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CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA   

CĒSU NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

  tālrunis  64161807, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv   

www.cesis.lv 

 

CĒSU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Cēsīs 

 

2015.gada 17.septembrī        Nr.13 

 

Sēde sasaukta: 11.09.2015. 

Sēde sākas: 17.09.2015. plkst. 10.00, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads 

Sēdi slēdz: 17.09.2015. plkst.11.30 

 

Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs. 

 

Piedalās:  

Cēsu novada domes deputāti: M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, A.Malkavs, I.Lāce, E. 

Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, I.Timermanis, A.Bimbirulis, L.Krastiņa. 

 

Nepiedalās: deputāti I.Suija-Markova (Rīgā, Izglītības un zinātnes ministrijā), M.Malcenieks. 

 

Cēsu novada pašvaldības administrācijas un iestāžu darbinieki:  
Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja S.Zvirbule un nodaļas vadītājas vietniece 

administratīvajos jautājumos I.Groza, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja V.Zaļaiskalna, 

Komunikācijas nodaļas speciāliste A.Saulīte, Finanšu nodaļas vadītāja A.Zerne un galvenā 

grāmatvede S.Kūlīte, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs J.Goba, Nekustamā 

īpašuma nodaļas vadītājs V.Krastiņš, Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina, pašvaldības revidente 

B.Kuplā, Attīstības nodaļas vadītāja L.Madelāne, Komunālās nodaļas vadītājs J.Belasovs. 

 

Piedalās uzaicinātais: XX 

 

Protokolē: Administratīvi juridiskās nodaļas tehniskā sekretāre A.Alksnīte. 

 

IZSLUDINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA 

1. Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā. 

2. Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas 

plānošanas komisiju”. 

3. Par Cēsu novada domes 30.10.2014. saistošo noteikumu Nr. 18 „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” precizēšanu.  

4. Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu. 

mailto:iac@dome.cesis.lv
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5. Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, 

Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes 

nomas līguma Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu pirms termiņa. 

6. Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.____ „Par nekustamā īpašuma 

nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” apstiprināšanu. 

7. Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā 

Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

8. Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. 

nenodošanu atsavināšanai. 

9. Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 

10. Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumā Nr. 168 „Par dienesta 

viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads”. 

11. Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Cēsu 

novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu 

nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

12. Par Cēsu novada domes 17.09.2015. saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu novada 

29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada 

budžetu”” apstiprināšanu. 

13. Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojumā. 

14. Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā” 

apstiprināšanu. 

15. Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu 

novadā, nomas līgumā. 

 

Sēdes vadītājs J.Rozenbergs lūdz no izsludinātās darba kārtības izņemt 3.darba kārtības 

jautājumu, jo pie šī jautājuma vēl notiek precizējošs darbs. Ņemot vērā, ka ir ieradusies 

uzaicinātā persona, 8.darba kārtības jautājumu pārcelt kā pirmo dienas kārtībā un papildus darba 

kārtībā iekļaut šādus jautājumus: 

1. Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma  Nr. 461 „Par zemes gabala Gaujas ielā 

54, Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu. 

2. Par projekta “Par Meža ielas grants ielas seguma nomaiņu uz asfalta segumu” 

realizāciju. 

3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23  “Par amata 

vienībām Līvu pamatskolā ”. 

 

Sēdes vadītājs aicina domes deputātus balsot par sēdes darba kārtību kopumā ar izdarītajiem 

labojumiem, precizējumiem un papildinājumiem. 

 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Sestulis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, 

A.Malkavs, I.Lāce, E. Geruļskis,  A.Melbārdis, T.Jaunzemis, M.Niklass, I.Timermanis, 

A.Bimbirulis, L.Krastiņa, J.Rozenbergs), pret – nav, atturas – nav, apstiprina domes sēdes darba 

kārtību. 

 

 

 

 



3 
 

 

APSTIPRINĀTĀ DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA 

 

Nr.p.k. Lēmums 

1 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela 5-4, 

Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai 

2 Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu 

novadā 

3 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par 

Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju” 

4 Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas 

piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

5 Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 „Par zemes 

gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu 

nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma 

Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu pirms termiņa 

6 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” 

apstiprināšanu 

7 Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par 

nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā” 

8 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 

9 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumā Nr. 168 

„Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads” 

10 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.12 

„Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

11 Par Cēsu novada domes 17.09.2015. saistošo noteikumu Nr.13 

„Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 

“Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu 

12 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas 

salidojumā 

13 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas 

reglamentā” apstiprināšanu 

14 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, 

Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līgumā 

15 Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma  Nr. 461 „Par zemes 

gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu 

16 Par projekta “Par Meža ielas grants ielas seguma nomaiņu uz asfalta 

segumu” realizāciju 

17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23  

“Par amata vienībām Līvu pamatskolā ” 
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1. 

Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. 

nenodošanu atsavināšanai 

__________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Sēdē piedalās atsavināšanas ierosinātājs XX, kurš sniedz savu skaidrojumu, ka pats saviem 

spēkiem veicis remontu, ka ēka ir veca, uz sienām veidojas mitrums, ka ir gatavs arī turpmāk 

veikt nepieciešamos remontdarbus.  

 

Izsakās M.Niklass, J.Rozenbergs. 

 

Ar 10 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas 3 

(A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs), lēmums Nr. 206 “Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa 

īpašuma Piebalgas iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai” pieņemts (lēmums 

– protokola pielikumā) 

 

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja 

adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas, papildus adreses (Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona — pēc 

juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
 
Sagatavoja: V. Krastiņš, 02.09.20145. 

Saskaņots:  Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa, Finanšu nodaļa,  p/a „Sociālais dienests” 
Nosūtīt: XX 

Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības: Administratīvi juridiskajai nodaļai, Finanšu nodaļai, NĪ nodaļai , p/a „Sociālais dienests”. 

 

2. 

Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives pagastā, Cēsu novadā 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 

 Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 207 “Par nosaukuma piešķiršanu zemes 

vienībai Vaives pagastā, Cēsu novada” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja A.Ķerpe 64122100 
Lēmumu izsniegt: 

Vaives pagasta pārvaldei 3 eks. 

Cēsu novada pašvaldības nodokļu inspektorei 
 

 

3. 

Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 

 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”  
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Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 208 “Grozījumi Cēsu novada domes 

20.09.2012. lēmumā Nr. 412  „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”” pieņemts 

(lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja I.Ruhmane 

Ziņo J.Goba 
Izsniegt FIBU  Admin.jurid.nod., Komunālajai nodaļai 

 

4. 

Par noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu 

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs  

 
Iesniegtais lēmuma projekts. 

 

Ievērojot Medību likuma 1.panta pirmās daļas 4.punktu (medību platība ir medījamo 

dzīvnieku brīvai dzīvošanai derīgā un medībām izmantojamā platība), 1.panta pirmās daļas 9. 

punktu (medību tiesības ir tiesības zemes īpašniekam vai lietotājam savā zemes gabalā medīt, 

likumā un medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Medību tiesības 

zemes īpašnieks vai lietotājs var izmantot pats vai nodot citai personai), 1.panta pirmās daļas 

10.punktu (medību tiesību lietotājs ir fiziska vai juridiska persona, uz kuras vārda reģistrēts 

medību iecirknis), 9.pantu (Medību norises kārtību savā medību iecirknī nosaka medību tiesību 

lietotājs) un 29. panta otro daļu (Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam 

medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas 

līgumā), Ministru kabineta 01.08.2014. noteikumu Nr. 421 “Medību noteikumi” 13.-15.punktus, 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 14.panta pirmās daļas 2. punktu, 21. 

panta pirmās daļas 14. punkta „a” apakšpunktu un 27.punktu, 41.panta otro punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta otro punktu un 6.
1
 

pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas otro punktu un 73.panta pirmās 

daļas 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 

03.09.2015. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, nolemj: 

 

Apstiprināt noteikumus „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas 

kārtība” saskaņā ar pielikumu. 

 
Sagatavoja:  V.Zaļaiskalna 

Pielikums  

Cēsu novada domes 17.09.2015.  

sēdes lēmumam Nr. ____ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes 17.09.2015. 

 sēdes lēmumu Nr. ____ 
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NOTEIKUMI 

Cēsīs 

 

17.09.2015.         Nr.____ 

 

Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība 

 

Noteikumi izdoti saskaņā ar  

likuma ‘’Par pašvaldībām’’  

41.panta otro punktu, 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  

72. panta pirmās daļas 2.punktu un  

73. panta pirmās daļas 4.punktu 
 

1.  Noteikumos paredzēta kārtība, kādā fiziskām un juridiskām (mednieku kolektīviem) 

personām tiek piešķirtas medību tiesības Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

īpašumā vai lietojumā esošo zemes gabalu medību platībās. 

2. Pašvaldības medību tiesības tiek piešķirtas, noslēdzot Pašvaldības medību tiesību nomas 

līgumu (turpmāk tekstā – Līgums). 

3. Līguma darbības termiņš 5 (pieci) gadi. 

4. Minimālā Pašvaldības medību tiesību nomas maksa gadā ir EUR 0.10 par 1ha bez PVN.  

Pašvaldības medību tiesību nomas maksa maksājama avansa veidā par turpmāko gadu mēneša 

laikā no Līguma noslēgšanas dienas. 

5. Ja normatīvajos aktos tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, ar nodokli 

apliekamais objekts vai tā vērtība, nomas maksas apmērs tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda 

noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos. 

6. Ja tiek grozīti vai pieņemti tiesību akti, kas nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību. Šādas 

Iznomātāja noteiktās nomas maksas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies 

spēkā grozījumi tiesību aktos. 

7. Pašvaldības medību platībās medību tiesību nomas pirmtiesība, ievērojot šādu secību, ir: 

7.1. Mednieku kolektīvam, kura medību iecirknis, kas reģistrēts Valsts meža dienesta meža 

kontroles teritorijas datu bāzē, neatrodas tālāk par 100 metriem no pašvaldības medību platības; 

7.2. Mednieku kolektīvam, kurā vairāk kā 30% mednieku par savu dzīves vietu ir deklarējuši 

Cēsu novada administratīvo teritoriju, un kuram ir Valsts meža dienesta meža kontroles 

teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Cēsu novada administratīvajā teritorijā; 

7.3. Mednieku kolektīvam un personai, kuram (ai) ir Valsts meža dienesta meža kontroles 

teritorijas datu bāzē reģistrēts medību iecirknis Cēsu novada administratīvajā teritorijā; 

7.4. Cēsu  novada administratīvajā teritorijā dzīvojošai personai. 

8. Pašvaldības medību tiesību nomas pretendentam (turpmāk tekstā – Pretendents), kas ir 

juridiska persona, jāiesniedz šādi dokumenti: 

8.1. Pieteikums, kurā jānorāda mednieku kolektīva nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 

adrese, Valsts meža dienesta izziņa par medību iecirkņa reģistrāciju Cēsu novada teritorijā.  

 8.2. Mednieku kolektīva pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, dokumentu, kas apliecina 

viņa pārstāvības tiesības, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

9. Pretendentam, kas ir fiziska persona, jāiesniedz šādi dokumenti: 
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9.1. Pieteikumu, kurā norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, 

mednieka apliecības kopiju; 

9.2. Ja personu pārstāv pilnvarotā persona, tad jānorāda pilnvarotās personas vārds, uzvārds, 

personas kods, dokuments, kas apliecina pilnvarojumu, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

10. Vaives pagasta pārvalde izvērtē un piešķir tiesības nomāt medību tiesības. 

11. Līgumu (pielikums Nr.1) slēdz Vaives pagasta pārvalde (turpmāk- Pārvalde). Pārvalde, 

noslēdzot ar Pretendentu Līgumu, 15 dienu laikā par to rakstveidā informē Pašvaldības iznomāto 

zemes gabalu nomniekus. 

