6. citas ar mācību, treniņu darba nodrošināšanu saistītās pakalpojumu izmaksas, iepriekš
saskaņojot tās Pašvaldībā.
8.3. Pretendentam piešķirtais finansējums tiek pārskaitīts uz Pretendenta bankas kontu pēc līguma
noslēgšanas, kurā noteikta pārskaitīšanas un atskaišu iesniegšanas kārtība Pašvaldībā.
8.4. Pretendentiem, kuri saņēmuši pašvaldības finansiālu atbalstu, ir pienākums nodrošināt
publicitāti Cēsu novada pašvaldībai, iekļaujot norādi par pašvaldības atbalstu visos paziņojumos
gan medijos, gan publiskajās runās.
8.5. Pašvaldībai ir tiesības atteikt finansējumu, ja nav izpildītas līgumā noteiktās saistības par
iepriekšējo gadu.
9.

Kontroles mehānisms
9.1. Uzskaiti un kontroli par saņemto finansējumu un tā saņemšanas nosacījumu izpildi veic Cēsu
novada pašvaldība.
9.2. Pašvaldība ar tiesīga veikt iesniegtās informācijas atbilstības pārbaudi.
9.3. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt finansējuma pieprasītājam papildu informāciju vai paskaidrojumus.
9.4. Konstatējot nepatiesas vai nepilnīgas informācijas sniegšanu, finansējums var tikt samazināts vai
atteikts.
9.5. Piešķirto finansējumu drīkst izmantot tikai līgumā un Domes lēmumā norādītajiem mērķiem.
9.6. Ja tiek konstatēts, ka piešķirtais finansējums netiek iztērēts paredzētajiem mērķiem vai nav
iesniegta atskaite (vai tā ir nepilnīga) un attaisnojuma dokumenti par finansējuma izlietojumu,
tas jāatmaksā Pašvaldības budžetā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc saņemta rakstiska
uzaicinājuma.

10. Noslēguma jautājumi
10.1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2020. gada 13.februāra lēmumu Nr.36 “Par
noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta
līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā’’ apstiprināšanu”;
10.2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 22.janvārī.
7.
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”
sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs
Ievērojot starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” 2021.gada 7.janvārī
noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.12/2021/3-3-17/1 (turpmāk – Līgums), kurš stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī
un ir spēkā līdz 2021.gada 31.decembrim,

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.02.2019. Lēmumu Nr.83 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 20.03.2019. Lēmumu Nr.114 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.05.2019. Lēmumu Nr.174 „Par grozījumiem Cēsu novada
domes lēmumā Nr. 83 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā
un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.07.2019. Lēmumu Nr.234 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 15.08.2019. Lēmumu Nr.258 “Par grozījumiem Cēsu novada
domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”””,
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 2020.gada 27.augusta Lēmumu Nr.220 “Par grozījumiem Cēsu
novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma
nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais
centrs”’’”
Kā arī uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 43.1 pantu un 07.01.2021. Deleģēšanas līguma Nr. 12/2021/3-3-17/1 2.2.7.punktu un
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021. atzinumu (protokols Nr.1), Cēsu novada dome,

ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav,
atturas – nav, (deputāte I.Suija-Markova nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:

1.

Apstiprināt SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” maksas pakalpojumu cenas saskaņā ar 1.pielikumu.

2.

Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Cēsu novada domes lēmumus:
2.1.

19.12.2019. Lēmums Nr.319 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu
cenas apstiprināšanu”;

2.2.

23.01.2020. Lēmums Nr.24 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas
apstiprināšanu”.
1.pielikums
Cēsu novada domes sēdes
21.01.2021. lēmumam Nr.8
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas

1.

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk – Sabiedrība) maksas
pakalpojumi tiek piemēroti Sabiedrībai pārvaldīšanā nodoto sporta objektu apmeklētājiem, sporta un
izklaides pasākumu organizēšanai.
2. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojuma maksu par vienu
mērvienību sporta kompleksa noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Mērvienība
Cena (ar PVN) EUR
Cenā iekļauts
2.1. visa sporta zāle
h
81,00
ģērbtuves
2.2. sporta zāles 1/3 laukuma
h
27,00
ģērbtuves
2.3. sporta zāles 2/3 laukuma
h
54,00
ģērbtuves
2.4. aerobikas zāle
h
17,00
ģērbtuves

2.5. trenažieru zāles abonements
2.6. trenažieru
zāles
abonements
jauniešiem,
pensionāriem,
studentiem
2.7. zāles
iekārtošana
florbola
sacensībām (grīdas ieklāšana un
tribīņu izvietošana)
2.8. telpas kafejnīcai 1 diena (patērētais
ūdens un elektrība pēc
kontrolskaitītāja)
2.9. sporta komplekss
2.10. trenažieru zāles vienreizējs
apmeklējums pieaugušiem
2.11. trenažieru zāles vienreizējs
apmeklējums jauniešiem,
pensionāriem, studentiem

mēnesis

35,00

ģērbtuves
ģērbtuves

mēnesis

25,00

1 reize

300,00

dienā

65,05

h

100,00

ģērbtuves

1 reize

5,00

ģērbtuves

1 reize

3,00

ģērbtuves

3.

