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Lēmums Nr. 540 Par zemes starpgabala statusa noteikšanu zemes vienībām
Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās:
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punktu un izvērtējot neapbūvētu, zemesgrāmatā
nereģistrētu zemes vienību Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstību likumā minētajiem kritērijiem, saskaņā ar Cēsu novada
03.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.un 27.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas 22.12.2009. atzinumu (prot. Nr.6, p.
Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt zemes starpgabala statusu šādām zemes vienībām Cēsīs, Cēsu novadā:
1.1. Birzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 002 0503, platība 15423 m2, jo tam nav iespējams
nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai;
1.2. Vaļņu ielā 3A Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 2325, platība 80 m2, jo tā konfigurācija nepieļauj tā
izmantošanu patstāvīgai apbūvei;
1.3. Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 1413, platība 596 m2, jo tā platība neatbilst
minimālajai apbūves gabala platībai;
1.4. Priedes ielā 18, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2108, platība 1564 m2, jo tā platība neatbilst
minimālajai apbūves gabala platībai;
1.5. Gaujas ielā 62A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2214, platība 731 m2, jo tā platība neatbilst
minimālajai apbūves gabala platībai.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 541 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes
vienībām Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās:
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” 11.punktu izskatot Valsts zemes dienesta 17.09.2009. iesniegtos (Nr. 2-04/1933) datus par Cēsu novada
pašvaldībai piederošām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, Cēsu novada 03.09.2009. saistošajiem
noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, pielīdzinot zemes vienību platības kadastra kartes informācijai,
pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, likuma
„Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas
22.12.2009. atzinumu (prot. Nr.6, p.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pretnav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Dzirnavu ielā 67, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 001 0124 (plāna skice pielikumā Nr.1):
1.1. zemes vienības platība 214640 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Dzirnavu ielā 70, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 001 0125 (plāna skice pielikumā Nr.2):
2.1. zemes vienības platība 29560 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
2.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
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zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
3. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Lenču ielā 42B, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 002 0122 (plāna skice pielikumā Nr.3) :
3.1. zemes vienības platība 220 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
3.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 1.punkts.
4. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 4 Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 002 0503 (plāna skice pielikumā Nr.4) :
4.1. zemes vienības platība 15385 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
4.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punkts.
5. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Birzes ielā 2D, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 002 0509 (plāna skice pielikumā Nr.5) :
5.1. zemes vienības platība 6415 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
5.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta trešās daļas 4.punkts.
6. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Dzintara ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 002 0708 (plāna skice pielikumā Nr.6) :
6.1. zemes vienības platība 939 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;.
6.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa.
7. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Valmieras ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 003 0609 (plāna skice pielikumā Nr.7) :
7.1. zemes vienības platība 3207 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
7.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
8. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Vaives ielā 36A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 004 0535 (plāna skice pielikumā Nr.8) :
8.1. zemes vienības platība 1210 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
8.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
9. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Skudru ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 004 0554 (plāna skice pielikumā Nr.9) :
9.1. zemes vienības platība 1786 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
9.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
10. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Skudru ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 004 0560 (plāna skice pielikumā Nr.10) :
10.1. zemes vienības platība 2210 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
10.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
11. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienības Saules ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 004 0708 (plāna skice pielikumā Nr.11), ½ domājamo daļu:
11.1. zemes vienības kopējā platība 1502 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu;
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11.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta sestā daļa.
12. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Vaļņu ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 005 2325 (plāna skice pielikumā Nr.12) :
12.1. zemes vienības platība 80 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
12.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punkts.
13. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piederošu zemes vienību Glūdas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 0715 (plāna skice pielikumā Nr.13) :
13.1. zemes vienības platība 875 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
13.2. piederības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta pirmā daļa.
14. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Satekles ielā 4 (agrāk Beverīnas ielā 2), Cēsīs, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4201 006 0809 (plāna skice pielikumā Nr.14) :
14.1. zemes vienības platība 882 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
14.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts.
15. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Egļu ielā 22, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums
4201 006 1104 (plāna skice pielikumā Nr.15) :
15.1. zemes vienības platība 3408 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
15.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
16. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Zaķu ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 1413 (plāna skice pielikumā Nr.16) :
16.1. zemes vienības platība 596 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
16.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punkts.
17. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Priedes ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2012 (plāna skice pielikumā Nr.17) :
17.1. zemes vienības platība 75720 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
17.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
18. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Priedes ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2020 (plāna skice pielikumā Nr.18) :
18.1. zemes vienības platība 4665 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
18.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
19. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Jēkaba ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2107 (plāna skice pielikumā Nr.19) :
19.1. zemes vienības platība 3285 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
19.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
20. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Priedes ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2108 (plāna skice pielikumā Nr.20) :
20.1. zemes vienības platība 1564 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
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20.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punkts.
21. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Gaujas ielā 62A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2214 (plāna skice pielikumā Nr.21) :
21.1. zemes vienības platība 731 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
21.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 6.punkts.
22. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Vītolu ielā 1A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2220 (plāna skice pielikumā Nr.22) :
22.1. zemes vienības platība 5751 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
22.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts.
23. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Peldu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums
4201 006 2401 (plāna skice pielikumā Nr.23)v
23.1. zemes vienības platība 5800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
23.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
24. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Vītolu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 006 2408 (plāna skice pielikumā Nr.24) :
24.1. zemes vienības platība 6402 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
24.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
25. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Alkšņu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0113 (plāna skice pielikumā Nr.25) :
25.1. zemes vienības platība 3972 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
25.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
26. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Cepļa ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0304 (plāna skice pielikumā Nr.26) :
26.1. zemes vienības platība 3614 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
26.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
27. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Smilšu ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0307 (plāna skice pielikumā Nr.27) :
27.1. Zemes vienības platība 6690 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
27.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
28. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Cepļa ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0308 (plāna skice pielikumā Nr.28) :
28.1. Zemes vienības platība 11680 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
28.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
29. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Gaujas ielā 67A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0315 (plāna skice pielikumā Nr.29);
29.1. Zemes vienības platība 4830 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
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29.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
30. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Atpūtas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0319 (plāna skice pielikumā Nr.30) :
30.1. Zemes vienības platība 8370 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
30.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
31. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Dzeguzes ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0321 (plāna skice pielikumā Nr.31);
31.1. Zemes vienības platība 15565 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu:
31.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
32. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piederošu zemes vienību Dzeguzes ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0405 (plāna skice pielikumā Nr.32) :
32.1. Zemes vienības platība 50733 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
32.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta pirmā daļa.
33. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Gaujas ielā 61, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0406 (plāna skice pielikumā Nr.33) :
33.1. Zemes vienības platība 3247 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
33.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts.
34. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Līgatnes ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0928 (plāna skice pielikumā Nr.34) :
34.1. Zemes vienības platība 5970 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
34.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
35. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Lauku ielā 3A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 007 0932 (plāna skice pielikumā Nr.35) :
35.1. Zemes vienības platība 2685 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
35.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
36. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Pētera ielā 27 (agrāk Līgatnes ielā 36), Cēsīs, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4201 007 1406 (plāna skice pielikumā Nr.36) :
36.1. Zemes vienības platība 7020 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
36.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
37. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Medņu ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 0420 (plāna skice pielikumā Nr.37) :
37.1. Zemes vienības platība 2025 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
37.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
38. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Vārnu ielā 20, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 0525 (plāna skice pielikumā Nr.38) :
38.1. Zemes vienības platība 1685 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
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38.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
39. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Dzilnu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 0540 (plāna skice pielikumā Nr.39) :
39.1. Zemes vienības platība 1873 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
39.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
40. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Rīgas ielā 58, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 0735 (plāna skice pielikumā Nr.40) :
40.1. Zemes vienības platība 33092 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
40.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 1. un 2.punkts.
41. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Kārļu ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums
4201 008 0903 (plāna skice pielikumā Nr.41) :
41.1. Zemes vienības platība 4505 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
41.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
42. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Ozolu ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 1002 (plāna skice pielikumā Nr.42) :
42.1. Zemes vienības platība 10487 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
42.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
43. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Palejas ielā 20A, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 1009 (plāna skice pielikumā Nr.43) :
43.1. Zemes vienības platība 5930 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
43.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
44. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Rīgas ielā 105, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 008 1304 (plāna skice pielikumā Nr.44) :
44.1. Zemes vienības platība 575900 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
44.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 2.punkts.
45. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Meža ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra
apzīmējums 4201 009 0804 (plāna skice pielikumā Nr.45) :
45.1. Zemes vienības platība 290165 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu;
45.2. piekritības pamatojums – likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās” 41.panta otrās daļas 5.punkts.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 542 Par zemes vienību Cēsīs, Cēsu novadā, atbilstību līdzvērtīgas
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zemes kompensācijas fonda prasībām
Ziņo: Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja Z.Jēkabsone
Izsakās:
Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1
panta pirmo daļu un Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumu Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda
izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un
kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem” 4.punktu, Cēsu pilsētas
Zemes komisija ir apzinājusi zemes gabalus Cēsu pilsētā Cēsu novada, kuri būtu izmantojami zemes reformas
pabeigšanai, bet vēl nav iekļauti līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā Cēsu pilsētā.
Lai sagatavotu zemes reformas pabeigšanai paredzētus zemes gabalus iekļaušanai līdzvērtīgas zemes kompensācijas
fondā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas
22.12.2009. atzinumu (prot. Nr.6, p. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pretnav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par atbilstošām iekļaušanai Cēsu pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā šādas zemes
vienības:
1.1. zemes vienību Spāres ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 004 0536, platība 1012 m2, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis - individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601 (plāna skice pielikumā Nr.1);
1.2. zemes vienību Rīgas ielā 14, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 005 2109, platība 235 m2, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – komercdarbības objektu apbūves zeme – 0801 – 118 m2, daudzdzīvokļu māju apbūves zeme –
0701 – 117 m2 (plāna skice pielikumā Nr.2);
1.3. zemes vienību Viestura ielā 16, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4201 006 0890, platība 3800 m2,
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme – 0801 (plāna skice pielikumā Nr.3).
2. Pēc ziņu par zemes gabalu vēsturisko kadastrālo vērtību uz 31.12.2009. saņemšanas no Valsts zemes dienesta,
lemt par zemes gabalu iekļaušanu Cēsu pilsētas līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 543 Par zemes gabala Vaives ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Izsakās:
Cēsu novada pašvaldībā 09.12.2009. saņemts (reģ.Nr.1143/1-23) Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās
sabiedrības „CĒSU AUTO’’ valdes priekšsēdētāja A.Rjabkova iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par
zemes gabalu Vaives ielā 6, Cēsīs, uz kura atrodas tai piederoša garāžu ēka (kadastra apzīmējums 4201 004 0714 001),
kas reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0019 3148.
Zemes gabals Vaives ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā, ir daļa no vēsturiskā zemes gabala 446F, atdalīta no Ruckas
saimniecības Vaives iela 6, Cēsīs un Kronvalda ielā 37, Cēsīs, kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam piederēja Latvijas Valstij
Tieslietu ministrijas personā. Zemes gabals ierakstāms zemesgrāmatā uz valsts vārda. Saskaņā ar likuma ‘’Par zemes
reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ 4.panta 2.daļu, līdz īpašuma tiesību nokārtošanai zemes gabals atrodas Cēsu
novada pašvaldības rīcībā.
Izskatot Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības ‘’CĒSU AUTO’’ iesniegumu par zemes nomu,
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
14.punktu, saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu’’ un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Iznomāt Automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai ‘’CĒSU AUTO’’ zemes gabalu Vaives ielā 6,
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Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201 004 0714), uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.01.2010.
2. Iznomājamā zemes gabala platība 3527 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (transportlīdzekļu garāžu apbūve – 1104).
4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Nomas līguma darbības termiņš tiek pārtraukts, ja īpašuma tiesības uz zemes gabalu ierakstītas zemesgrāmatā
uz valsts vārda.
8. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
9. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 544 Par zemes gabala Stacijas laukumā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nomu
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Izsakās:
Cēsu novada pašvaldībā 04.12.2009. saņemts (reģ.Nr.1115/1-25) sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’PORTUNS’’
iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabalu Stacijas laukumā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, uz kura
atrodas tai piederoša ēka (kadastra apzīmējums 4201 005 1301 006), kas reģistrēta Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1000 0007 6476.