12.  Atsavinot Pašvaldības medību platību,  Pārvalde par darījumu 15 dienu laikā informē 

mednieku kolektīvu, ar kuru par attiecīgo medību platību noslēgts medību tiesību nomas līgums. 

13. Pretendentu pieteikšanās kārtība: 

13.1. Katru gadu ne vēlāk kā līdz 1. martam Pārvaldē pie informācijas stenda un Pašvaldības 

mājas lapā tiek norādīta informācija par Pašvaldības medību platībām, uz kurām kārtējā gadā 

beidzas medību tiesību nomas līgumi; 

13.2. Pārvaldē no 1.marta līdz 15.martam Pretendents iesniedz iesniegumu, norādot medību 

platību, uz kuru medību tiesību nomu vēlas pretendēt, pievienojot 8. vai 9.punktā minētos 

dokumentus; 

13.3. Ja iepriekš minētajā termiņā ir pieteicies tikai viens Pretendents, tad ar to tiek noslēgts 

Līgums; 

13.4. Ja augstākminētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, Līgumu slēdz ar to personu, 

kurai saskaņā ar Noteikumu 7. punktu ir pirmtiesība; 

13.5. Ja minētajā termiņā ir pieteikušies vairāki Pretendenti, kuri nav minēti Noteikumu 

7.punktā, tad ir rīkojama izsole, ievērojot Publiskas personas  finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas likuma  3.panta 2.punktu un 6.
1
 pantu un saskaņā ar Medību tiesību izsoles 

paraugnolikumu (pielikums Nr. 2). 

14. Pašvaldības medību tiesību nomas izsoles rīko Vaives pagasta pārvalde, kuras vadītājs ar 

rīkojumu izveido izsoles komisiju, kura darbojas saskaņā ar šiem Noteikumiem un medību 

tiesību nomas izsoles paraugnoteikumiem (pielikums Nr. 2). 

15. Līdz Noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgtie Līgumi ir spēkā līdz to termiņa beigām. 

Līgumi, kuros noteikts beztermiņa lietojums un/vai nav noteikta nomas maksa, grozāmi, nosakot 

termiņu un minimālo nomas maksu saskaņā ar Noteikumu 4.punktu. 

 

 

1.Pielikums  

17.09.2015. Noteikumiem Nr.__ 

 „Cēsu novada medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

 

Līgums par medību tiesību nomu 

 

Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000031048, 

juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Iznomātājs, kuras 

vārdā saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Cēsu novada domes __.08.2015. lēmumu Nr. 

„Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu” rīkojas Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes vadītājs 

_____________________, un 
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  ___________________________, reģistrācijas Nr. __________________, juridiskā 

adrese ________, turpmāk – Nomnieks, kura vārdā saskaņā ar ______________ rīkojas 

_____________________, turpmāk katrs atsevišķi – Līdzējs, abi kopā – Līdzēji, 

pamatojoties uz ……………….., slēdz šo līgumu par medību tiesību nomu, turpmāk – Līgums, 

par tālāk norādīto: 

 

1.Līguma priekšmets 

 

1.1.Iznomātājs nodod  un Nomnieks pieņem nomā Iznomātājam piederošās medību tiesības 

nekustamajā īpašumā __________________, kas sastāv no ______________, kadastra Nr. 

____________, ar kopējo platību _____ ha, t.sk., _________ha meža un ______ ha 

lauksaimniecībā izmantojamās platības, turpmāk – Medību platība, medību iecirkņa 

organizēšanai. Uz līguma darbības laiku Nomnieks iegūst visas tiesības un pienākumus, 

kurus medību tiesību lietotājam nosaka spēkā esošie normatīvie akti. 

1.2.Nekustamais īpašums ir Iznomātā īpašums saskaņā ar _______________________.  

 

2. Nomas maksa un norēķinu kārtība 

 

2.1.Nomas maksa par medību tiesību lietošanu ir _________ euro bez PVN, ______ euro PVN, 

pavisam kopā ar PVN _________ euro par vienu ha gadā, kas kopā par visu Medību platību 

ir _________ euro bez PVN, ______ euro PVN, pavisam kopā ar PVN  _________ euro, 

gadā. 

2.2. Nomniekam nomas maksa jāmaksā vienu reizi pusgadā, ne vēlāk kā līdz attiecīgā pusgada 

pirmā mēneša beigām saskaņā ar Iznomātāja izrakstīto rēķinu. 

2.3.Iznomātājam ir tiesības, rakstiski nosūtot Nomniekam attiecīgu paziņojumu, vienpusēji 

mainīt nomas maksas apmēru bez grozījumu izdarīšanas līgumā: 

2.3.1. ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek no jauna ieviesti vai palielināti nodokļi, nodevas, 

ar nodokli apliekamais objekts vai tā vērtība. Minētajos gadījumos nomas maksas apmērs 

tiek mainīts, sākot ar dienu, kāda noteikta attiecīgajos normatīvajos aktos; 

2.3.2. ja tiek grozīti vai pieņemti tiesību akti, kas nosaka nomas maksas noteikšanas kārtību. 

Šādas Iznomātāja noteiktās nomas maksas izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad 

stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos. 

2.4.Nomas maksa tiek uzskatīta par samaksātu tikai tad, kad tā pilnā apjomā ienākusi Iznomātāja 

norādītās bankas kontā. 

2.5.Par Līgumā noteikto maksājumu kavējumu Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1% 

apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

pamatparāda summas.   

2.6. Cēsu novada pašvaldības maksājumu dokumenti (rēķini) tiek sagatavoti elektroniski un tie 

derīgi bez paraksta. 