Noteikt šādu sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu
mērvienību sporta zāles noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Mērvienība
Cena (ar PVN) EUR
Cenā iekļauts
3.1. sporta zāle
h
25,00
ģērbtuves

4.

Noteikt šādu sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību
sporta zāles noteiktajā darba laikā:
Pakalpojuma priekšmets
Mērvienība
Cena (ar PVN) EUR
Cenā iekļauts
4.1. sporta zāle
h
31,00
ģērbtuves

5.

Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a,
Cēsis, Cēsu nov., un sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsu, Cēsu nov., pakalpojumu:
Mērvienība (pakalpojuma periods)
Cena (ar PVN)
Pakalpojuma priekšmets
EUR
5.1. sacensību vai pasākumu vietas iekārtošana
Tehniskais darbinieks 1 h darba
10,00
(tai skaitā tribīņu izvietošana)
dienās
5.2. sacensību vai pasākumu vietas iekārtošana
Tehniskais darbinieks 1 h svētku
20,00
(tai skaitā tribīņu izvietošana)
dienā

6.

Noteikt šādu slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” "Lejas Luksti", Vaives pagasts, Cēsu novads
pakalpojumu maksu par vienu mērvienību noteiktajā darba laikā:
Mērvienība
Cena (ar PVN)
Pakalpojuma priekšmets
EUR
6.1. Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis”
Līdz 4 h
50,00
vasarā sacensību organizēšana
6.2. Slēpošanas un biatlona centrs “Cēsis” ziemā
Līdz 4 h
150,00
sacensību organizēšana
Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” apmeklējums ar inventāra nomu (pilns komplekts: slēpes, slēpju
zābaki un nūjas)savu inventāru
6.3. bērni līdz 18 gadiem, studenti, pensionāri
Līdz 2 h slēpju nomas darba laikā
3,00
6.4. pieaugušie
Līdz 2 h slēpju nomas darba laikā
7,00
6.5. ģimenes biļete (2 pieaugušie +1 bērns/i)
Līdz 2 h slēpju nomas darba laikā
13,00
Cēsu pilsētas un novada Izglītības iestādes, mācību procesa nodrošināšanai grupai (sākot no 5 cilvēki)
6.6. inventāra noma skolēniem un
pavadošajam personālam ar Slēpošanas
Līdz 2 h
2,00
un biatlona centra „Cēsis” saskaņojumu

Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” apmeklējums ar savu inventāru
6.7. bērni līdz 18 gadiem, studenti, pensionāri
6.8. pieaugušie
6.9. ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 bērns)
6.10. Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņi
ārpus treniņprocesa
6.11. abonementa biļete mēnesim
6.12. abonementa biļete sezonai

Bez laika ierobežojuma (laika posmā
no plkst.10.00 līdz plkst.20.00)
Bez laika ierobežojuma (laika posmā
no plkst.10.00 līdz plkst.20.00)
Bez laika ierobežojuma (laika posmā
no plkst.10.00 līdz plkst.20.00)
Bez laika ierobežojuma (laika posmā
no plkst.10.00 līdz plkst.20.00)
Bez laika ierobežojuma
Bez laika ierobežojuma

1,00
2,00
3,00
Bez maksas
15,00
35,00

7.

Noteikt šādu Stadiona Valmieras ielā 6, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību
noteiktajā darba laikā slēdzot nomas līgumu:
Pakalpojuma priekšmets ar iepriekšējo rezervāciju
Mērvienība
Cena (ar PVN) EUR
7.1. Viss stadions + ģērbtuves
h
150,00
7.2. Viss futbola laukums + ģērbtuves
h
50,00
7.3. Futbola laukums ½ + ģērbtuves
h
25,00
7.4. Pludmales volejbols / pludmales tenisa laukums 1
h
5,00
laukums+ ģērbtuves
7.5. Vieglatlētikas sektors + ģērbtuves
h
30,00
7.6. Multispēļu laukums - tenisu korts+ ģērbtuves
h
10,00
7.7. Multispēļu laukums - basketbola laukums+ ģērbtuves
h
10,00

8. Noteikt SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" sporta bāzu izmantošanas maksu Cēsu novada pašvaldības
apstiprinātajām biedrībām (pamats Cēsu novada domes 19.12.2019. sēdes protokols Nr.18, 26 .p.,
lēmums Nr.407. ) treniņprocesa un sacensību/ pasākumu organizēšanai.

