
 

 

Cēsu novada domes sēdē 11.02.2021. (prot.nr.3) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

15 1 Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras 
pasākumu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 
apstiprināšanu 

16 2 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošo 
noteikumu Nr. 1 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksni Cēsu novadā” apstiprināšanu 

17 3 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošo 
noteikumu Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu novada 
pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem apstiprināšanu 

18 4 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 

2020. - 2023.gadam apstiprināšanu  

19 5 Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu 2.redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

20 6 Par Cēsu pilsētas domes 12.05.2005. lēmuma “Par zemes gabala 
Birzes ielā 34, Cēsīs,  sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu  

21 7 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu 
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-
14, Cēsīs, Cēsu novadā 

22 8 Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra lēmuma Nr. 
262 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa 
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 
23-25, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu  

23 9 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu 
Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā 

24 10 Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 3 „Grozījumi Cēsu novada domes 2020.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”” 
apstiprināšanu 

25 11 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 4 ‘’Grozījumi   Cēsu novada domes 2016.gada 
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu  



 

 

26 12 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 5 ‘’Grozījumi  Cēsu novada domes 2016.gada 
31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada 
teritorijā”’’ apstiprināšanu  

27 13 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 

28 14 Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 6 „Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada 
budžetu” apstiprināšanu  

29 15 Par ēdināšanas izdevumu segšanu Cēsu novada pašvaldības 
5.klašu izglītojamiem 

30 16 Grozījumi Cēsu novada domes  05.03.2020. lēmumā Nr. 67 “Par 
Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru 
izmaiņām mēnešalgās” 

31 17 Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu 
nomniekam, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības 
iestādē 

32 18 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “LAPLAND”  

33 19 Par aizņēmumu projektam „Cēsu novada vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācija” 

34 20 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu 
noteikšanu 2021.gadā 

35 21      Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu 

 
1. 

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

______________________________________________________________________ 
Ziņo: Z.Neimane, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra”  

Cēsu Kultūras centra vadītāja 
  

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un “Cēsu novada festivālu un 
sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 
30.12.2020. domes lēmumu Nr 385) 7.1. punktu “Projektu konkursa vērtēšanas komisiju izveido un projektu 
konkursa komisijas sēžu sekretāru izvirza CKTC. Komisiju un sēžu sekretāru apstiprina ar domes lēmumu. 
Projektu konkursa komisija sastāv no 5 (pieciem) cilvēkiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja” un 7.3. punktu 
“Komisijas sastāvā tiek iekļauti 2 (divi) Kultūras padomes pārstāvji un 3 (trīs) ārējie eksperti”, Cēsu novada 
dome, ar 12 balsīm – par (Juris Žagars, Erlends Geruļskis, Aija Sīmane, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis 
Rozenbergs, Ingus Laiviņš, Māris Sestulis, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis 
Malkavs),  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte L.Krastiņa nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:  

 

1. Apstiprināt “Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa” 
(turpmāk – projektu konkurss) vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

Andra Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” direktore  – komisijas priekšsēdētāja 

Lelde Krastiņa, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskola. 

Agnese Hermane, Latvijas Kultūras akadēmijas docents  



 

 

Aleksandrs Abramovs, Cēsu novada pašvaldības komunikācijas speciālists 

Inga Cipe, Cēsis Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027 darba grupas locekle 

2. Par projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēžu sekretāri apstiprināt Zani Neimani, p/a “Cēsu Kultūras 
un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra vadītāju. 

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

 
 

2. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 11. februāra saistošo noteikumu  

Nr. 1 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” 
apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________ 
Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 
            Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu un 
36. panta ceturto daļu un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, 
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 28. janvāra 
atzinumam (protokols Nr.1), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (Juris Žagars, Erlends Geruļskis, 
Aija Sīmane, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Ingus Laiviņš, Māris Sestulis, Lelde 
Krastiņa, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs),  pret - nav,  atturas 
- nav, nolemj: 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošos noteikumus Nr.1 „Par 
maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

11.02.2021.                                                   Nr.1 
 

Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā 
 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
 likuma  33. panta trešo daļu un likuma 

 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta sesto daļu 

 

 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā. 
2. Maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis Cēsu novadā ir 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai 

personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā. 
 

 
Pielikums 

 
Cēsu novada 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu  

Nr.1 „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” 
paskaidrojuma raksts 



 

 

 
Pašreizējās situācijas 
raksturojums 
 
 

2021. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi normatīvajos aktos, 
kas noteica maznodrošinātas personas statusu likumā „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”, un atbilstoši grozījumiem šī likuma 14. 
panta sestajā daļā noteikts, ka par maznodrošinātu atzīstama persona, 
kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksni, kuru nosaka attiecīgās pašvaldības 
domes saistošajos noteikumos, ievērojot Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumu. No 2021. gada 1. janvāra Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešā daļa noteic, 
ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra 
pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta otrajā daļā noteikto 
trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni. No 2021. gada 1. janvāra 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta ceturtajā 
daļā noteikts, ka Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās 
situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta 
aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas un 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību. 
Atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai (Ministru kabineta 
2020. gada 23. decembra noteikumi Nr. 809 ”Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās 
palīdzības saņemšanu”) no 2021. gada 1. janvāra mājsaimniecība vai 
mājsaimniecības persona kvalificējas sociālās palīdzības un trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, ja 
mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi atbilst normatīvajos 
aktos minētajam ienākumu slieksnim un materiālā stāvokļa līmenim.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Ievērojot minētās tiesību aktu izmaiņas, lai Ministru kabineta noteiktā 
kārtībā nodrošinātu personu materiālā stāvokļa izvērtēšanu atbilstībai 
maznodrošinātas personas statusam, nosakāms maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu slieksnis.    

Īss saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos noteikts maznodrošinātas mājsaimniecības 
ienākumu slieksnis. 
 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

2021. gada budžeta ietvaros. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 

Saistošo noteikumu izpildes administrēšanu nodrošinās Cēsu novada 
pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”. 



 

 

 
3. 

Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu  
Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par 

Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem”” apstiprināšanu 

Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 

 
            Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 43. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2005. gada 
15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu 
Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 1. un 78. punktu un Pārejas noteikumu 98. punktu, ievērojot 
Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2021. gada 28. janvāra atzinumu 
(protokols Nr.1) Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, 
nolemj: 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošos noteikumus Nr. 2 
„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem”” 
saskaņā ar pielikumu. 

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

 
 

2021. gada 11. februārī Nr.2 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” 

 
 

administratīvajām 
procedūrām  

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 
 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  33. panta trešā daļa 
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta sestā daļa.  

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Cēsu 
novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv sadaļā „Saistošo 
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē Nākotnes ielā 
6-14, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, Cēsu novada pašvaldības 
Iedzīvotāju apkalpošanas centrā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā un 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests”, Bērzaines ielā 
16/18, Cēsīs, Cēsu novadā. 

http://www.cesis.lv/


 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām “ 43. panta trešo daļu, Ministru 

kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 

kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punktu un 

Ministru kabineta 26.06.2018. noteikumu 
 Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu; 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta piekto daļu. 

 
 

 Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17  “Par Cēsu 
novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” šādus 
grozījumus: 
1. Aizstāt izdošanas tiesiskā pamatojuma daļā vārdus un skaitļus “Ministru kabineta 19.12.2006. 

noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu” ar vārdiem un skaitļiem „Ministru 
kabineta 26.06.2018. noteikumu nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu. 

2. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:  
        „6. Naudas līdzekļu apmērs bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 218,00 euro un  personai 

ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.”. 
3. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:  

„9. Vienreizējā pabalsta apmērs sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 
euro.”. 

4. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: 
„12. Pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim ir 109,00 euro un personai ar invaliditāti kopš 
bērnības 163,00 euro.”. 

5. Papildināt saistošos noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā: 
„39. Šo saistošo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētos naudas līdzekļus un 3.1.3. apakšpunktā 
minēto pabalstu par periodu no 2021. gada 1. janvāra Dienests pārrēķina un starpību izmaksā 
bārenim ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīlim.”. 

 
Pielikums 

 
Cēsu novada domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu 

Nr. 2 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par 
Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem” 

paskaidrojuma raksts 
 

 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 
 

Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par 
Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem” (Saistošie noteikumi), citastarp, noteikts sociālo garantiju 
apmērs, kas pašvaldībai jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumiem Nr. 857 „Par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 857), kā arī 
audžuģimenēs ievietotam bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam (turpmāk – bārenis). Saistošajos noteikumos paredzēts, ka naudas 
līdzekļu apmērs bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu sociālā 
nodrošinājuma pabalstu apmērā, vienreizēja pabalsta apmērs sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir 249,71 euro un pabalsts ikmēneša 
izdevumiem ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.  

Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 

MK noteikumu Nr. 857 normās par pašvaldības izmaksājamo sociālo garantiju 
apmēru, kas nosakāms pašvaldības saistošajos noteikumos, no 2021. gada 1. 
janvāra spēkā stājušies grozījumi, kas paredz lielāku bārenim izmaksājamo 
naudas līdzekļu un pabalstu minimālo apmēru. Tā MK noteikumu Nr. 857 27. 



 

 

raksturojums, 
dokumenta būtība 

punktā paredzēts, ka naudas līdzekļu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ko pašvaldība 
izmaksā pilngadību sasniegušajam bārenim, apmērs nav mazāks par 218, euro un 
327,00 euro personām ar invaliditāti kopš bērnības; 30. punktā noteikts, ka 
vienreizēja pabalsta, ko pašvaldība piešķir bārenim sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei sakarā ar patstāvīgas dzīves uzsākšanu, minimālais 
apmērs ir 820,05 euro; 31. un 31.1 punktā paredzēts, ka ikmēneša pabalsts, ko 
pašvaldība izmaksā pilngadību sasniegušam bārenim, kurš mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē vai studē koledžā vai augstskolā, nedrīkst būta 
mazāks par 109,00 euro un 163,00 euro personām ar invaliditāti kopš bērnības. 
Ievērojot, ka Saistošajos noteikumos paredzēts mazāks iepriekš minēto sociālo 
garantiju apmērs, tajos izdarāmi attiecīgi grozījumi. Ievērojot, ka MK noteikumos 
Nr. 857 bāreņiem paredzētais sociālo garantiju apmērs ir spēkā no 2012. gada 1. 
janvāra, Saistošajos noteikumos jāparedz minēto sociālo garantiju pārrēķins par 
periodu no 2021. gada 1. janvāra un starpības izmaksa šo garantiju saņēmējiem. 
Ievērojot, ka Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem, kas reglamentē audžuģimeņu darbību, un ievērojot, ka 2018. gada 
1. jūlijā stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi”, kuru 78. punktā noteikts, ka pašvaldība saistošajos noteikumos 
nosaka audžuģimenei izmaksājamā pabalsta bērna uzturam un pabalsta apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei apmēru, ievērojot audžuģimenes noteikumos 
paredzēto pabalstu līmeni, izdarāmi atbilstoši grozījumi Saistošo noteikumu 
izdošanas tiesiskā pamatojuma daļā. 

Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

     Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts: 
1. aizstāt izdošanas tiesiskā pamatojuma daļā atsauci uz Ministru kabineta 2006. 

gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. 
punktu ar atsauci uz Ministru kabineta 2018. gada noteikumu Nr.354 78. 
punktu; 

2. noteikt, ka naudas līdzekļu apmērs bārenim patstāvīgas dzīves uzsākšanai ir 
218,00 euro un bārenim - personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro; 

3. noteikt, ka vienreizējā pabalsta apmērs bārenim sadzīves priekšmetu un 
mīkstā inventāra iegādei ir 820,05 euro; 

4. noteikt, ka pabalsts ikmēneša izdevumiem bārenim ir 109,00 euro un bārenim 
– personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro.”. 

5. noteikt, ka naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pabalstu 
ikmēneša izdevumiem par periodu no 2021. gada 1. janvāra Dienests 
pārrēķina un starpību izmaksā bārenim ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. aprīlim. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

2021. gada budžeta ietvaros. 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 



 

 

 
4. 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 2020. - 2023.gadam 
apstiprināšanu 

Ziņo: O.Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors 
 

11.01.2021. Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvalde saņēma Cēsu Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzijas (turpmāk – izglītības iestāde) direktora  Oskara Kaulēna elektronisku 
iesniegumu ar lūgumu apstiprināt izglītības iestādes Attīstības plānu  2020. – 2023.gadam. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Cēsu novada 
domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 15. punktu, 
izglītības iestādes  nolikumu, saskaņā ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
28.01.2021. (prot. Nr.2) atzinumu ,Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris 
Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, 
Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis),  pret - 
nav,  atturas – nav, nolemj: 
 
1. Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plānu 2020. - 
2023.gadam, saskaņā ar pielikumu. 
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoram 
O.Kaulēnam. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei. 
 

ATTĪSTĪBAS PLĀNS - PIELIKUMĀ 

 
5. 

Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.redakcijas 
nodošanu  publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

________________________________________________________________ 
  Ziņo: E.Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja 

 

Cēsu novada dome 13.06.2019. sēdē pieņēma lēmumu Nr. 185 “Par Cēsu novada pašvaldības 
Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu” (prot. Nr. 8, 3.p.), ar kuru uzsākti Cēsu novada Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu (turpmāk – grozījumu) izstrāde, kuras gaitā precizēta teritorijas plānojuma 
grafiskā daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, lai nodrošinātu novada teritorijas 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

Likuma “Par pašvaldībām“ 43. panta trešā daļa, Ministru kabineta 2005. gada 15. 
novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 22., 27., 30., 31. un 31.1 punkts un Ministru 
kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. 
punkts. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar Saistošo 
noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Vaives pagasta pārvaldē (Nākotnes iela 6-14, Vaives pagasts, Cēsu 
novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Raunas iela 
4, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” 
(Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā). 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.18.pdf
http://www.cesis.lv/


 

 

līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību. Ņemot vērā 17.09.2020. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 243 
“Par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 1.redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, grozījumu 1. redakcija tika nodota 
publiskai apspriešanai, kura norisinājās no 01.10.2020. līdz 29.10.2020., organizējot divas publiskās 
apspriešanas klātienes sanāksmes 14.10.2020. un 22.10.2020..  

Grozījumu 1.redakcijas publiskās apspriešanas laikā tika saņemti pieprasītie atzinumi no 19 
institūcijām, kā arī pieņemti iedzīvotāju ierosinājumi grozījumiem – kopā tika saņemti 12 fizisku un 
juridisku personu iesniegumi. Ņemot vērā apspriešanas laikā saņemtos ierosinājumus un institūciju 
atzinumus, kā arī ievērojot 16.12.2020. Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas atzinumu, sagatavota Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.redakcija. 