 

3. Līdzēju tiesības, pienākumi un atbildība 

 

3.1.Iznomātāja tiesības un pienākumi: 

3.1.1. Iznomātajam ir tiesības pieprasīt no Nomnieka informāciju par Līgumā paredzēto saistību 

izpildi; 
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3.1.2. Iznomātājam ir tiesības apturēt medības Medību platībā, ja Nomnieks neievēro Līgumā 

noteiktās Nomnieka saistības vai attiecīgos normatīvos aktus. 

3.1.3. Iznomātājs apņemas ļaut Nomniekam brīvi izmantot Medību platību medību iecirkņa 

organizēšanai un apsaimniekošanai, ja Nomnieks ievēro normatīvos aktus; 

3.1.4. Iznomātāja pienākums ir Medību platībā nodrošināt un veikt visu nepieciešamos 

aizsardzības pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem, 

ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām un par tiem informēt 

Iznomātāju. 

3.2.Nomnieka tiesības un pienākumi: 

3.2.1. Nomniekam ir tiesības organizēt medības Medību platībā atbilstoši normatīvajiem aktiem 

un iekļaut Medību platību savā medību iecirknī; 

3.2.2. Pēc nepieciešamības pārvietoties Medību platībā, pa tajā esošajiem ceļiem, stigām un 

citām infrastruktūras objektiem, nebojājot tos; 

3.2.3. Nomnieks apņemas izmantot Medību platību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām par medību platību izmantošanu un apsaimniekošanu; 

3.2.4. Nomnieks apņemas saudzīgi izturēties pret Iznomātāja Medību platību, nepieļaut tās 

piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, ievērot ugunsdrošības un vides aizsardzības 

noteikumu prasības, kā arī netraucēt Iznomātājam vai Līguma 1.1. punktā minētā 

nekustamā īpašuma lietotājam realizēt saimniecisko darbību Medību platībā vai tās daļā 

(ja tāda tiek veikta); 

3.2.5. Nomnieks apņemas Medību platībā nodrošināt un veikt visu nepieciešamos aizsardzības 

pasākumus pret iespējamiem medījamo dzīvnieku nodarītiem postījumiem, ciktāl tas nav 

pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām un par tiem informēt Iznomātāju;  

3.2.6. Nomnieks apņemas savā darbībā ievērot Iznomātāja rakstiskus norādījumus mežaudžu 

apsargāšanā no bebru un pārnadžu postījumiem; 

3.2.7. Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam savas darbības vai bezdarbības 

rezultātā nodarītos zaudējumus saskaņā ar Cēsu novada medību koordinācijas komisijas 

zaudējumu apmēru aprēķinu; (UAK 03.09.2015. sēdes lēmums šo punktu atstāt vai 

izņemt jālemj domes sēdē);   

3.2.8. Nomniekam nav tiesības bez saskaņojuma ar Iznomātāju Medību platībā izbūvēt ar 

medībām saistītas ietaises, piemēram, meža dzīvnieku barotavas, torņus un citas ietaises.  

3.3.Līdzēji apņemas nekavējoties nodrošināt savstarpēju apmaiņu ar informāciju par 

konstatētajām medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. 

3.4.Nomnieks ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību neievērošanu Nomnieka organizēto medību 

laikā Medību platībā. 

3.5.Nomnieks ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem 

Medību platībā. 

3.6.Līdzēji ir atbildīgi viens otram par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu atlīdzību 

otram Līdzējam saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Nokavējuma naudas, 

līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzības. 

 

4. Līguma termiņš, līguma grozījumi un tā izbeigšana 

 

4.1.Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā ____ (___) gadus, t.i., 

līdz 20__.gada __________________. 
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4.2.Līdzēji vienojas, ka Līgumā izdarāmi grozījumi, ja ir grozīti normatīvie akti, kuri attiecas uz 

Līguma priekšmetu un citiem līguma punktiem. 

4.3.Visus Līguma grozījumus Līdzēji sastāda rakstiskā formā, apliecinot ar saviem parakstiem.  

Līguma grozījumi tiek pievienoti Līgumam un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.4.Ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus. 

4.5.Līgumu pirms termiņa var izbeigt Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties. 

4.6.Iznomātāja ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, bez jebkādas kompensācijas 

vai zaudējumu, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, izmaksas, paziņojot 

Nomniekam rakstveidā par to 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja Nomnieks: 

4.6.1. izmanto Medību platību mērķiem, kas nav paredzēts Līgumā un Iznomātājs pēc tam 

rakstveidā brīdinājis Nomnieku par to, bet Nomnieks 10 (desmit) dienu laikā pēc 

brīdinājuma saņemšanas nav veicis nepieciešamās darbības minētā pārkāpuma 

novēršanai; 

4.6.2. vairāk par 1 (vienu) mēnesi nokavējis šajā Līgumā noteikto maksājumu;   

4.6.3. pārkāpj normatīvajos aktos noteiktos medību tiesību lietotāja pienākumus, kā arī pārkāpj 

Līgumā noteiktās Nomnieka saistības; 

4.6.4. atzīts par maksātnespējīgu vai ir uzsākta tā likvidācija. 

4.7.Nomnieks ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot 

Nomnieku vismaz vienu mēnesi iepriekš. Samaksātā nomas maksa netiek atgriezta.  

 

5. Noslēguma noteikumi 

 

5.1.Attiecības, kas nav paredzētas šajā Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

5.2.Ja Līdzēji maina adresi vai citus rekvizītus, kas minēti Līgumā, tie 5 (piecu) darba dienu 

laikā informē otru Līdzēju. 

5.3.Līdzēji nav atbildīgi par līgumsaistību neizpildi un neizpildes radītajiem zaudējumiem, ja tas 

noticis nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas stihija, ugunsgrēks, militāras 

akcijas). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes 

neiespējamību minēto apstākļu dēļ Līdzējs rakstiski informē otru līdzēju 5 (piecu) dienu laikā 

pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāko līguma izpildes kārtību 

vai izbeigšanu. 