Pakalpojuma saņēmējs

Sporta bāze

Biedrība "Sporta klubs Cēsu basketbols"

Piebalgas 18

Biedrība "Sporta klubs Cēsu basketbols"

Piebalgas 18

Biedrība "Sporta klubs Cēsu basketbols"

Piebalgas 18

Biedrība "Sporta klubs Cēsu basketbols"

Valmieras 6

Biedrība "Sporta klubs Cēsu basketbols"

Pūces 2a

M.Mihailovs 2 čempionāti
M.Mihailovs 2 čempionāti

Piebalgas 18
Pūces 2a

Biedrība "Actico" basketbols

Piebalgas 18

Biedrība "Actico" basketbols

Pūces 2a

Biedrība "Actico" basketbols
Biedrība "Actico" volejbols

nosaukums
1/3 sporta
zāle
2/3 sporta
zāle
aerobikas
zāle
basketbola
laukums

Bāzes
nomas
izmantošan maksa EUR
as mērķis
ar PVN
treniņiem

2,70

sacensībām

5,40

treniņiem

1,70

treniņiem

1,00

treniņiem

2,50

sacensībām
sacensībām
treniņiem,
sacensībām
treniņiem,
sacensībām

2,70
2,50

Piebalgas 18

sporta zāle
1/3 sporta
zāle
sporta zāle
1/3 sporta
zāle
1/3 sporta
zāle
visa sporta
zāle

sacensībām

16,20

Pūces 2a

sporta zāle

sacensībām

2,50

5,40
5,00

Biedrība "Actico" volejbols

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" Virslīga

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" Sieviešu līga

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" Sieviešu līga

Pūces 2a

Biedrība "FK Lekrings" 1.līga vīriešiem

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" CNČ

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" 35+

Piebalgas 18

Biedrība "FK Lekrings" Virslīga

Valmieras 6

Biedrība "FK Lekrings" Virslīga

Valmieras 6

Biedrība "FK Lekrings" Virslīga
Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda
Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda
Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda
Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda CNČ
Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda CNČ

Valmieras 6
Piebalgas 18
Piebalgas 18
Pūces 2a
Piebalgas 18
Pūces 2a

Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda

Valmieras 6

Biedrība “Reveranss” vīriešu volejbola
komanda CNČ

Valmieras 6

Biedrība Futbola klubs Priekuļi –sieviešuvīriešu futbola komanda
Biedrība Futbola klubs Priekuļi –sieviešuvīriešu futbola komanda

Valmieras 6
Valmieras 6

Biedrība "Sports United"

Valmieras 6

Biedrība "Sports United"

Valmieras 6

Biedrība "Sports United" 7:7
Biedrība “Cēsu karate klubs” bērnu –
jauniešu nodarbībām
Biedrība “Cēsu karate klubs” bērnu –
jauniešu semināriem
Biedrība “Cēsu karate klubs”
pieaugušajiem

Valmieras 6
Piebalgas 18
Pūces 2a
Piebalgas 18

visa sporta
zāle

sacensībām

8,10

sacensībām

8,10

treniņiem

4,05

sporta zāle
visa sporta
zāle
visa sporta
zāle
visa sporta
zāle
tenisa
laukums

treniņiem
treniņiem,
sacensībām

3,75
12,15

sacensībām

8,10

sacensībām

12,15

treniņiem

1,00

skrejceļš
1/2 futbola
laukums
1/3 sporta
zāle
2/3 sporta
zāle

treniņiem

3,00

treniņiem

2,50

treniņiem

5,40

visa sporta
zāle
1/3 sporta
zāle

sacensībām
treniņiem/
sacensībām

10,80

sacensībām

2,70

sporta zāle
1 pludmales
volejbola
laukums
1 pludmales
volejbola
laukums

sacensībām

2,50

treniņiem

1,00

sacensībām

0,50

1/2 futbola
laukums
viss futbola
laukums
1/2 futbola
laukums
viss futbola
laukums
viss futbola
laukums
aerobikas
zāle

treniņiem,
sacensībām
treniņiem,
sacensībām

sporta zāle
aerobikas
zāle

sporta zāle
1/3 sporta
zāle

treniņiem

5,00

6,25
12,50
5,00

sacensībām

10,00

sacensībām

5,00

treniņiem

1,70

sacensībām

2,50

treniņiem

3,40

Biedrība “Cēsu karate klubs”
pieaugušajiem

Pūces 2a

sporta zāle

Biedrība Sporta klubs Flo-te galda teniss

Lapsu17

Biedrība Sporta klubs Flo-te galda teniss
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” bērnu –
jauniešu nodarbībām
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” bērnu –
jauniešu nodarbībām
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” bērnu –
jauniešu nodarbībām
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti”
pieaugušajiem
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti”
pieaugušajiem
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti”
pieaugušajiem
Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” CNČ