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 
1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta 1. punktu, 23.panta ceturto daļu, 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem" 2., 26.,80., 88.2., 90. apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Cēsu 
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.01.2021. atzinumu un Cēsu 
novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 28.01.2021. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu 
novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde 
Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav nolemj: 

1. Nodot Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.redakciju 
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

2. Noteikt publiskās apspriešanas laiku 3 (trīs) nedēļas, kuru laikā organizēt vienu klātienes 
publisko apspriešanu. 

3. Publisko apspriešanu uzsākt pēc valstī izsludinātās Ārkārtējās situācijas laikā noteikto 
publisko pasākumu aizlieguma atcelšanas.  

4. Informāciju par lēmuma pieņemšanu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (turpmāk – TAPIS), pašvaldības tīmekļa vietnē www.cesis.lv un 
pašvaldības informatīvajā izdevumā “Cēsu Vēstis”.  

 
Pielikumā: 

1. Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu 2.redakcijas 
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi uz 120 lp.  

2. Ziņojums par teritorijas par Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-
2026.gadam grozījumu izstrādes 1.redakcijas publisko apspriešanu – apkopojums par 
institūciju sniegtajiem atzinumiem un saņemtajiem personu priekšlikumiem uz 25 lp.  

3. Cēsu novada pašvaldības Teritorijas plānojuma 2016.-2026.gadam grozījumu paskaidrojuma 
raksts uz 48 lp.  

4. Grafiskās daļas kartes:   

4.1. Funkcionālais zonējums. Cēsu pilsēta  
4.2.Funkcionālais zonējums. Vaives pagasts  
4.3.Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Cēsu pilsētā  
4.4.Cēsu pilsētas aizsargjoslas  
4.5.Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsētas centrālā daļa.  
4.6.Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsargjoslas. Cēsu pilsēta.  
4.7.Plānotās teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai Cēsu pilsētā.  
4.8. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem Vaives pagastā  

http://www.cesis.lv/
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.1_l%C4%93m.19_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.1_l%C4%93m.19_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.2_l%C4%93m.nr.19_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.2_l%C4%93m.nr.19_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.2_l%C4%93m.nr.19_(1).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.3_l%C4%93m.nr.19.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_nr.3_l%C4%93m.nr.19.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.1._l%C4%93m.19_funkc_zonejums_C%C4%93sis.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.2._l%C4%93m.19_funkc_zonejums_Vaive.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.3._l%C4%93m.19_TIN_Cesis.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.4._l%C4%93m.19_aizsargjoslas_Cesis.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.5._l%C4%93m.19_valsts_pieminek%C4%BCi_Cesis_centrs.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.6._l%C4%93m.19_valsts_pieminek%C4%BCi_Cesis_pilseta.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.7._l%C4%93m.19_zeme_pasvaldibas_funkcij%C4%81m.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_4.8._l%C4%93m19_TIN_Vaive.pdf


 

 

6. 

Par Cēsu pilsētas domes  12.05.2005. lēmuma “Par zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs,  
sadalīšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu 

________________________________________________________________ 
Ziņo: R.Klāva, teritorijas plānotāja 

 

Cēsu pilsētas dome 2005.gada 12.maijā pieņēma lēmumu “Par zemes gabala Birzes ielā 34, 
Cēsīs,  sadalīšanu” (turpmāk – lēmums).  Lēmums nav īstenots un zemes gabala sadale nav veikta. 
No 2005.gada 12.maija līdz šim brīdim  ir mainījušies normatīvie akti, kas nosaka zemes gabala 
dalīšanas 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, Administratīvā 
procesa likuma 70. panta trešo daļu un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 02.02.2021. atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija 
Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  
Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2005.gada 12.maija lēmumu Nr. 3 “Par 

zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs, sadalīšanu”. 
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam. 

  

 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. 
 

7. 
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 

dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-14, Cēsīs, Cēsu novadā 
 

Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājs 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu un 15. panta pirmās daļas 9. 

punktu par pašvaldības autonomo funkciju “palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu 
risināšanā”, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta 11. punktu, kas noteic, ka 
viens no palīdzības sniegšanas iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā veidiem ir palīdzība 
speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, un 11. panta trešo daļu par to, ka pašvaldības dome 
ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai dzīvojamai telpai 
noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), un 21.¹ panta pirmo daļu par to, ka 
pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai pašvaldība dome noteikusi speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga izīrēt pašvaldības attīstības programmā 



 

 

ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) nodarbinātam kvalificētam speciālistam un 
speciālistam, kas veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu 
jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu speciālistu nodrošinājums, ievērojot Cēsu novada 
domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3.4. 
apakšpunktu un lai nodrošinātu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā valsts vai pašvaldības 
autonomo funkciju vai Cēsu novada attīstībai nepieciešamajiem speciālistiem, izīrējot viņiem 
pašvaldības dzīvojamās telpas, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm  - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis, 
Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - 
nav nolemj:  

 
1. Noteikt pašvaldībai piederošajai neizīrētajai dzīvojamai telpai Leona Paegles ielā 8B-14, 

Cēsīs, Cēsu novadā, speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu.  

2. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas 

pārvaldei. 

 
8. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra lēmuma Nr. 262 “ Par speciālistam izīrējamas 
dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-

25, Cēsīs, Cēsu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušu 

Ziņo: V.Kalandārovs – Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājs 

 
Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 11.panta trešā daļa nosaka, ka 

pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu ir tiesīga pašvaldībai piederošai vai tās nomātai neizīrētai 
dzīvojamai telpai noteikt speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu (..), savukārt, šī paša 
likuma 21.1 panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu, kurai 
pašvaldība dome noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusu, pašvaldība ir tiesīga 
izīrēt pašvaldības attīstības programmā ietvertā attīstāmajā nozarē (rīcības virzieni, jomas, u.c.) 
nodarbinātam kvalificētam speciālistam un speciālistam, kas veic ar pašvaldības funkciju 
nodrošināšanu saistītu pārvaldes uzdevumu jomā, kurā konstatēts nepietiekams kvalificētu 
speciālistu nodrošinājums.  

Ar Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra lēmumu Nr. 262 dzīvojamai telpai Saules 
ielā 23-25, Cēsīs, Cēsu novadā, tika noteikts speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statuss. 
Ņemot vērā dzīvojamo telpu piedāvājumu tirgū Cēsu novada administratīvajā teritorijā un 
speciālistu kapacitāti atrast piemēroto dzīvojamo telpu, jo dzīvojamo telpu pieprasījums pārsniedz 
piedāvājumu, un nepieciešamību radīt labvēlīgus priekšnoteikumus palīdzības sniegšanai darba 
tirgū grūti piesaistāmajiem kvalificētiem speciālistiem, Cēsu novada dome 2019. gada 31. jūlijā 
pieņēmusi lēmumu Nr.239 “Par speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu noteikšanu 
pašvaldībai piederošajām dzīvojamām telpām”, ar kuru papildus 19 dzīvojamām telpām Ata 
Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā, noteikusi speciālistam izīrējamu dzīvojamo telpu statusu, 
tādējādi apmierinot nepieciešamo speciālistu pieprasījumu uz dzīvojamām telpām. Likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām 
funkcijām ir palīdzības sniegšana iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ievērojot, ka 
dzīvojamā telpa Saules ielā 23-25, Cēsīs, Cēsu novadā, šobrīd nav izīrēta nevienam speciālistam un 
lai nodrošinātu racionālu un lietderīgu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā arī, lai 
nodrošinātu objektīvu un sabalansētu palīdzības sniegšanu ar citiem likumā „Par palīdzību dzīvokļa 



 

 

jautājumu risināšanā” minētajiem palīdzības veidiem, secināms, ka dzīvojamā telpa Saules ielā 23-
25, Cēsīs, Cēsu novadā, būtu izmantojama palīdzības sniegšanai sociālām personu kategorijām.   