Nomas zemes gabals Stacijas laukumā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs,
Cēsu novadā (kad.Nr.4201 005 1315), kas reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda
(nodalījuma Nr.1000 0015 1116; 01.10.2004.). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas
noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada
pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’PORTUNS’’ iesniegumu par zemes nomu Stacijas laukumā 8,
Cēsīs, Cēsu novadā, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ‘’Noteikumi par valsts vai pašvaldības
zemes nomu’’ un ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ‘’PORTUNS’’ zemes gabalu Stacijas laukumā 8, Cēsīs, Cēsu novadā,
uz 5 (pieciem) gadiem, sākot ar 01.01.2010.
2. Iznomājamā zemes gabala platība 105 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4. Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5. Nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam apmēram.
6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A.Zerne) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot zemes nomas līgumu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr. 545 Par gadatirgu grafika apstiprināšanu 2010. gada 1. pusgadam
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izsakās:
Pamatojoties uz Ministru kabineta 06.10.1998. noteikumiem Nr. 388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos,
gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un izbraukumos”, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un
Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12. 2009. atzinumu (prot. Nr. 9) Cēsu novada dome, atklāti balsojot
ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns,
I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt par gadatirgu norises vietu zemes gabalus Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā, Valmieras
ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā un Dzintara ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā.
2.
Noteikt šādu gadatirgu grafiku 2010.gada 1.pusgadam:
15. un 16. janvārī no plkst. 8 – 16;
19. un 20. februārī no plkst. 8 - 16;
19. un 20. martā no plkst. 8 – 16;
16. un 17. aprīlī no plkst. 8 – 16;
14. un 15. maijā no plkst. 7 – 16;
18. un 19. jūnijā no plkst. 7 – 16.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Lēmums Nr. 546 Par Cēsu novada Būvvaldi
Ziņo: V.Krastiņš, Cēsu pilsētas Būvvaldes vadītājs
Ievērojot Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumu Nr.81 (prot. Nr.4, 5.p.) „Par Cēsu pilsētas būvvaldes nolikuma
apstiprināšanu”, Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2, 1.p.) „Par Cēsu novadu”, ar kuru noteikts, ka
Cēsu novads sastāv no divām administratīvi teritoriālām iedalījuma vienībām- Cēsu pilsētas un Vaives pagasta, Cēsu
novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.46 (prot. Nr.2, 46.p.) „Par Cēsu pilsētas būvvaldi”, ar kuru apstiprināts Cēsu
pilsētas būvvaldes sastāvs un noteikta tās darbības teritorija līdz 31.12.2009.- Cēsu pilsēta-, Cēsu novada domes
03.09.2009. lēmumu Nr. 195 (prot. Nr.8, 19.p.) „Par Cēsu novada Saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu novada teritorijas
plānojums” apstiprināšanu”, kā arī to, ka 31.12.2009. iestājas termiņš starp Vaives pagasta padomi un Cēsu rajona padomi
noslēgtajam līgumam Nr. 227 par Vaives pagasta būvniecības kontroles funkciju nodošanu Cēsu rajona Būvvaldei,
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 14. punktu, 21. panta pirmās daļas 24. punktu, Būvniecības
likuma 7. panta otro daļu, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piekto
daļas 4.punktu un 8.1 pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot.
Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Ar 01.01.2010. izveidot pastarpinātas pārvaldes institūciju – Cēsu novada Būvvaldi, būvniecības
pārzināšanai un kontrolei Cēsu novada Cēsu pilsētas un Vaives pagasta administratīvajās teritorijās.
2.
Apstiprināt Cēsu novada Būvvaldes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
3.
Apstiprināt Cēsu novada Būvvaldi, turpmāk – Būvvalde, šādā sastāvā:
3.1. Būvvaldes vadītājs, V. Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
3.2. Būvvaldes vadītāja vietniece, Z.Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas Galvenā
teritorijas plānotāja;
3.3. J. Zlaugotnis, Cēsu novada pašvaldības Arhitekts;
3.4. L. Urbanovičs, Cēsu novada pašvaldības Būvinspektors;
3.5. G. Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs;
3.6. A. Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
3.7. V. Zaļaiskalna, Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
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3.8. D. Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja;
3.9. I. Mercs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs;
3.10. L. Jurģēna, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja vietniece;
3.11. Būvvaldes sekretāre, D. Bernovska, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
4.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumu Nr.81 (prot. Nr.4, 5.p.) „Par
Cēsu pilsētas būvvaldes nolikuma apstiprināšanu”.