Piebalgas 18

Biedrība “Sporta klubs “Saulrīti” CNČ

Pūces 2a

Biedrība Boksa klubs Cēsu cimdi

Piebalgas 18,

Slēpošanas - biatlona klubs "Cēsis"

Lejasluksti

Slēpošanas - biatlona klubs "Cēsis"
P.Budovska cīņas klubs jauniešu
nodarbībām
P.Budovska cīņas klubs jauniešu
nodarbībām

Lejasluksti

5,00

Piebalgas 18

sporta zāle
1/3 sporta
zāle

sacensībām
treniņiem,
sacensībām
treniņiem,
sacensībām

Pūces 2a

sporta zāle

treniņiem

2,50

Piebalgas 18

sporta zāle

treniņiem

2,70

Lapsu 17

sporta zāle

treniņiem

3,00

Pūces 2a

sporta zāle
1/3 sporta
zāle

treniņiem

5,00

treniņiem

5,40

sporta zāle
1/3 sporta
zāle

treniņiem

6,00

sacensībām

2,70

sacensībām

2,50

treniņiem

3,40

Valmieras 6

sporta zāle
aerobikas
zāle
slēpošanas
bāze vasarā
slēpošanas
bāze ziemā
1/2 futbola
laukums

treniņiem

2,50

Valmieras 6

skrejceļš

treniņiem

3,00

Valmieras 6

1 pludmales
volejbola
laukums

treniņiem

0,50

Valmieras 6

1/2 futbola
laukums

treniņiem

2,50

Valmieras 6

skrejceļš

treniņiem

3,00

Biedrība "Invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubs "Cēsis” “

Piebalgas 18

1/3 sporta
zāle

treniņiem,
sacensībām

2,70

Biedrība "Invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubs "Cēsis"”

Piebalgas 18

2/3 sporta
zāle

treniņiem,
sacensībām

5,40

Biedrība "Invalīdu sporta un rehabilitācijas
klubs "Cēsis"”

Valmieras 6

Basketbola
laukums

treniņiem

1,00

P.Budovska cīņas klubs jauniešu
nodarbībām
Biedrība “Ziemeļvidzemes karate un cīņu
klubs “Tīģeri”” bērnu –jauniešu
nodarbībām
Biedrība “Ziemeļvidzemes karate un cīņu
klubs “Tīģeri”” bērnu –jauniešu
nodarbībām

Piebalgas 18
Lapsu 17

6,00
5,40

sacensībām

10,00

sacensībām

15,00

8.
Par darba grupas izveidi jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei
Ziņo: E.Taurene, Attīstības un būvniecības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru kabineta 2014.gada
14.oktobra noteikumiem Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” un Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas
kārtība”, kā arī pamatojoties uz Cēsu novada domes 10.12.2020. lēmumu Nr.363 „Par
jaunizveidojamā Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam izstrādes
uzsākšanu” un Nr. 364 „Par jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības programmas 2021. –
2027.gadam izstrādes uzsākšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane,
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām pašvaldībām - Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadu - izveidot attīstības
dokumentu - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un Attīstības
programmas 2021.-2027.gadam - izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
1.1. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs - Atis Egliņš - Eglītis - darba grupas
vadītājs;
1.2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Galvenā teritorijas
plānotāja – Evija Taurene;
1.3. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja –
Elīna Mīļā;
1.4. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja –
Liene Ozoliņa;
1.5. Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja Datu analīzes speciāliste – Zane
Gulbinska;
1.6. Amatas novada Teritorijas attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs– Arvīds
Lukjanovs;
1.7. Jaunpiebalgas novada priekšsēdētāja vietniece – Lolita Zariņa;
1.8. Līgatnes novada Plānošanas, nekustamā īpašuma un būvniecības nodaļas vadītāja –
arhitekte – Dace Gradovska;
1.9. Pārgaujas novada Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotājs – Ingvilds
Krišjānis Baltpurviņš;
1.10.
Priekuļu novada Attīstības nodaļas vadītāja Vineta Lapsele;
1.11.
Vecpiebalgas novada Izpilddirektore – Lelde Burdaja.
2. Noteikt, ka darba grupa izstrādā un iesniedz izskatīšanai domē jaunizveidojamā Cēsu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam un Attīstības programmu
2021.-2027.gadam, nodrošinot minēto attīstības dokumentu publiskās apspriešanas
procesu un apstiprināšanu ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.oktobrim.