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 14. panta otrās 
daļas 3. punktu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 21.1 pantu, Cēsu novada dome, 
ar 13 balsīm  - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, 
Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, 
Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, nolemj:  

 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 2020. gada 17. septembra lēmumu Nr. 262 

“Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 
dzīvojamai telpai Saules ielā 23-25, Cēsīs, Cēsu novadā”. 

 
9. 

Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu 
novadā 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Klapare, SIA “Vidzemes koncertzāle” valdes locekle 

 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas 

ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa 
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma 
datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība. 

29.03.2019. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums 
Nr. 363/2019/3-3-6, saskaņā ar kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”. 

Pamatojoties uz Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.164 “Par telpu grupas (izglītības 
iestāde), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nodošanu nomā” (protokols Nr.4, 15.punkts), SIA “Vidzemes koncertzāle” 2014.gada 17.aprīlī 
noslēdza nomas līgumu Nr. 4-9/2 ar Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolu. 

Ievērojot 18.12.2019. dalībnieku sapulces lēmumu (protokols Nr.4, punkts 1.) un 
pamatojoties uz Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumu (prot. Nr.2), Cēsu 
novada dome, ar 13 balsīm  - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita 
Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde 
Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Apstiprināt Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolai lietošanā par maksu – nomā, nodoto 

mēbelētu un ar inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra 
apzīmējums 4201 005 1502 001 020,  ar adresi Raunas iela 12-2, Cēsis, Cēsu nov., 1168,4 m2 
platībā, kopējas izmaksas 2020.gadā EUR 59824.58 un nomāto pamatlīdzekļu nolietojumu 
EUR 11260.90, saskaņā ar pielikumā pievienoto pašizmaksu aprēķinu. 

2. Atļaut SIA “Vidzemes koncertzāle” pamatlīdzekļu nolietojumu kopā EUR 11260.90 apmērā 
atmaksāt 2021.gadā – dzēšot katru mēnesi 1/12 daļu, t.i. EUR 938.41 + PVN. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam. 
 

PIELIKUMS 

 
 
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.23.pdf


 

 

10. 
Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr.3 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Cēsu 
novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”” apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs 

 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un likuma “Par pieminekļu 

aizsardzību” 24.panta otro daļu, un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. 
(prot.Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13  balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis, Artis 
Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav,  
nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr.3  „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai”” saskaņā ar pielikumu.  

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

2021.gada 11.februārī                                                                                                 Nr. 3 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 
un likuma “Par pieminekļu aizsardzību” 

24.panta otro daļu 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Cēsu novada 

pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 9.2. punktu šādā redakcijā: 
9.2. Projektu iesniegšanas vietu un termiņu, kas nav īsāks par 1 (vienu) mēnesi no paziņojuma 
publicēšanas datuma 
 
1.2. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā: 

“10. Projekta iesniedzējs ir fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību 
juridiskā persona vai atsavināta publiska persona), kura ir kultūras pieminekļa īpašnieks 
(valdītājs) vai apsaimniekotājs un kurai: 

10.1. nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumus, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumus 
kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 
atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 
bankrotu vai tas tiek likvidēts; 

10.2. nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds par tā īpašumā (valdījumā) esošo 
nekustamo īpašumu, kas atrodas Cēsu novadā; 

10.3. pēdējā gada laikā nav uzsākts administratīvā pārkāpuma process vai tā nav 
administratīvi sodīta par patvaļīgu būvniecību.” 

 



 

 

 

 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr.3 ,,Par Grozījumiem 2020.gada 

13.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējumu kultūras 

pieminekļu saglabāšanai”" 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamība

s pamatojums 

2020.gada 13.janvārī ir stājušies spēkā Cēsu novada saistošie noteikumi Nr.4 

“Cēsu novada pašvaldības finansējums kultūras pieminekļu saglabāšanai” un 

2020.gadā noritējis 1.konkurss.  

Īstenojot saistošos noteikumus un organizējot konkursu, ir izvērtēti spēkā esošo 

saistošo noteikumu praktiskā darbība un secināts, kuri punkti papildināti, lai 

efektīvāk sasniegtu saistošajos noteikumos noteikto mērķi.  

 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka šādas izmaiņas: 

– paplašina pretendentu loku, kas var pieteikt projektus līdzfinansējuma 

saņemšanai 

– precizē termiņu, kurā pieteikumi iesniedzami 

- precizē nosacījumus, kas nevar pretendēt uz līdzfinansējumu 

3. Informācija 

par plānoto 

projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Saistošie noteikumi neatstāj  ietekmi uz budžetu 

4. Informācija 

par plānoto 

projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbīb

as vidi 

pašvaldības 

teritorijā 

Saglabājot kultūras pieminekļus, uzlabojas pilsētas un novada vides kvalitāte 

kopumā, vienlaicīgi radot pozitīvu iespaidu uz uzņēmējdarbības vidi, īpaši tūrisma 

infrastruktūras, kultūras un komercpakalpojumu sfēras attīstību. 

5. Informācija 

par 

administratīvaj

ām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti 

novada izdevumā "Cēsu Vēstis", Cēsu novada pašvaldības mājaslapā 

www.cesis.lv 

6. Informācija 

par 

konsultācijām 

ar 

privātpersonā

m 

Saistošie noteikumi apspriesti ar līdzfinansējuma potenciālajiem pretendentiem  

 
 
 
 



 

 

11. 

Par Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’Grozījumi   
Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai 

izglītības iestādei”’’ apstiprināšanu 
__________________________________________________________________ 

Ziņo:  Lolita Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 

36.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 ,,Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par 
(Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, 
Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis 
Jaunzemis),  pret - nav,  atturas - nav,  nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr. 4 ‘’Grozījumi 

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’ saskaņā 
ar pielikumu.  
 

Pielikums 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 
2021.gada 11.februārī                                                                                                Nr.4 
 

Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra  saistošajos noteikumos  
Nr. 2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas 

privātajai izglītības iestādei” 
 

 Izdoti saskaņā ar  
Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu   

 

Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā 
Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 9, prot. Nr.1, 
9.punkts) šādus grozījumus: 

 
1. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

,,3. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir: 
”3.1. 268,16 euro mēnesī par vienu bērnu no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 
saskaņā ar pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām 
(1.pielikums); 
3.2. 194,02 euro mēnesī par vienu bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana 
pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa 
izdevumu pozīcijām (1.pielikums).” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:  

      ,,1.pielikums  



 

 

Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.4 

  
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām 

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK 
kods 

Kopējās 
izmaksas 

gadā 

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu 
atalgojumu, kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no valsts budžeta) 

1100 1 261 169 

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 372 463 

3. Komandējumi un darba 
braucieni 

3.1. Mācību, darba un dienesta 
komandējumi un braucieni (izņemot, 
tos, kas finansēti no ES fondiem) 

2100 996 

4.Pakalpojumu samaksa   2200 285 895 

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru 
pakalpojumi 

2210 7 267 

 4.2. Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem 

2220 122 280 

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un 
ar iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

2230 9 010 

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 
ceļu kapitālo remontu) 

2240 143 425 

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 3 699 

 4.6. Īres un nomas maksas 2260 214 

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

   
 
2300 

103 319 

 5.1.  Izdevumi par precēm iestādes 
darbības nodrošināšanai 

2310 34 989 

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 22 927 

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas 
preces, medicīniskās ierīces, 
medicīniskie instrumenti 

2340 745 

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 

2350 27 414 

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un 
apgādē esošo personu uzturēšanas 
izdevumi (izņemot ēdināšanas 
izdevumus (EKK 2363)) 

2360 2 128 

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot 
valsts budžeta dotācijas mācību 
līdzekļu iegādei) 

2370 15 116 

6.Izdevumi periodikas 
iegādei 

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 

7. pamatlīdzekļu 
nolietojums 

7.1. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais 
pamatlīdzekļu nolietojums, ko 
aprēķina, ievērojot pašvaldībām 

 297 226 



 

 

noteikto ilgtermiņa ieguldījumu 
uzskaites kārtību, un ko dala ar 
audzēkņu skaitu attiecīgajās izglītības 
iestādēs. 