5.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr.46 (prot. Nr.2, 46.p.) „Par Cēsu
pilsētas būvvaldi”.
6.
Noteikt, ka Cēsu novada Būvvalde ir Cēsu pilsētas būvvaldes un Cēsu rajona Būvvaldes (attiecībā uz
būvniecības pārzināšanu un kontroli Vaives pagasta administratīvajā teritorijā) mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
7.
Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.
8.
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas Būvvaldei (vadītājs V. Krastiņš).
9.
Izvērtējot Cēsu novada Būvvaldes kompetenci un Cēsu novada Būvvaldes sastāvā iekļauto
speciālistu- valsts amatpersonu kompetenci, atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu pašvaldības
institūcijā (Cēsu novada Būvvaldē), jo to savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
10.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
Pielikums

Lēmums Nr. 547 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi
„Veismaņu kapi” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz 01.09.2009. MK noteikumiem Nr. 996 „ Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku
apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un
piekrītošo zemi” konstatēja:
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996.gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība
„Veismaņu kapi” Vaives pagasta, Cēsu novadā (ar kad. Nr. 4290 001 0097, zemes platība 4 ha) nodota pašvaldības
lietojumā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas
plānojums” apstiprināšanu” zemes izmantošanas mērķis ir sabiedriskas nozīmes apbūves zeme (09).
Zemes, pēc Latvijas valsts vēstures arhīva 1996. gada 24. maija izziņas Nr. 5-JP-50589/2, „Kapsēta nr.
16F” piederējusi Vaives pagasta pašvaldībai.
Pamatojoties uz LR likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatā” 3. panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu un 21.panta pirmās
daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu, izvērtējot esošo informāciju un atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot. Nr.9) Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par
(G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass,
A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību „Veismaņu kapi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā
(ar kad. Nr. 4290 001 0097), zemes vienības platība 4 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr. 548 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes
gabalu „Vidus Stiķēni” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu Nr. 15 N.Titovam piešķīra lietošanā zemi 6.6 ha
kopplatībā. Ar Vaives pagasta padomes 2008. gada 6. februāra lēmumu Nr. 4.2 pēc Latvijas Republikas pastāvīgā
iedzīvotāja (nepilsoņa) N.Titova iesnieguma no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0076 platībā 6.6 ha,
atdalīja zemes vienību 2.0 ha platībā uz tās esošo ēku un būvju apsaimniekošanai un nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 10. panta 1. punktu, likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
atlikušajam zemes gabalam (lauksaimniecības zeme) ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0196 platībā 4.6 ha ar Vaives
pagasta padomes 2008. gada 6. februāra lēmumu Nr. 4.2 apstiprināja nosaukumu „Vidus Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu
novadā.
Pamatojoties uz Latvijas valsts vēstures arhīva 1996. gada 24. maija izziņu Nr. 5-JP-50589/1
nekustamais īpašums „Stiķēni” Cēsu apriņķī, Vaives pagastā uz 1868. gada pirkuma līguma pamata piederēja Veismaņu
(vēlāk Vaives) pagastam.
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0196 „Vidus Stiķēni” 4.6 ha platībā pāriet kā
mantojamā zemes Cēsu novada pašvaldībai, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3. punkta 3.1. apakšpunktu. Uz zemes vienību
„Vidus Stiķēni” ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0196, platībā 4.6 ha N.Titovs ir noslēdzis zemes nomas līgumu 2009.
gada 1. jūnijā uz 10 gadiem.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta
pirmās daļas 2.punktu un izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009.
atzinumu (prot. Nr.9) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa,
M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturasnav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „Vidus Stiķēni” Vaives
pagastā, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 004 0196 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 4.6 ha
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 549 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemes
vienību „Rāmuļu kapi” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „ Kārtība, kādā nosaka valstij un
pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” konstatēja:
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr.14) zemes vienība „Rāmuļu kapi” (ar kad. Nr.