3. Noteikt, ka no 1.2. līdz 1.5. punktos minēto personu samaksa par darbu tiek noteikta ar
Administrācijas vadītāja izdotu rīkojumu.
4. Noteikt, ka no 1.6. līdz 1.11. punktos minētajām personām, pamatojoties uz Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta seši trīs prim
(63) daļu:
4.1. stundas likme ir EUR 6.14 (seši eiro, četrpadsmit centi) apmērā;
4.2. maksimālais darba stundu skaits mēnesī - 35 (trīsdesmit piecas) stundas.
5. Noteikt, ka no 1.6. līdz 1.11. punktos minētās personas atlīdzību par darbu saņem līdz
2021.gada 31.maijam.
6. Noteikt, ka no 1.6. līdz 1.11. punktos minēto personu atskaite par paveikto darbu
kalendārā mēneša ietvaros notiek sekojoši:
6.1. no 1.6. līdz 1.11. punktos minētās personas katra mēneša pēdējā darba dienā
iesniedz Cēsu novada pašvaldības atbildīgajai - 1.4. punktā minētajai - personai
informāciju par paveikto darbu un darba stundu uzskaiti attiecīgajā mēnesī;
6.2. Cēsu novada pašvaldības atbildīgā persona līdz nākošā mēneša 1.darba dienai veic
darba stundu ievadi “Personāla uzskaites lietojumprogrammā KADRI” atbilstoši Cēsu
novada pašvaldības 02.01.2019. rīkojumam Nr.2-1-2/4 “Par grāmatvedības
organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”;
6.3. ikmēneša stundu tabeles apstiprina Administrācijas vadītājs.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
9.
Par deleģējuma līguma ar nodibinājumu “Cēsu digitālais centrs” grozījumiem
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs
2019.gadā Cēsu novada pašvaldībai sadarbībā ar Latvijas augstskolām, valsts pārvaldes
institūcijām un Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumiem pievienojās iniciatīvai “Valsts196”,
kas paredz veicināt digitālo pratību iedzīvotājiem, veicināt informācijas tehnoloģiju uzņēmumu
attīstību un ieviest virkni risinājumu, kas nodrošina viedas pašvaldības attīstību. 2019. gadā arī
iniciatīvas “Valsts196” ietvaros notikušas vairākas aktivitātes, kuros iesaistīti Cēsu novada
pašvaldības iedzīvotāji un informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri piedalījušies dažādās aktivitātēs,
kas veicina to konkurētspēju. 2020. gadā nodibinājums “Cēsu digitālais centrs” ir veicis virkni
aktivitāšu, kas veicina iedzīvotāju digitālo prasmju attīstību dažādām mērķauditorijām un vecuma
grupām.
Cēsu novada pašvaldības Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2030.gadam nosaka, ka digitālās un
IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) ir viena no nozarēm Cēsu novada ekonomiskajām
specializācijām un ir uzskatāma par novada prioritāri atbalstāmo ekonomikas nozari. Savukārt
iepriekš īstenotas aktivitātes ir ieviestas saskaņā ar Cēsu novada attīstības plānošanas
dokumentiem. Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Rīcību un investīciju plāns
paredz īstenot aktuālas prasmju apgūšanu un pielietošanu, iekļaujot digitālās prasmes jauniešiem
(U.2.1.4.); uzlabot uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūras pieejamību, izstrādājot aktivitāšu plānu
digitālo iniciatīvu īstenošanai pašvaldībā, tādējādi nodrošinot digitālo prasmju attīstību, pašvaldības
IT pārvaldības attīstību (U 5.1.1.); atbalstīt IKT infrastruktūras attīstību un pieejamību publiskajiem
tīkliem (U 3.1.3.).
Lai nodrošinātu jaunu speciālistu piesaisti Cēsu novadam un nodrošinātu augsta līmeņa
programmēšanas speciālistu prasmju attīstību uzņēmēju vajadzībām, pamatojoties uz Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43.pantu un 46.panta

10.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 10.punktu, 15.panta ceturto daļu
un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 5.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.01.2021. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt grozījumus deleģējuma līgumā ar nodibinājumu “Cēsu digitālais centrs”
saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Grozījumi deleģējuma līgumā ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”
1. Izdarīt deleģējuma līgumā ar nodibinājumu “Cēsu digitālais centrs”, kas noslēgts 2020. gada
25.maijā, šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. Deleģēto uzdevumu veikšanai pašvaldība piešķir finansējumu 34 000,00 EUR (trīsdesmit
četri tūkstoši euro un 00 centi) Līguma 1.1.punktā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei
saskaņā ar tāmi, kura pievienota Līguma pielikumā Nr.2.";
1.2.
Izteikt 2.4.4. punktu šādā redakcijā:
“2.4.4. 10 800,00 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi) līdz 2021.gada
28.februārim.”;
1.3.

Izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā:

“5.3. Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pilnvarotās personas ziņojumu un pārskatu
par Uzdevumu izpildi biežāk kā norādīts Līguma 5.2. punktā, par to rakstiski 1 (vienu) mēnesi
iepriekš iesniedzot Pilnvarotajai personai pieprasījumu.”;
1.4.
Izteikt Līguma 1. pielikuma 1.1.1.2. un 1.1.13. definētos rezultatīvos rādītājus šādā
redakcijā :
“I1 Izveidota 1 mobila datorklase un iegādāts nepieciešamais aprīkojums tiešraides un
videoierakstu veikšanai
I2 Izstrādātas un pilotētas ne mazāk kā 6 mācību programmas
I3 Izstrādā 1 darbinieku mācību programma sadarbībā ar Cēsu novadā bāzētu digitālo
uzņēmumu, veicinot uzņēmumam nepieciešamo darbinieku piesaisti
I4 Izglītotas ne mazāk kā 100 personas līguma periodā
I5 Īstenoti ne mazāk kā 3 mācību pasākumi pašvaldības speciālistiem
I6 Apkopoti dati par pilotapmācību rezultātiem un sagatavoti priekšlikumi mācību
piedāvājuma pilnveidošanai un tālākai attīstībai
I7 Sagatavots ziņojums par uzņēmumu izpētes rezultātiem.”;
1.5.

Izteikt Līguma 2. pielikuma šādā redakcijā:

Izmaksu pozīcija (rezultāts) Finansējums, EUR

Skaidrojums

Atalgojums (t.sk. darba
devēja un darba ņēmēja
iemaksas)

20000,00

Izdevumi aprīkojuma iegādei
(t.sk. licenču noma)
7000,00

●
●
●
●

2500,00

● telpu īre
● komunālie pakalpojumi
● sakaru pakalpojumi

Uzturēšanas izdevumi

Izdevumi IT risinājumu
veicināšanai, konsultāciju
sniegšanai un izglītojošu
pasākumu
nodrošināšanai/organizēšana
i

datoru iegāde 16 vienības
licenču noma
papildaprīkojums
tīkla iekārtas

● papildus telpu/aprīkojuma īre
● izdales materiāli u,c.
● klientu apkalpošanas izdevumi

3500,00

Izdevumi digitālā centra un
organizēto pasākumu
publicitātes nodrošināšanai
1000,00
KOPĀ

● organizācijas administrēšanai
~10 100, 00 EUR
● atalgojums mācību īstenošanas
personālam un mācību programmu
izstrādei
~5000,00 EUR
● atalgojums pasākumu īstenošanai,
tehniskam nodrošinājumam, un
citiem darbiem
~6000,00 EUR

● reklāmas materiālu izstrāde un
izgatavošana
● reklāmas pakalpojumi
● vizuālā tēla izveide

34000,00

10.
Par ilgtermiņa saistībām
zālienu, zālāju un krūmu atvašu pļaušanai Cēsu novadā
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publisko iepirkumu
likuma 9.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga 2018.gada 31.maija rīkojumu Nr.1-19/70 (grozījumi izdarīti
2019.gada 15.jūljā ar rīkojumu Nr.4-2-9/630, 2020.gada 24.februārī ar rīkojumu Nr.4-2-9/165 un
2020.gada 10.septembrī ar rīkojumu Nr.4-2-9/697), ir izsludinājusi iepirkumu „Zālienu, zālāju un
krūmu atvašu pļaušana Cēsu novadā”, identifikācijas Nr. CNP 2020/58, ar līguma izpildes termiņu 12
(divpadsmit) mēneši, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu vēl par 12 (divpadsmit) mēnešiem,
kopējais līguma termiņš ne vairāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši. Iepirkuma komisija ir pieņēmusi
lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „PĻAUJ UN ZĀĢĒ”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021. (prot.Nr.1)
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis,

I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.

2.
3.

Uzņemties ilgtermiņa saistības pret SIA „PĻAUJ UN ZĀĢĒ”, reģistrācijas numurs 44103126700,
juridiskā adrese: Vaives iela 4-12, Cēsīs, Cēsu novads, LV-4101, 48 225,28 EUR (četrdesmit
astoņi tūkstoši divi simti divdesmit pieci euro, 28 centi), t.sk. PVN 21%, apmērā, par zālienu,
zālāju un krūmu atvašu pļaušanas pakalpojumu Cēsu novadā, uz laiku ne ilgāku par 24
(divdesmit četriem) mēnešiem.
Lēmuma 1. punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.