  KOPĀ izdevumi  2 321 068 

  Mērķdotācijas  275 807 

  Izglītojamo skaits uz 01.09.2020.  807 

  t.sk.        obligātās sagatavošanās 
vecumā 

 310 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo  
mēnesī no pusotra līdz četru gadu 
vecumam 

 268,16 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo 
mēnesī obligātā sagatavošanas 
vecumā 

 194,02 

 

Pielikums 
Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr. 4 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”’’  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

1. Īss Saistošo 
noteikumu 
projekta satura 
izklāsts 

Cēsu novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.2 
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” nosaka kārtību, 
kādā Cēsu novada pašvaldība  nodrošina pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksu segšanu privātajai izglītības iestādei par bērnu, 
kurš ir sasniedzis pusotra gada vecumu un apgūst pirmsskolas 
izglītības programmu privātajā izglītības iestādē. Pašvaldība sniedz 
pašvaldības atbalstu, ja bērns, kura dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apgūst pirmsskolas izglītības 
programmu privātajā izglītības iestādē. 
Saistošo noteikumu grozījumi: 
1) maina pašvaldības atbalsta apmēru privātajām izglītības 

iestādēm par vienu bērnu  no pusotra gada līdz četru gadu 
vecumam un par bērnu, kam nepieciešama obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ieguvei, atbilstoši  pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta 
gadā, t.i.268,16 EUR un 194,02 EUR. 
 

2) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto 
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai privātajai 
izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī, ņemot vērā  
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā 
budžeta gadā. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 

 
Par Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 ‘’Grozījumi  Cēsu 

novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 

kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu 

Ziņo:  Lolita Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 14.panta 

36.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumiem Nr.709 “Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumu (prot.Nr.2), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par 
(Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, 
Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis 
Jaunzemis),  pret - nav,  atturas – nav, nolemj: 

2. Saistošo 
noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 709 ,,Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6.punktam 
pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā. Tā 
kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar 2019.gada izmaksām, 
mainās šobrīd saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības sniegtā 
atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam bija 277,51 
EUR bet turpmāk 268,16 EUR, obligātā sagatavošanas vecumā bija 
196,21 EUR bet turpmāk 194,02 EUR. 
 

3. Informācija par 
plānoto Saistošo 
noteikumu 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

 
Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldības izdevumus par 
2,4% 
Izdevumi paredzēti 2021.gada pašvaldības budžetā. 

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

 
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē. 

5.  Informācija 
par 
administratīvajā
m procedūrām   

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām 
procedūrām 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu 
izstrādes procesā nav veiktas. 



 

 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr. 5 ‘’Grozījumi 

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura 
darbojas Cēsu novada teritorijā””, saskaņā ar pielikumu. 
 

Pielikums 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs, Cēsu novadā 

2021.gada 11.februārī                                                                                              Nr.5 

 

Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 31.marta  saistošajos noteikumos  

Nr. 8 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas 

izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas Cēsu novada teritorijā” 

 
 Izdoti saskaņā ar  

,,Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu   
 

 

Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 ,,Kārtība, kādā Cēsu 

novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 

kura darbojas Cēsu novada teritorijā” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 2016. gada 31. marta 

lēmumu Nr. 87, prot. Nr.4, 3.punkts) šādus grozījumus: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

,,4. Pašvaldības atbalsts privātajai izglītības iestādei ir: 

”4.1. 237,47 euro mēnesī par vienu  bērnu no pusotra gada līdz 4 gadu vecumam saskaņā ar 

pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu pozīcijām, kas aprēķināts ņemot 

vērā pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā 

(1.pielikums);  

“4.2. 163,33 euro mēnesī par vienu bērnu,  kam nepieciešama obligātā sagatavošana 

pamatizglītības ieguvei, saskaņā ar pašvaldības izdevumu detalizētu atšifrējumu pa izdevumu 

pozīcijām, kas aprēķināts ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestādes izmaksas 

iepriekšējā budžeta gadā (1.pielikums).” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā: 

,,1.pielikums  
Cēsu novada domes 11.02.2021. 

sēdes saistošajiem noteikumiem Nr.5 

  
Pašvaldības atbalsta detalizēts atšifrējums pa izdevumu pozīcijām 

Nosaukums Nr. Pakalpojums EKK 
kods 

Kopējās 
izmaksas 

gadā 

1.Atalgojums 1.1. Atalgojumi (izņemot pedagogu 
atalgojumu, kuru piešķir kā 
mērķdotāciju no valsts budžeta) 

1100 1 261 169 

2. Darba devēja VSAOI 2.1. Darba devēja VOSA maksājumi 1200 372 463 

3. Komandējumi un darba 
braucieni 

3.1. Mācību, darba un dienesta 
komandējumi un braucieni (izņemot, 
tos, kas finansēti no ES fondiem) 

2100 996 

4.Pakalpojumu samaksa   2200 285 895 

 4.1. Pasta, telefona un citi sakaru 
pakalpojumi 

2210 7 267 



 

 

 4.2. Izdevumi par komunālajiem 
pakalpojumiem 

2220 122 280 

 4.3. Iestādes administratīvie  izdevumi un 
ar iestādes darbības nodrošināšanu 
saistītie izdevumi 

2230 9 010 

 4.4. Remontdarbi un  iestāžu uzturēšanas 
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un 
ceļu kapitālo remontu) 

2240 143 425 

 4.5. Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2250 3 699 

 4.6. Īres un nomas maksas 2260 214 

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

   
 
2300 

103 319 

 5.1.  Izdevumi par precēm iestādes 
darbības nodrošināšanai 

2310 34 989 

 5.2. Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2320 22 927 

 5.3. Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie 
instrumenti 

2340 745 

 5.4. Kārtējā remonta un iestāžu 
uzturēšanas materiāli 

2350 27 414 

 5.5. Valsts un pašvaldību aprūpē un 
apgādē esošo personu uzturēšanas 
izdevumi (izņemot ēdināšanas 
izdevumus (EKK 2363)) 

2360 2 128 

 5.6. Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot 
valsts budžeta dotācijas mācību 
līdzekļu iegādei) 

2370 15 116 

6.Izdevumi periodikas 
iegādei 

6.1. Izdevumi periodikas iegādei 2400 0 

  KOPĀ izdevumi  2 023 842 

  Mērķdotācijas  275 807 

  Izglītojamo skaits uz 01.09.2020.  807 

  t.sk.        obligātās sagatavošanās 
vecumā 

 310 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo  mēnesī 
no pusotra līdz 4 gadu vecumam 

 237,47 

  Izmaksas uz vienu izglītojamo mēnesī 
obligātā sagatavošanas vecumā 

 163,33 

 
 

Pielikums 

 
Cēsu novada domes 2021. gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr. 5 ‘’Grozījumi Cēsu 

novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8  ,,Kārtība, kādā Cēsu novada 

pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 

kura darbojas Cēsu novada teritorijā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 



 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Īss Saistošo 
noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Cēsu novada domes 2016.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.8  
,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, kura darbojas 
Cēsu novada teritorijā” nosaka kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība  
nodrošina pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanu 
(turpmāk - pašvaldības atbalsts) privātajai izglītības iestādei, kura 
darbojas Cēsu novada teritorijā,  par bērnu, kurš ir sasniedzis pusotra 
gada vecumu un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā 
izglītības iestādē.   
Saistošo noteikumu grozījumi: 
2)  maina pašvaldības atbalsta apmēru, atbilstoši  pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām iepriekšējā budžeta 
gadā, t.i., nosakot, ka pašvaldības atbalsts ir: 

3) Izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam 237,47 EUR un izglītojamiem 
obligātā sagatavošanas vecumā 163,33 EUR.  