4290 007 0071, zemes platība 6.2 ha) nodota pašvaldības lietojumā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”
apstiprināšanu” zemes izmantošanas mērķis ir sabiedriskas nozīmes apbūves zeme (09).
Daļa zemes pēc Latvijas valsts vēstures arhīva 24.05.1996. izziņas Nr. 5-JP-50589/4 „Vecrāmuļi nr.25F” piederējusi
Rāmuļu pagasta pašvaldībai un piegriezums Rāmuļu kapiem pēc Latvijas valsts vēstures arhīva 24.05.1996. izziņas Nr. 5JP-50589/9 piederējusi Rāmuļu pagasta valdei;
Pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta
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pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009.
atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa,
M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturasnav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu nekustamais īpašumu „Rāmuļu kapi” Vaives pagastā,
Cēsu novadā (ar kad. Nr. 4290 007 0071), zemes platība 6.2 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības
kadastrālo uzmērīšanu) ( plāna skice pielikumā).
2.
Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad.
V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 550 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi
„Kalna Ozoli” Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Cēsu rajona Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) Vaives pagasta padomei
piešķīra lietošanā daļu zemes gabala „Kalna Ozolu”, Vaives pagastā, Cēsu novadā 1.5 ha platībā. Uz zemes vienības
„Kalna Ozoli” Vaives pagastā, Cēsu novadā atrodas J.Zeilem piederošas ēkas.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatā” 3. panta piektās daļas 1. apakšpunktu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta ceturto daļu un Ministru kabineta
01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi, kura
turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošo un piederošo zemi” 3. punkta
3.2 apakšpunktu.
Īpašuma „Kalna Ozoli” Vaives pagastā, Cēsu novadā mantinieki par minēto zemes īpašumu saņēma kompensāciju un uz
„Kalna Ozolu” Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes platību prasību neuztur.
Zemes vienībai „Kalna Ozoli” Vaives pagastā, Cēsu novadā (ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0162) noteikti šādi
apgrūtinājumi:
·
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija;
·
Aizsargjosla gar maģistrālo apakšzemes sakaru kabeli;
·
Servitūts – tiesība uz braucamo ceļu par labu nekustamam īpašumam ar kadastra apzīmējumu 4290 004
0074 un 4290 004 0133;
·
Aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar minimālo spriegumu 0.4 kW.
Atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta
pirmās daļas 2.punktu, izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009.
atzinumu (prot. Nr.9.), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa,
M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturasnav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību "Kalna Ozoli" Vaives pagastā,
Cēsu novadā (kadastra apzīmējums 4290 004 0162) (plāna skice pielikumā) zemes vienības platība 1.5 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) piedāvāt J.Zeilem noslēgt nomas līgumu par
zemes vienības "Kalna Ozoli", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0162, 1.5 ha platībā nomu.
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr. 551 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām un
ceļiem Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta ceturtajā daļā
noteikts, ka uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās var ierakstīt zemi, uz kuras par valsts vai pašvaldības budžeta
līdzekļiem ir izbūvētas ielas, ja tās ir pašvaldības valdījumā.
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) "Par zemes piešķiršanu lietošanā".
Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.2 „Par Cēsu novadu”, Vaives pagasta pašvaldības mantas un
tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 „Kārtība, kādā nosaka valstij
un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 11.punktu izskatot Valsts zemes dienesta iesniegtos datus (raksts Nr.
2-04/1933, 17.09.2009.) par Cēsu novada pašvaldībai piederošām apbūvētām un neapbūvētām zemes vienībām, izvērtējot
kadastra kartes atbilstību Vaives pagasta teritorijas plānojumā noteiktajai autoceļu klasifikācijai, pamatojoties uz likuma
“Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās 3.panta ceturto daļu un likumam
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu,
izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu(prot. Nr.9) , Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Vaives pagastā, Cēsu novadā:
1.1. Pauču iela, Rīdzenes ciems, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290
005 0141, platība 0.05 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu (plāna skice
pielikumā Nr. 1);
1.2. Ceļš Plūči – Vecendzeļi, Vaives pagasts, Cēsu novads, sastāvošs no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290
002 0219, platība 4.3 ha, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu (plāna skice
pielikumā Nr. 2).
2.