5.4.Līdzēju kontaktpersonas: 

5.4.1. No Iznomātāja puses: ________________, 

_____________________________________________, tel.: ____________, mob. 

tel.:__________, fax: ________, e-pasts: ______________________; 

5.4.2. No Nomnieka puses: ___________________________,___________________  

5.5.Ikviens strīds, kas Līdzējiem varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, ja līdzēji nespēj 

vienoties, jānodod izskatīšanai tiesā.  

5.6.Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trijos) eksemplāros, viens atrodas pie Iznomātāja, viens tiek 

nodots Nomniekam, viens- iesniegšanai Valsts meža dienesta Centrālvidzemes 

virsmežniecībai. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 
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IZNOMĀTĀJS NOMNIEKS 

Cēsu novada pašvaldība 

reģ. nr. 90000031048 

adrese Bērzaines iela 5, Cēsis,  

Cēsu novads, LV-4101 

AS SEB banka 

konta nr. LV51UNLA0004013130835 

_______________________________ 

Reģ. Nr.________________________ 

Adrese_________________________ 

Banka__________________________ 

Konta Nr._______________________ 

 

________________________ 

Vaives pagasta pārvaldes vadītājs 

 

_______________________________ 

paraksts, vārds, uzvārds 

 

2.Pielikums  

17.09.2015. Noteikumiem Nr.__ 

 „Cēsu novada medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

 

 
Medību tiesību nomas izsoles paraugnoteikumi 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1.Šis nolikums nosaka kārtību, kādā izsludināma un rīkojama izsole par medību tiesību 

nomas tiesību piešķiršanu. 

1.2.Pamatojoties uz Cēsu novada domes ___.09.2015. sēdes lēmumu Nr. ___ „Par noteikumu 

„Cēsu novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu” 

(prot. Nr.___) izsoli organizē Vaives pagasta pārvaldes izveidotā Izsoles komisija 

(turpmāk – komisija). 

1.3.Izsoles objekts ir medību tiesību noma Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajās 

medību platībās. 

1.4.Katrs izsoles objekts tiek izsolīts atsevišķi. 

1.5.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa ir 0.10 EUR par vienu 

hektāru. 

1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas. 

1.7.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada 

pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, 

Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: LV67UNLA0004000142344. 

1.8.Izsole notiek ar augšupejošu soli. 

1.9.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt objektus dabā. Izsoles objektu 

apskate dabā noteikta 201__.gada ___. ___________: plkst. _______; (kontaktpersona – 

Vaives pagasta pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks, tālr. 26104449). 

1.10. Izsoles solis – EUR 0.05  (nulle euro 5 centi). 

1.11. Izsoles rezultātus apstiprina Vaives pagasta pārvaldes vadītājs. 

 

2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI 

2.1.Izsolē var piedalīties juridiskas un  fiziskas personas, kuras LR spēkā esošo 

normatīvo aktu kārtībā saņēmušas mednieku apliecības.  

2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 20__. gada __.______ plkst.____ 
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Vaives pagasta pārvaldē "Kaķukrogs” Vaives pagastā, Cēsu novadā, jāreģistrējas un 

papildus Cēsu novada pašvaldības __.__.2015. noteikumos Nr. ____ ‘’Cēsu novada 

pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība’’ minētajiem dokumentiem 

jāiesniedz šādi dokumenti: 

2.2.1. juridiskām personām: 

2.2.1.1.mednieku kolektīva reģistrācijas apliecības kopija; 

2.2.1.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu. 

Dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām.  

2.2.2.Fiziskai personai: 

2.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi, identifikācijas karti; 

2.2.2.2. mednieka apliecības kopija; 

   2.2.2.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.  

2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek 

reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; 

fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai – 

nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 2.2.punkta 

apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz 

reģistrācijas apliecību. 

2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:  

2.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos 

noteiktos dokumentus; 

2.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 

              

3. IZSOLES PROCESS 

3.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par 

izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības. 

3.2. Izsole var notikt arī tad, ja uz  izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens 

dalībnieks.  

3.3. Ja noteiktajā laikā uz izsoles objektu ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz 

izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav 

ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem: 

3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam; 

3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek. 

3.4.   Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam 

nodrošinājuma   nauda netiek atmaksāta. 

3.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim 

Dalībniekam solīt izsoles objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir 

pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties izsoles 

objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē. 

3.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt 

atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma 

saņemšanas.  

3.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas 

apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto 

dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.  
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3.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības 

piedalīties šajā izsolē. 

3.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka 

reģistrācijas apliecību. 

3.10. Izsoles sekretārs pēc pases vai identifikācijas kartes pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās 

personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes 

numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas 

numuram. 

3.11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus,   apliecinot, ka viņi 

ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju. 

3.12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un 

izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 

3.13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par 

izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 

3.14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī 

to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz 

pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.  

3.15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) 

cenu (bez pievienotās vērtības nodokļa), kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma 

(nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.  

3.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 

3.17. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim. 

3.18. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: 

‘’Kas sola vairāk?’’. 

3.19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 

dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 

augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena izsoles 

objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas 

numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.  

3.20. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam 

saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli. 

3.21.  Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams 

izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem 

tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst 

vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki 

velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, 

uzskatāms par pirmo solītāju. 

3.22. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina 

ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu. 

3.23. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 

komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās 

cenas atbilstību nosolītajai cenai. 

3.24. Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas 

apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc 

komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta 



14 
 

nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts 

attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, 

komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un 3.5.punktiem. 

3.25. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, 

saņem izziņu par izsolē iegūto objektu. Izziņā norādīta nosolītā objekta cena un samaksas 

kārtība. 

3.26. Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu objektu, drīkst piedalīties nākamā objekta 

izsolē, ja viņa iemaksātā nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav 

nosolījuši objektu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.  