4) izsaka jaunā redakcijā saistošo noteikumu 1.pielikumā ietverto 
pašvaldības atbalsta detalizētu atšifrējumu pa izdevumu 
pozīcijām pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai 
privātajai izglītības iestādei par vienu izglītojamo mēnesī,  ņemot 
vērā  pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksām 
iepriekšējā budžeta gadā. 

 

2. Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu  Nr. 709  ,,Noteikumi par 
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 6.punktam 
pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas iepriekšējā budžeta gadā.   
Tā kā šīs izmaksas ir mainījušās, salīdzinot ar 2019.gada izmaksām, 
mainās šobrīd saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības sniegtā 
atbalsta apmērs, t.i., izglītojamiem līdz 4 gadu vecumam bija 245,78 
EUR, turpmāk 237,47 bet obligātā sagatavošanas vecuma 
izglītojamiem bija 164,48 EUR, turpmāk 163,33 EUR. 
 
 

3. Informācija par 
plānoto Saistošo 
noteikumu projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

 
Saistošo noteikumu grozījumi samazinās pašvaldības izdevumus par 
2,3%  
Izdevumi paredzēti 2021.gada pašvaldības budžetā. 

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

  
 
Saistošo noteikumu grozījumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi 
neietekmē. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām   

  
Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un administratīvajām 
procedūrām. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām  

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu grozījumu 
izstrādes procesā nav veiktas. 



 

 

13. 
Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Ziņo:  Lolita Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā 

veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 
9.punktu, Cēsu novada domes 2017.gada 26.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 ”Kārtība, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” 2.punktu, Cēsu novada domes Finanšu pārvaldes aprēķinu par izdevumiem uz vienu 
izglītojamo izglītības iestādēs 2020.gadā (Pielikums), lai īstenotu vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības programmas, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
04.02.2021. (prot.Nr.2)  atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris 
Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, 
Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - 
nav,  atturas - nav, nolemj: 

 
1. Noteikt vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas 58.54 EUR 

(piecdesmit astoņi  euro 54 centi) apmērā mēnesī, lai īstenotu vispārējo 

pamatizglītības un vispārējo vidējās izglītības programmu Cēsu novada izglītības 

iestādēs. 

2. Lēmums stājas spēkā no 01.03.2021. 

PIELIKUMS 
 

 
 

14. 

Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošo noteikumu Nr.6 
 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 
Ziņo:  Aivija Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot 

likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumam (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 
13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, 
Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, 
Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 
 

Apstiprināt Cēsu novada domes 2021.gada 11.februāra saistošos noteikumus Nr.6 “Par Cēsu 
novada pašvaldības 2021.gada budžetu”  saskaņā ar pielikumu. 
 
 

PIELIKUMI  
 

 
 
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/pielikums_l%C4%93m.nr.27.pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/saistosie_noteikumi/2020/budzets2020.pdf


 

 

15. 
Par ēdināšanas izdevumu segšanu Cēsu novada pašvaldības 5.klašu izglītojamiem 

 

Ziņo:  Lolita Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Ministru kabineta  2019.gada 10.decembra noteikumi Nr.614 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir 

un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai” nosaka, kārtību, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus to izglītojamo ēdināšanai , kuri klātienē apgūst 
pamatizglītības programmas 1., 2., 3. un 4. klasē. MK noteikumu 8. punktā noteikts, ja izglītības 
iestādē ir neizmantoti valsts budžeta līdzekļi, izglītības iestādes direktors ir tiesīgs tos izlietot 5., 6., 
7., 8. un 9. klašu izglītojamo ēdināšanai. Neizmantotos valsts budžeta līdzekļus valsts izglītības 
iestādes un pašvaldības atmaksā Izglītības un zinātnes ministrijai. 

 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktā nosaka, ka pašvaldība var noteikt tos 
izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas tā sedz. 

 Cēsu novada pašvaldības 08.10 2015. Saistošie  noteikumi  Nr.15 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā” nosaka , kāds atbalsts tiek  piešķirts bērniem no ģimenēm, kurām ir 
trūcīgas un maznodrošinātās  ģimenes statuss, 08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.16 “Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem” nosaka, kāds atbalsts  tiek piešķirts bērniem ar invaliditāti,  
08.10.2015. Saistošie noteikumi Nr.17 “Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”  nosaka, kāds atbalsts tiek piešķirts  bērniem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” un 19.11.2015. Saistošie noteikumi Nr.20 “Par 
atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā” nosaka, kāds atbalsts tiek piešķirts bērniem no 
daudzbērnu ģimenēm. 

Nodrošinot brīvpusdienas visiem 5. klašu izglītojamajiem, tiks paplašināts atbalsts tām 
ģimenēm    ar bērniem, kuri pamatizglītību Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, nepiešķirot 
naudu tiešā veidā, bet novirzot to tieši bērna vajadzībām, tādējādi veicinot bērnu veselības 
uzlabošanos, bērna veselīga uztura paradumus, kā arī veicinot vienlīdzīgas bērnu iespējas uz 
attīstībai nepieciešamo, neatkarīgi no vecāku mantiskā stāvokļa un dzimuma. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām”” 12.pantu, 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11. Ministru kabineta  2019.gada 10.decembra noteikumu 
Nr.614 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo 
ēdināšanai”, Cēsu novada domes 11.02.2021. lēmumu Nr. 28 “Par Cēsu novada domes 2021.gada 
11.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu” 
apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 28.01.20212. 
atzinumu  (protokols. Nr.2) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. atzinumu 
(protokols Nr. 2) Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis 
Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, 
nolemj: 
 

1. Ar 01.03.2021. no pašvaldības līdzekļiem apmaksāt ēdināšanas izvedumus (pusdienas)   
visiem Cēsu novada izglītības iestāžu 5.klašu izglītojamiem, atbilstoši  Cēsu novada domes 
apstiprinātai maksai par pusdienām, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli un deklarēto 
dzīvesvietu. 

2.  Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada izglītības iestāžu vadītājiem.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei  un Cēsu novada 

pašvaldības Izglītības pārvaldei. 
 

 



 

 

16. 
Grozījumi Cēsu novada domes  05.03.2020. lēmumā Nr. 67 “Par Cēsu novada pašvaldības iestāžu 

vadītāju un aģentūru direktoru izmaiņām mēnešalgās” 
 

Ziņo:  Iveta Purmale, personāla vadītāja 

 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, kā arī 

ievērojot saistošo noteikumu “Cēsu novada pašvaldības nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada 

domes 18.07.2013. lēmumu Nr.292) 16.punktā noteikto, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu 

komitejas 04.02.2021. atzinumam (protokols Nr.2),  Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija 

Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  

Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis 

Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, nolemj: 

 

1. Ar 15.02.2021. izdarīt grozījumu Cēsu novada domes  05.03.2020. lēmumā Nr. 67 “Par Cēsu 

novada pašvaldības iestāžu vadītāju un aģentūru direktoru izmaiņām mēnešalgās”. 