Zemes lietošanas mērķis– zeme dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā
(1101).
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 552 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku zemi
"Ķekavas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 006 0067
"Ķekavas", Vaives pagastā, Cēsu novadā piešķirta lietošanā ar izpirkšanas tiesībām V.Sudārei saimniecības veidošanai un
uzturēšanai. Uz zemes vienības atrodas V.Sudārei piederošas ēkas.
Iepazīstoties ar Valsts Zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas sagatavoto informāciju par zemes
lietojumiem, kuriem nav veikta kadastrālā uzmērīšana un priekšapmaksa, konstatēts, ka atbilstoši likuma "Par zemes
lietošanu un zemes ierīcību" 33. panta pirmās daļas 10. punktam un "Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un
privatizācijas sertifikātu izmantošanas un pabeigšanas likuma" 25. panta pirmajai daļai un ceturtajai daļai, likuma "Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta piekto daļu un 3. panta
piektās daļas 1. apakšpunktu Vaives pagasta padomes 2009. gada 4. februāra sēdē (lēmums Nr. 2.0) pieņēma lēmumu par
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zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu zemes lietotājai V.Sudārei uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4290 006 0067 "Ķekavas" Vaives pagastā, Cēsu novadā 10.0 ha platībā un nodot zemes vienību pašvaldības valdījumā.
Zemes vienībai "Ķekavas" Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0067
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
Aizsargjosla gar pašvaldības autoceļu;
Zemes īpašniekam nepiederoša būve 4290 006 0067 001;
Zemes īpašniekam nepiederoša būve 4290 006 0067 002;
Zemes īpašniekam nepiederoša būve 4290 006 0067 003;
Zemes īpašniekam nepiederoša būve 4290 006 0067 004.
Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta
pirmo daļu un likumam „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu, izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
Nekustamais īpašums "Ķekavas" Vaives pagastā, Cēsu novadā (ar kad. Nr. 4290 006 0067, zemes
platība 10.0 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu) ir Cēsu novada pašvaldībai
piekritīgā zeme.
2.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) piedāvāt V.Sudārei noslēgt nomas līgumu par
zemes vienības "Ķekavas", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējumu 4290 006 0067, 10.0 ha platībā nomu.
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 553 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Bebri" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība, ar kad. Nr. 4290 001
0065 piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un 3. panta otrās daļas 4. apakšpunktu,
kā arī likumam „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir mežsaimniecības zemes Gaujas Nacionālā parka teritorijā (02-GNP).
Zemes vienībai ar kad. Nr. 4290 001 0065 ar Vaives pagasta padomes 2006. gada 5. jūlija lēmumu
apstiprināts nosaukums „Bebri”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Zemes reformas laikā uz minēto zemes gabalu ne bijušais zemes īpašnieks, ne viņa mantinieki
pieprasījumus uz zemes īpašuma tiesību atjaunošanu nav iesnieguši.
Zemes vienībai "Bebri", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 001 0065 zemes platība 1.0 ha
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona;
Vaives upes aizsargjosla;
Pašvaldības autoceļa aizsargjosla.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9) , Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienībai Bebri" Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0065, ir
zemes starpgabala statusu.
2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Bebri" Vaives pagastā, Cēsu
novadā (kadastra apzīmējums 4290 001 0065) (plāna skice pielikumā) zemes vienības platība 1.0 ha (vairāk vai mazāk,
cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 554 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Ritenīši" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 003 0207
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likumu "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likumam „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1104).
Zemes vienībai "Ritenīši", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 003 0207 ar Vaives pagasta
padomes 2007. gada 7. marta lēmumu apstiprināts nosaukums.
Zemes vienībai "Ritenīši", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 003 0207 platībā 0.0034 ha
atdalīta no Vaives pagasta pašvaldības lietošanā piešķirtās zemes "Bērzaine", Vaives pagastā, Cēsu novadā un
pievienojama 2002. gada 2. oktobra zemesgrāmatā nostiprinātam zemes gabalam "Ritenīši" Vaives pagastā, Cēsu novadā,
ar kad. Nr. 4290 003 0147, platībā 0.932 ha īpašumam
Zemes vienībai "Ritenīši", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 003 0207 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi:
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija;
Ūdensapgādes artēziskā urbuma "Krīvi" aizsargjosla.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Ritenīši" Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4290 003 0207 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.0034 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
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Lēmums Nr. 555 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Ielejas" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 002 0250
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecības un mežsaimniecības zemes Gaujas Nacionālā parka teritorijā
(01-GNP; 0201 GNP).