11.
Par ilgtermiņa saistībām
degvielas iegādei Cēsu novada pašvaldības vajadzībām
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 pašvaldības domes
priekšsēdētāja Jāņa Rozenberga 2020.gada 16.novembra rīkojumu Nr.4-2-9/804, ir izsludinājusi
atklātu konkursu „Degvielas iegāde Cēsu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. CNP
2020/56, ar līguma izpildes termiņu 36 (trīsdesmit seši) mēneši vai līdz brīdim, kad tiks sasniegts
degvielas apjoms (35 000 litri benzīna ar oktānskaitli 95 un 110 000 litri dīzeļdegvielas), vai noteiktā
Līgumcena (bez PVN), atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. Iepirkuma komisija ir
pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt AS „VIADA Baltija”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.01.2021. (prot.Nr.1)
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis,
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret AS „VIADA Baltija”, reģistrācijas Nr. 40103867145,
juridiskā adrese: Rīga, Alīses iela 3, LV-1046, 137 322,90 (viens simts trīsdesmit septiņi
tūkstoši trīs simti divdesmit divi eiro, 90 centi) , t.sk. PVN 21%, apmērā, degvielas iegādei
Cēsu novada pašvaldības vajadzībām, 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 pašvaldības domes priekšsēdētājam.

12.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmumā Nr.316 "Par Cēsu novada pašvaldības
līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus"" un nefinanšu mērķu
noteikšanu
___________________________________________________________________________
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs

2020. gada 31. decembrī beidzies Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Cēsu
Tirgus” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2018.-2020.gadam termiņš un kapitālsabiedrības valde
2021.gada 14.janvārī Cēsu novada domes Finanšu komitejā sniedza informatīvu ziņojumu par
stratēģijas ieviešanu un nākotnes attīstības perspektīvām. Ņemot vērā 2020.gada martā-maijā
veiktās sabiedrības iesaistes aktivitātes un tirdzniecības dalībnieku vispārējā viedokļa
noskaidrošanas aktivitātes par tirgus nākotnes attīstību Cēsīs, kā arī to, ka kapitālsabiedrība SIA
“Cēsu tirgus” izstrādā jaunu vidēja termiņa darbības stratēģiju laika periodam 2021.- 2023.gadam,
nepieciešams izdarīt grozījumus kapitālsabiedrības stratēģiskajos mērķos un noteikt nefinanšu
mērķus 2021. - 2023.gadam.
Tā kā SIA “Cēsu tirgus” apsaimnieko un pārvalda pašvaldības attīstībai svarīgus īpašumus, tad
pašvaldība ir ieinteresēta šajā teritorijā attīstīt unikālo tirgum raksturīgo pilsētvidi, tā, lai tas
aptvertu pēc iespējas plašākas sabiedrības intereses. Cēsu novada attīstības programmā 2013. –
2020.gadam viens no stratēģiskajiem mērķiem un attīstības prioritātēm ir saglabāta un attīstīta
unikāla kultūrvide, pilsētvide un dabas vide (SM2) un spēcīga un konkurētspējīga uzņēmējdarbības
vide (SM3). Spēcīgas un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides mērķa ietvaros paredzēta tāda
uzdevuma izpilde kā, piemēram, vietējo preču pakalpojumu un noieta veicināšana, uzņēmējdarbības
vides un infrastruktūras pieejamības uzlabošana pilsētā.
SIA “Cēsu tirgus” vispārējie stratēģiskie mērķi ir noteikti Cēsu novada domes 2015.gada
30.decembra lēmumā Nr.316 "Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību "Cēsu tirgus", kurš ir spēkā līdz 2020.gada 31.decembrim. Saskaņā ar Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 7.panta otro daļu kapitālsabiedrības vispārējo
stratēģisko mērķi nosaka lēmumā par publiskas personas līdzdalības saglabāšanu, taču tā paša
likuma pārejas noteikumu 30.punkltā noteikts, ka pašvaldības, kuras administratīvi teritoriālās
reformas ietvaros apvieno un kuras ir kapitāla daļu turētājas kapitālsabiedrībā, neveic šā likuma
7.pantā noteikto pienākumu, un administratīvi teritoriālās reformas ietvaros jaunizveidotās novadu
pašvaldības izpilda šā likuma 7.pantā noteikto pienākumu līdz 2022. gada 1. jūnijam.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības attīstības un
plānošanas dokumentiem atbilstošas SIA “Cēsu tirgus” stratēģijas izstrādi un, pamatojoties uz
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likuma 57.pantu un pārejas noteikumu
30.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas
10.punktu, Cēsu novada domes 2019. gada 19.decembra noteikumu Nr. 41 “Cēsu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi” 4.2.apakšunktu, un pamatojoties uz Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2021.gada 19.janvāra atzinumu par
kapitālsabiedrībai izvirzītajiem stratēģiskajiem un nefinanšu mērķiem (prot.Nr.3), Cēsu novada
dome, ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izteikt Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr.316 "Par Cēsu novada pašvaldības
līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību " 2.punktu šādā redakcijā:
“ 2. Noteikt SIA “Cēsu tirgus” vispārējos stratēģiskos mērķus:
2.1. SM1 Nodrošināt tādu Cēsu tirgus attīstību, kas ir moderns, atbilstošs mūsdienu
cilvēku pieprasījumam un dzīves ritmam, tajā skaitā attīstot e-komerciju, īstenojot
dažādas aktivitātes tirgotāju un gala patērētāju piesaistei; nodrošināt tādu tirgus
pārvaldību, kas ir ilgtspējīga, uz vides un resursu saudzēšanu vērsta, īstenojot
bezatkritumu principu ieviešanu;