 

4. SAMAKSAS KĀRTĪBA 

 

4.1.   Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa par nosolīto 1 hektāru EUR _____, par visu 

objektu kopā EUR ______  atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā vienas 

nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 20___.gada ___. _______ (ieskaitot).  

4.2.   Ja nosolītājs līdz 20___. gada  __. ________ (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, 

komisijai ir tiesības   pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto 

objektu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko 

cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā nomāt objektu pārsolītajam nomniekam par viņa 

nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam nomniekam ir tiesības divu 

nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par objekta nomu par paša 

nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais nomnieks nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek 

uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais nomnieks piekrīt 

komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas 

noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek 

atmaksāta. 

4.3. Ja pārsolītais nomnieks atsakās nomāt objektu, neveic nomas samaksu un/vai neparaksta 

nomas līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens nomnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, 

izsole atzīstama par nenotikušu, un Vaives pagasta pārvaldes izsoles komisija lemj par 

atkārtotu izsoli. 

  

5. NENOTIKUSI IZSOLE 

5.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 

5.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens 

neierodas; 

5.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

5.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies. 

 

6. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN NOMAS LĪGUMA SLĒGŠANA 

6.1. Izsoles rezultātus apstiprina Vaives pagasta pārvaldes vadītājs pēc samaksas veikšanas 

brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas. 

6.2. Nomas līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 

 

7. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

7.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Vaives pagasta pārvaldei par komisijas 

veiktajām darbībām 5 dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 
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7.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie 

termiņi. 

 

Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs A.Melbārdis ziņo, ka UAK komitejā bija 

priekšlikums no Medību tiesību nomas līguma svītrot punktu 3.2.7. 

 

Izsakās E.Geruļskis. 

 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par izteikto priekšlikumu – svītrot no Medību tiesību 

nomas līguma punktu 3.2.7. 

Balsošanas rezultāts: 13 – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, 

U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, 

E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav. Līdz ar to ir pieņemts lēmums Nr. 209 “Par 

noteikumu „Cēsu  novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtība” 

apstiprināšanu” (pieņemtais lēmums – protokola pielikumā) 

 

5. 

Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, 

Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes 

nomas līguma Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu pirms termiņa 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs  

       

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr.210 “Par Cēsu novada domes 29.08.2013. 

lēmuma Nr.328 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., 59/300 domājamo daļu 

nomu” atzīšanu par spēku zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.551/2013/2-7  izbeigšanu 

pirms termiņa” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

 
Sagatavoja: L.Vīgrante, Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere 
                 atbilde uz 24.08.2015. iesniegumu Nr.7/2603,  

Par lēmumu sīkāku informāciju var sniegt L.Vīgrante, t.64122161  

Izsniegt: Nekustamā īpašuma nodaļa (Laima – 2 eks.),  
Nosūtīt : SIA „AFI”, Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041 

Informēt: Administratīvi juridisko nodaļu, Finanšu nodaļu, Komunālo nodaļu 

 

 

6. 

Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11 

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Sēdes vadītājs J.Rozenbergs lūdz atgādināt Būvvaldei rudenī izsūtīt atkārtotus paziņojumus 

ierakstītās vēstulēs visiem būvatļauju turētājiem, kuriem ir aktuāla šī norma, ar uzaicinājumu 

sakārtot vai pagarināt būvatļaujas termiņu līdz minētajam datumam. 
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Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 211 “Par Cēsu novada domes 

17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.11  „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu 

novadā” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

 
Lēmuma projekts saskaņots: A.Zerni, Finanšu nodaļas vadītāju 

Lēmuma  projektu  sagatavoja:  I.Urjāne, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore, U.Dančauskis būvinspektors 
Lēmums  nosūtāms: 

1)VARAM saskaņošanai 

Lēmums izsniedzams: 
1) Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa   -1eks. 

2)Vaives pagasta pārvaldei -1eks. 

 

7. 

Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā Nr.183 

„Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā,  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 212 “Grozījums Cēsu novada domes 

06.08.2015. lēmumā Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā,  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” juriste Inese Stivriņa 

Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs 

Izsniegt/nosūtīt:  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai 

Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai 
CKTC → Sabiedriskā labuma organizācijai nodibinājumam „Pasaules latviešu mākslas centrs” 

 

8. 

Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 

______________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 213 “Par amata vienībām Cēsu Bērnu un 

jauniešu centrā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

 
Sagatavoja: A.Kamzole 

Nosūtīt FIBU: 
 Cēsu bērnu un jauniešu centram 
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 CND Finanšu nodaļai 

 CND Izglītības nodaļai 

 

 

9. 

Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. lēmumā Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas 

izveidi Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu novads” 

__________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 214 “Par grozījumiem  Cēsu novada 

domes 16.07.2015. lēmumā Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis, 

Cēsu novads”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  L.Kokina 

Izsniegt  

Finanšu nodaļai  
Izglītības nodaļai 

Pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” 

 

10. 

Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.12 

„Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par 

atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” 

apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 215 “Par Cēsu novada domes 

17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu 

maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

 

11. 

Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.13 

„Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada 

pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās A.Zerne. 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 
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T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 216 “Par Cēsu novada domes 

17.09.2015.saistošo noteikumu Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos 

noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2015.gada budžetu”” apstiprināšanu” 

pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne  

Lēmumu izsniegt:   
lietā 1eks. 

Finanšu nodaļai 4eks. 

 

12. 

Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojumā 

_________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 217 “Par dalības maksas apstiprināšanu 

Cēsu Valsts ģimnāzijas salidojumā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

Sagatavoja: A.Jurševska 

Nosūtīt FIBU; CVĢ, Finanšu nodaļai, revidentei 

 

13. 

Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā”  

apstiprināšanu 

______________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 218 “Par reglamenta „Grozījumi 

Cēsu novada Pašvaldības policijas reglamentā”  apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 

protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja I.Ruhmane 

Saskaņots Pašvald.policija, Arodbiedrība, Pašvaldības policijas darbinieki  

Izsniegt Admin.jurid.nod., Pašvald.polic. 