2. Uzdot Administrācijas biroja personāla vadītājam organizēt nepieciešamās darbības un 

dokumentu sagatavošanu saistībā ar lēmuma 1. punkta izpildi. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 

17. 
Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu nomniekam, kas sniedz 

ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādē 
_____________________________________________________________________  

Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

           
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmajā daļā 

noteikto, valsts un pašvaldību iestādes, kā arī atvasinātas publiskas personas un publiskas personas 
kontrolētas kapitālsabiedrības, brīvostas un speciālās ekonomiskās zonas līdz 2021. gada 30. jūnijam 
atbrīvo komersantus un citus saimnieciskās darbības veicējus, biedrības un nodibinājumus, kurus 
ietekmējusi saistībā ar Covid-19 izplatību noteiktā ārkārtējā situācija, no publiskas personas mantas 
un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas vai lemj par nomas 
maksas samazinājumu, kā arī nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus, ja samaksa tiek 
kavēta, izņemot maksu par patērētajiem pakalpojumiem — elektroenerģiju, siltumenerģiju, 
ūdensapgādi un citiem īpašuma uzturēšanas pakalpojumiem. 

Vispārējās prasības Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteiktā atbalsta 
saņemšanai noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” (turpmāk – Noteikumi) 
3.punktā un 5.1. apakšpunktā, proti:  

 - nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, 
oktobrī, novembrī, decembrī vai 2021. gada janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot 
ar 2019. gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros 
nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 29. februārim, 



 

 

samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 
samazinājumu; 

 - ja nomnieks saimniecisko darbību uzsācis laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 
31. oktobrim, tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada novembrī, decembrī vai 2021. gada 
janvārī, februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, salīdzinot ar to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros 
nomnieks faktiski darbojies laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. oktobrim, 
samazinājušies vismaz par 30 %. Biedrībām un nodibinājumiem vērtē to darbības ieņēmumu 
samazinājumu; 

 -  nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto 
nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa 
pagarinājums vai noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai noslēgts vienošanās 
līgums; 

 - nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process; 
 - nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja 
pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi 
bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par 
saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas 
grafiku; 

 - nomnieks nav Publisko iepirkumu likuma izpratnē ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai 
personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75 % kapitāla daļu 
(akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; 

 - iznomātājs piemēro nomas maksas atbrīvojumu, ja nomnieks nekustamo īpašumu vai kustamo 
mantu noteiktajā laika periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabineta 
noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. 
Nomnieks veic maksājumus par nomas objekta uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 
(piemēram, elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa 
kompensāciju un sedz apdrošināšanas izdevumus. 

     Saskaņā ar Noteikumiem, atbalsts piešķirams par laika periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam.  
     Savukārt Noteikumu 4.punktā noteikts, ka pašvaldība domes lēmumā var noteikt arī citus 

kritērijus pašvaldības vai tās kontrolētas kapitālsabiedrības nekustamā īpašuma vai kustamās 
mantas nomniekam, vienlaikus nodrošinot, ka uz šīm personām attiecas šo noteikumu 3.2., 3.3., 
3.4., 3.5. un 5.1. apakšpunktā minētie kritēriji. 

    Ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” 5.13.2. apakšpunktu noteikts pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības 
iestādēs un nodrošināt mācības attālināti, paredzot tikai atsevišķus izņēmumus izglītības 
saņemšanai klātienē.  

    Ņemot vērā minēto, nomniekiem, kas sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības iestādēs ir 
pilnīgi pārtraukts vai ievērojami samazināts sniegto pakalpojumu apmērs, kā arī nomātās telpas tiek 
izmantotas minimāli vai netiek izmantotas pilnībā.  
 Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējiem, kas sniedz 
ēdināšanas pakalpojumu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, un kurām sakarā ar Covid-19 
izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 
seku pārvarēšanas likuma 14.panta pirmo un otro daļu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 2. punktu un otrās daļas 3. un 6.punktu, 15. panta 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu, Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlja noteikumu Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3., 4., 5., 6., 7. un 8. 



 

 

punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.02.2021. 
priekšlikumu (prot. Nr.5) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.02.2021. (prot. Nr.2) 
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , Artis Malkavs, 
Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas – nav, 
nolemj:  
 

  1. Papildus Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 
5.1. punktos noteiktajiem kritērijiem, nomniekam, kurš sniedz ēdināšanas pakalpojumu izglītības 
iestādē klātienē gatavojot ēdienu,  samazinātā apjomā (mazāk, kā par 50 %), piemērojams 
nomas maksas atbrīvojums, gadījumā, ja pakalpojumi netiek sniegti pilnībā, vai samazinājums 
90 %  apmērā no nomas maksas, ja pakalpojumi tiek sniegti samazinātā apjomā,  neatkarīgi no 
nomnieka darbības ieņēmumu procentuālā samazinājuma attiecīgajā mēnesī, ja šis pakalpojums 
ir nepieciešams izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. 
  2. Nomnieks, pamatojoties uz iesniegumu, kam pievienoti pamatojošie dokumenti 
attiecībā uz atbilstību Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. un 
5.1. punktos noteiktajiem kritērijiem, var saņemt nomas maksas atbrīvojumu vai samazinājumu 
par laika periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, vai līdz brīdim, kad tiek 
atcelti ar Ministru kabineta 6.novembra rīkojumu Nr.655 un Covid-19 infekcijas izplatības seku 
pārvarēšanas likumu noteiktie ierobežojumi izglītības iestādēm. 
  3.  Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un Finanšu 
pārvaldei.  
  4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas 
vadītājam.  

  
 

18. 

Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA “LAPLAND” 
_____________________________________________________________________  

Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

           
 Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Cēsu novada pašvaldības nomnieka SIA „LAPLAND” 

04.01.2021. vēstuli Nr. 2021/3-1 (pašvaldībā reģistrēta 08.01.2021. ar Nr. 6-2-6/5/128) (turpmāk – 
Iesniegums), ar kuru SIA „LAPLAND”, reģistrācijas Nr., informē, ka objekts Cafe 7 Bar, Rīgas iela 7, 
Cēsis, Cēsu novads (01.04.2014. zemes nomas līgums), pārtrauc savu darbību no 2020.gada 
9.novembra vismaz līdz 2021.gada 7.februārim, kad valstī šobrīd izsludināta ārkārtējā situācija. 
Telefoniski SIA “LAPLAND” pārstāvis informēja Cēsu novada pašvaldību, ka 2021.gada februārī 
neskaidrās epidemioloģiskās situācijas dēļ vēl darbību neatsāks. Iesniegumā lūgts sniegt atbalstu, 
atbrīvojot no nomas maksas par nekustamā īpašuma nomu, sakarā ar Covid-19 izplatību.  

 Saskaņā ar 2014.gada 1.aprīļa nomas līgumu (20.03.2017. un 26.03.2020. līguma grozījumi) 
SIA „LAPLAND” ir nomas tiesības uz nedzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, 33,7 
m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 7, Cēsīs un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 2201, 
daļu 150 m2 platībā Rīgas ielā 7, Cēsīs. Nomas mērķis – kafejnīcas iekārtošana.  