2.2. SM2 Veikt nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 24 modernizācija atbilstoši
mūsdienīga tirgus darbības nodrošināšanai;
2.3. SM3 Nodrošināt īpašuma Valmieras ielā 2, Cēsīs, sakārtošanu un attīstību;”
2. Noteikt SIA “Cēsu tirgus” šādus nefinanšu mērķus 2021. - 2023.gadam:
2.1. NM1 Nodrošināt nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 24 attīstību un rekonstrukciju,
nodrošinot tirgus sniegto pakalpojuma nepārtrauktību;
2.2. NM2 Nodrošināt patērētāju apkalpošanas kvalitātes paaugstināšanu, uzlabojot gan
tirdzniecības vietu iekārtojumu, gan piedāvāto produktu klāstu un kvalitāti;
2.3. NM3 Veidot tādu tirgu, kurš piesaista mazumtirdzniecības uzņēmumus,
mājražotājus un zemnieku saimniecības, kuru piedāvāto produktu klāstā dominē Latvijas
amatnieku un vietēji ražota produkcija;
2.4. NM4 Īstenot pakāpenisku pāreju uz pārtikas produktu un uz vietas gatavotu ēdienu
un vietējo amatniecības izstrādājumu sortimenta paplašināšanu;
2.5. NM5 Organizēt dažādus gadskārtu un tematiskos tirgus, pasākumus, radošās
darbnīcas, meistarklases, ņemt dalību pašvaldības organizētajos pasākumos;
2.6. NM6 Īstenot mārketinga un publicitātes aktivitātes, veidojot tirgus tēlu tādu, kas
asociējas ar kvalitatīvu un svaigu, bioloģiski audzētu produkciju, mūsdienīgu
infrastruktūru un aktivitātēm;
2.7. NM7 2021.gadā izstrādāt mājas lapas moduli elektroniskai produktu pasūtīšanai un
piegādei pircēju dzīves vietās un attīstīt e-komerciju;
2.8. NM8 Veicināt dzīvesstila uzņēmumu piesaisti, organizēt bezatkrituma dzīvesveida
veicināšanas aktivitātes;
3. Uzdot kapitālsabiedrības valdei nodrošināt šī lēmuma 1. un 2.punktā kapitālsabiedrībai
noteikto stratēģisko un nefinanšu mērķu iekļaušanu vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.2023.gadam, izmērāmu indikatoru noteikšanu nefinanšu mērķu izpildei, kā arī nodrošināt
mērķu izpildi.
4. Svītrot Cēsu novada domes 30.12.2015. lēmuma Nr.316 "Par Cēsu novada pašvaldības
līdzdalības saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību " 3.punktu;
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

13.
Par grozījumu Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmumā Nr.162 “Par koeficienta noteikšanu Cēsu
novada domes priekšsēdētāja, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada
domes deputātu atlīdzības aprēķināšanai”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Covid-19 izplatība ir ekonomiski negatīvi ietekmējusi plašu sabiedrības daļu, tāpēc Cēsu
novada pašvaldības dome izrāda solidaritāti šajos neskaidrajos apstākļos un pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta pirmās daļas 1. apakšpunktu, Cēsu novada
dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, M.Malcenieks,
A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere,
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izteikt Cēsu novada domes 13.07.2017. lēmuma Nr.162 “Par koeficienta noteikšanu Cēsu
novada domes priekšsēdētāja, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku un Cēsu novada domes
deputātu atlīdzības aprēķināšanai” 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Noteikt, ka no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam Cēsu novada domes
priekšsēdētāja mēnešalgas aprēķināšanai piemēro koeficientu 3,4 no Valsts kancelejas publicētās
bāzes mēnešalgas apmēra 2020.gadam (976,47 euro).”