Nosūtīt FIBU: Admin.jurid.nod., Pašvald.polic. 

 

14. 

       Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, 

Cēsu novadā, nomas līgumā 

______________________________________________________________________ 

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 

Izsakās V.Zaļaiskalna. 
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Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 219   “Par grozījumiem nedzīvojamo 

telpu Nākotnes ielā 10-22, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līgumā” pieņemts 

(lēmums – protokola pielikumā)  

 
Sagatavoja V. Zaļaiskalna 

Saskaņots Finanšu nodaļa (L.Bībere) 

15. 

Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 461 „Par zemes gabala Gaujas ielā 54, 

Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu 
____________________________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja 

 

Izsakās J.Goba. 

Ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, 

A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis), pret – nav, 

atturas – 1 (A.Bimbirulis), lēmums Nr. 220 “Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma Nr. 

461 „Par zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs sadalīšanu” atcelšanu” pieņemts (lēmusm – 

protokola pielikumā) 

 

Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu 

namā pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona - 

pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā  īpašuma atrašanās vietas 

mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas  spēkā  no 

tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka 

stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).         

 
Sagatavoja: R. Klāva,  
Lēmuma-orģinālizrakstus sagatavot  un atdot 6 eks. R. Klāvai  

 
 

16. 

Par projekta 

“Par Meža ielas grants ielas seguma nomaiņu uz asfalta segumu” realizāciju  

______________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Belasovs, Komunālās nodaļas vadītājs 

 

Izsakās A.Bimbirulis. 

 

Ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, 

A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, 

T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 221 “Par projekta “Par Meža ielas grants 

ielas seguma nomaiņu uz asfalta segumu” realizāciju” pieņemts (lēmums – protokola 

pielikumā) 
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Sagatavoja: J. Belasovs 

Saskaņots ar Finansu nodaļu un Administrācijas vadītāju. 
Lēmumu izsniegt: Finansu nodaļai, Komunālai nodaļai, Administrācijas vadītājam 

 

 

17. 

 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23   

“Par amata vienībām Līvu pamatskolā ” 

____________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 

Iesniegtais lēmuma projekts. 

 

Ar 2010.gada 1.februāri Līvu pamatskolā izveidota diennakts pirmsskolas grupa. Analizējot 

2014.gada un 2015.gada janvāra – maija pirmsskolas grupu apmeklējumu secināts , ka no 

2014.gadāno  janvāra līdz jūnijam pa nakti palika vidēji trīs bērni, no septembra līdz decembrim 

vidēji viens bērns, 2015.gadā no janvāra līdz jūnijam vidēji divi bērni. 2014. un 2015.gada jūlija 

un augusta mēnešos pirmsskolas izglītības iestāde nestrādāja. Lai efektīvi un lietderīgi izmantotu 

pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  Cēsu novada dome nolemj: 

 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā  Nr. 23 “Par amata vienībām  Līvu 

pamatskolā” šādus grozījumus :  

1.1. Izteikt  2.punkta apakšpunktus “1.1.” un “1.2.”šādā redakcijā: 

“2.1.”un “2.2.”; 

1.2. Svītrot punktu 2.2. 

2. Lēmuma  izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei. 

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

 
Sagatavoja  

L.Kokina 
Izsūtīt 

Izglītības nodaļai  

Finanšu nodaļai 
Līvu pamatskolai 

 
L.Kokina izklāsta šī lēmuma projekta lietas būtību. Abās  Līvu pamatskolas pirmsskolas grupās 

ir 28 bērni, vēl varētu būt klāt 2 bērni. Šobrīd nakts grupiņu neizmanto neviens bērns. Jau no 

pavasara šis jautājums ir aktuāls.  Uz šo rudeni bija trīs bērni. Rāmuļu skolā ir internāts, uz 

turieni arī šie bērni var doties mācīties. Kā arī, ja nepieciešams nakts grupa pirmsskolai, to 

piedāvā Rāmuļu skolā. Līvu skolas darbiniekiem, kas paliktu bez darba likvidējot amata vienību, 

tika piedāvāta iespēja strādāt Rāmuļu skolā. No tās atteicās. Bērnu skaits vidējais ir bijis 1,8.  

Šobrīd uzturēt šādu grupu ir neekonomiski.  

 

Izsakās A.Bimbirulis, A.Melbārdis, I.Lāce, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, V.Zaļaiskalna.  

 



21 
 

G.Grosbergs. Mums ir jāatrod šeit risinājums. Tie taču ir bērni. Mēs te tagad runājam par kaut 

kādu finansējumu. Es reāli balsošu “pret”. 

 

A.Bimbirulim ir priekšlikums – noņemt šodien jautājumu no izskatīšanas, jo jautājums nav rūpīgi 

sagatavots. Mums nav precīzas informācijas.  

 

J.Rozenbergs. Kāda informācija būtu nepieciešama? 

A.Bimbirulis. Kādi bērni un cik bērni paliek. Ir informācija, ka būtu bērnu vēl vairāk.  Būtu 

jādzird direktores informācija, ja mēs no ierēdņiem to nevaram iegūt.Un šī jautājuma risināšana 

šobrīd ir novēlota, to vajadzēja risināt pavasarī. Ir sācies jaunais mācbu gads, process. Acīm 

redzot iestādes vadītāja ir to plānojusi. Ir jāuzklausa viņa. Nemānīsim sevi un citus – šis 

jautājums ir “nolikts uz bremzēm” skolā. Kāpēc mēs visām izglītības iestādēm nepiemērojam 

vienādus nosacījumus? Piemēram, Cēsu Jaunajai sākumskolai? 

 

J.Rozenbergs. Cik bērni varētu būt, man tādas informācijas nav. Skatoties iepriekšējo gadu 

pieredzi, no tiem bērniem, kuri reāli varētu būt,  ir 1,8. Jebkurā gadījumā jautājums ir 

diskutabls, sensitīvs, jo iet runa par likmes samazināšanu. 