 Nomas maksa noteikta 146.60 EUR (viens simts četrdesmit seši euro, 60 centi) mēnesī, bez 
PVN. 



 

 

 Ar Iesniegumu SIA „LAPLAND” apliecina, ka atbilst visiem Ministru kabineta 2020.gada 
14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” 3.punktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 

 SIA „LAPLAND” apliecina, ka: 
 - nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada novembrī ir 379.55 EUR, decembrī 

-  0.00 EUR, 2021.gada janvārī – 0.00 EUR, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem 
2676.97 EUR, samazinājušies vairāk kā par 30%; 

 - nomniekam  uz  iesnieguma  iesniegšanas  dienu  nav  Valsts  ieņēmumu  dienesta  administrēto 
nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa  
pagarinājums  vai  noslēgta  vienošanās  par  labprātīgu  nodokļu  samaksu,  vai  noslēgts vienošanās 
līgums; 

 -nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process; 
 - nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja 
pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz parādsaistības pret iznomātāju par parādiem, kādi 
ir bijuši līdz iepriekšējā mēneša pirmajam datumam, vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par 
saskaņotu parādu atmaksas grafiku. Norēķini pilnā apmērā tiek veikti saskaņā ar parādu atmaksas 
grafiku; 

 - nomnieks  nav  Publisko  iepirkumu  likuma  izpratnē  ārzonā  reģistrēta  juridiskā  persona  vai 
personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu 
(akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

 Nomnieks  apliecina, ka veic  maksājumus  par  nomas  objekta uzturēšanai  
nepieciešamajiem  pakalpojumiem  (piemēram,  elektroenerģiju,  siltumenerģiju, ūdensapgādi), 
nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un nepieciešamības gadījumā sedz apdrošināšanas 
izdevumus. 

 Izpildoties visiem Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” ietvertajiem kritērijiem, 
kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas 
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma 
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktā noteiktajam, lai sekmētu un 
atbalstītu uzņēmējdarbību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nomniekam var tikt 
piemērots nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums par laika periodu līdz 2021.gada 
30.jūnijam. 

 SIA “LAPLAND”, pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.12.2020. lēmumu Nr.381 (protokols 
Nr.25, 4 .punkts) tika piešķirts nomas maksas atbrīvojums par laika periodu no 2020.gada 
9.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 
3. un 6.punktu, 15. panta 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, „Covid-19” 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 
14.jūlja noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” 3., 5., 6., 7. un 8. punktu, kā arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas 08.12.2020. priekšlikumu (prot. Nr. 46) un Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 04.02.2021. (prot. Nr.2) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, 
Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  



 

 

Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis 
Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - navnolemj:  
 

1. Piešķirt nomas maksas atbrīvojumu Cēsu novada pašvaldības nomniekam SIA „LAPLAND”, 
reģ.Nr. 44103092207., (01.04.2014. zemes nomas līgums) par Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, nomu par laika periodu no 
2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam, vai līdz brīdim, kad tiek atcelti ar Ministru 
kabineta 6.novembra rīkojumu Nr.655 noteiktie ierobežojumi.  
2.  Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un Finanšu pārvaldei.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.  

  
 

19. 
Par aizņēmumu projektam  

 „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”   

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

 Cēsu novada pašvaldība, turpmāk-pašvaldība, un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra 
2018.gada 16.janvārī parakstīja vienošanos Nr.8.1.2.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda 
projekta „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ”, turpmāk – projekts, īstenošanu 7 
512 007,34 EUR ar PVN apjomā, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums (ņemot aizņēmumu Valsts kasē) 1 
504 624,32 EUR. 
 Projekta mērķis - sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām 
piemērotas mācību vides veidošanu. Projekta realizācijas plānotie  rezultāti: 

1) 5 vispārējās izglītības iestāžu (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2.pamatskola un Līvu pamatskola) modernizācija; 

2) dienesta viesnīcas izveide; 
3) trīs mācību iestāžu (Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un 

Cēsu pilsētas vidusskola) sporta infrastruktūras modernizācija. 
Līdz šim īstenotas projekta darbības, kas saistītas ar: 

• Izglītības iestādes dienesta viesnīcas būvniecību, atjaunojot un modernizējot dienesta 
viesnīcas infrastruktūru vairāku vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo 
izmitināšanai. Projekta īstenošanas laikā veikta dzīvojamās ēkas atjaunošana, daļu telpu 
pielāgojot dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Darbības 
ietvaros tika atjaunotas un ar mēbelēm aprīkotas istabiņas, izveidoti sanitārie mezgli, 
virtuves un atpūtas zonas, kā arī citas telpas atbilstoši būvprojektam. Izveidotas vietas 178 
vismaz 3 Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

• Telpu pielāgošanu reģionālā metodiskā centra izveidei Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izveidots reģionālais metodiskais 
centrs ar atbilstošu infrastruktūru metodiskās funkcijas īstenošanai.  

• Sporta infrastruktūras modernizāciju pie Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas. 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 
41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu, 
ievērojot 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 
5.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm - par (Andris Melbārdis , Artis Malkavs, Biruta 
Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, Jānis Rozenbergs, Juris 



 

 

Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - nav, (deputāte Aija 
Sīmane nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 
 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 945 276 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes 
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu novada 
vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ” ietvaros plānotās aktivitātes “Cēsu   Pilsētas 
vidusskolas piebūve” pabeigšanai, Cēsu 2.pamatskolas modernizācijai un Cēsu Valsts 
ģimnāzijas sporta infrastruktūras modernizācijai.  

2. Aizņēmumu izsniegt 2021.gadā pēc pieprasījuma. 
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 22 gadus.  
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2023.gada martu. 
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
20. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2021.gadā 
________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 
Cēsu novada pašvaldība saskaņā ar likuma “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas 

likums” 5.pantā noteikto tiesību pašvaldībām 2021. gadā noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos 
pārceļot uz vēlāku laiku 2021.gada ietvaros, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, 
G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
M.Sestulis, L.Krastiņa, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Nekustamā īpašuma nodoklis par 2021.gadu maksājams divos maksājumos – ne vēlāk kā 

16.augustā un 15.novembrī :  

1.1. 31.03.2021.  un 17.05.2021. maksāšanas termiņus pārcelt uz 16.08.2021; 

1.2. 16.08.2021. maksāšanas termiņu pārcelt uz 15.11.2021. 

2. Aprēķinātajām neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm par 2020.gadu un veiktajiem 

aprēķiniem par iepriekšējiem gadiem nodoklis maksājams atbilstoši 1.punktam. 

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

 
21. 

Par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  Aivija Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 
 Pamatojoties uz 2020.gada 10.novembra MK noteikumu Nr.671 “Pašvaldību institūciju, 
finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas 
vai sadalīšanas” 23. punktu un ņemot vērā Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, 
Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, 
Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības Finanšu komisijas 2021.gada 
3.februāra sēdes lēmumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm - par (Aija Sīmane, Andris Melbārdis , 
Artis Malkavs, Biruta Mežale, Dita Trapenciere, Erlends Geruļskis, Guntis  Grosbergs, Ingus Laiviņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Lelde Krastiņa, Māris Sestulis, Tālis Jaunzemis) ,  pret - nav,  atturas - 
nav, nolemj: 



 

 

 
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējumu daļu (pielikums). 

2. Piecu darbdienu laikā par pieņemto lēmumu informēt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju, kā arī publicēt informāciju pašvaldības tīmekļvietnē. 

pielikumi 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/11.02.2021/lem_35.pdf