 

Izsakās A.Bimbirulis, A.Zerne, M.Niklass, E.Geruļskis. 

A.Zerne norāda, ka par Cēsu Jauno sākumskolu te nav runa un tā ir cita situācija, jo tā ir 

privātā skola, ne pašvaldības. Un par Līvu skolu runājot, ir jāskatās no ekonomiskā viedokļa.  

 

U.Lencbergs. Būtu lietderīgi uzklausīt direktores viedokli šajā jautājumā. Es nevaru balsot, jo es 

nesaprotu. 

 

A.Melbārdis rosina pieņemt lēmumu, ka mēs šodien šo lēmumu līdz galam nepieņemam, jo 

deputāti vēlas dzirdēt direktores viedokli. Rosina pieņemt nākamajā reizē šo lēmumu. Mums nav 

pilnas informācijas uz šobrīdi. Man arī visu laiku domas mainās. Pareizāk būtu šo jautājumu 

šodien neizskatīt.  Nepieņemt līdz galam. 

 

A.Bimbirulis. Jādod iespēja direktorei pierādīt, ir nepieciešama šī likme vai nav. 

A.Melbārdis. Tieši tā. 

 

J.Rozenbergs. Kādi vēl priekšlikumi? Varam balsot? Jūtu, ka šobrīd deputātu vairākums ir par 

to, lai šo jautājumu šodien atliktu un skatītu atkārtoti nākamajā domes sēdē. 

 

A.Bimbirulis rosina balsot par iesniegto un sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Sēdes vadītājs J.Rozenbergs aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, ar 

1.novembri likvidējot Līvu pamatskolā 1,2 likmes nakts aukle. 

 

Sagatavotais lēmuma projekts: 

 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr.23   

“Par amata vienībām Līvu pamatskolā ” 

____________________________________________________________________ 
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Ar 2010.gada 1.februāri Līvu pamatskolā izveidota diennakts pirmsskolas grupa. Analizējot 

2014.gada un 2015.gada janvāra – maija pirmsskolas grupu apmeklējumu secināts , ka no 

2014.gadāno  janvāra līdz jūnijam pa nakti palika vidēji trīs bērni, no septembra līdz decembrim 

vidēji viens bērns, 2015.gadā no janvāra līdz jūnijam vidēji divi bērni. 2014. un 2015.gada jūlija 

un augusta mēnešos pirmsskolas izglītības iestāde nestrādāja. Lai efektīvi un lietderīgi izmantotu 

pašvaldības finanšu līdzekļus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu,  Cēsu novada dome nolemj: 

 

2. Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā  Nr. 23 “Par amata vienībām  Līvu 

pamatskolā” šādus grozījumus :  

3.1. Izteikt  2.punkta apakšpunktus “1.1.” un “1.2.”šādā redakcijā: 

“2.1.”un “2.2.”; 

3.2. Svītrot punktu 2.2. 

4. Lēmuma  izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Sagatavoja  

L.Kokina 

Izsūtīt 
Izglītības nodaļai  

Finanšu nodaļai 

Līvu pamatskolai 

 

Balsošanas rezultāts: par 3 (M.Niklass, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis), pret 8 (L.Krastiņa, 

I.Timermanis, G.Grosbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Malkavs, E.Geruļskis, U.Lencbergs, 

A.Melbārdis, M.Sestulis), atturas – nav. Līdz ar to lēmums noraidīts. 

 

Cēsu novada domes sēdē 

17.09.2015. (prot.Nr.13) pieņemto lēmumu saraksts 

 

Lēmuma 

Nr. 

Nr.p.k. Lēmums 

206 1 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Piebalgas 

iela 5-4, Cēsis, Cēsu nov. nenodošanu atsavināšanai 

207 2 Par nosaukuma piešķiršanu zemes vienībai Vaives 

pagastā, Cēsu novadā 

208 3 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 

412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju” 

209 4 Par noteikumu „Cēsu novada pašvaldības medību tiesību 

nomas piešķiršanas kārtība” apstiprināšanu 

210 5 Par Cēsu novada domes 29.08.2013. lēmuma Nr.328 

„Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., 

59/300 domājamo daļu nomu” atzīšanu par spēku 

zaudējušu un zemes nomas līguma Nr.551/2013/2-7  

izbeigšanu pirms termiņa 

211 6 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu 

Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
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Cēsu novadā” apstiprināšanu 

212 7 Grozījums Cēsu novada domes 06.08.2015. lēmumā 

Nr.183 „Par nedzīvojamo telpu Lielā Skolas ielā 6, 

Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

213 8 Par amata vienībām Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 

214 9 Par grozījumiem  Cēsu novada domes 16.07.2015. 

lēmumā Nr. 168 „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules 

ielā 23, Cēsis, Cēsu novads” 

215 10 Par Cēsu novada domes 17.09.2015.saistošo noteikumu 

Nr.12 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. 

saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu 

piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem 

Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

216 11 Par Cēsu novada domes 17.09.2015. saistošo noteikumu 

Nr.13 „Grozījumi Cēsu novada 29.01.2015.saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 

2015.gada budžetu”” apstiprināšanu 

217 12 Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Valsts 

ģimnāzijas salidojumā 

218 13 Par reglamenta „Grozījumi Cēsu novada Pašvaldības 

policijas reglamentā” apstiprināšanu 

219 14 Par grozījumiem nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 10-22, 

Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas līgumā 

220 15 Par Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmuma  Nr. 461 

„Par zemes gabala Gaujas ielā 54, Cēsīs sadalīšanu” 

atcelšanu 

221 16 Par projekta “Par Meža ielas grants ielas seguma 

nomaiņu uz asfalta segumu” realizāciju 

 

 

Veikts domes sēdes audioieraksts. 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs                 J.Rozenbergs 

 

 

Protokolēja          A.Alksnīte  

                         

 

Cēsīs, 24.09.2015. 