Zemes vienībai "Ielejas", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0250 zemes platība 0.2 ha
ar Vaives pagasta padomes 2006. gada 5. jūlija lēmumu apstiprināts nosaukums.
Zemes reformas laikā uz minēto zemes gabalu ne bijušais zemes īpašnieks, ne viņa mantinieki
pieprasījumus uz zemes īpašuma tiesību atjaunošanu nav iesnieguši.
Zemes vienībai "Ielejas", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0250 zemes platība 0.2 ha
noteikti sekojoši apgrūtinājumi:
Gaujas Nacionālā parka P ainavu aizsardzības zona;
Vaives upes aizsargjosla;
Kalauzu viduslaiku kapsētas aizsargjosla (Priežu kalniņš, Miroņu kalniņš)
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9) , Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Ielejas" Vaives pagastā,
Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0250 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.2 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 556 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Kampu senkapi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 002 0252
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu un 4.2. punktu, likuma "Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Ar Vaives pagasta padomes 2006. gada 5. jūlija lēmumu zemes vienībai ar kad. Nr. 4290 002 0252
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apstiprināts nosaukums "Kampu senkapi", Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecības zeme Gaujas Nacionālā parka teritorijā ( 01-GNP).
Zemes vienība "Kampu senkapi", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 002 0252 atrodas
īpašuma "Lejas Kampas" Vaives pagastā, Cēsu novadā teritorijā. "Lejas Kampu" Vaives pagastā, Cēsu novadā īpašnieks
nav prasījis atjaunot īpašuma tiesības uz "Kampu senkapu" zemes platību.
Zemes vienībai "Kampu senkapi" Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0252 noteikti
sekojoši apgrūtinājumi:
Valsts autoceļa Ģūģeri-Rīdzene (V 295) aizsargjosla;
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona;
"Kampu-Ģūģeru" senkapu aizsargjosla.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9) , Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Kampu senkapi" Vaives pagastā,
Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0252 (plāna skice pielikumā), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290
002 0252 platība 0.9 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 557 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Kļaustu birze" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 008 0071
(bijusī izgāztuve Vaives pagastā) piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada
domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada
pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu un 4.2. punktu, likuma "Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir mežsaimniecības zemes Gaujas Nacionālā parka teritorijā ( 0201).
Zemes vienībai "Kļaustu birze" Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 008 0071 ar Vaives
pagasta padomes 2006. gada 5. jūlija lēmumu apstiprināts nosaukums.
Zemes reformas laikā uz minēto zemes gabalu ne bijušais zemes īpašnieks, ne viņa mantinieki
pieprasījumus uz zemes īpašuma tiesību atjaunošanu nav iesnieguši.
Zemes vienībai "Kļaustu birze", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 008 0071 noteikti
sekojoši apgrūtinājumi- Pašvaldības autoceļu aizsargjosla.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu(prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Kļaustu birze" Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4290 008 0071 (plāna skice pielikumā), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 008
0071 platība 0.6 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
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2.

Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 558 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Krūmāji" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 002 0248
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un 3. panta otrās daļas 4.
apakšpunktu, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecības zemes Gaujas Nacionālā parka teritorijā (01-GNP) un
mežsaimniecības zeme Gaujas Nacionālā parka (02 01 GNP)
Zemes vienībai "Krūmāji", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0248 ar Vaives pagasta
padomes 2006. gada 5. jūlija lēmumu apstiprināts nosaukums.
Saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 1992. gada 2. aprīļa izziņu Nr. B-1316, nekustamais īpašums
"Jaunmežmaļi" Cēsu apriņķī Priekuļu pagastā uz 1940. gada 21. jūliju piederēja J.Stokmanim, zemes kopplatība 64.9 ha.
Mantinieki savā starpā vienojušies par mantojamās zemes sadalīšanu un uz minēto platību "Krūmāji"", Vaives pagastā,
Cēsu novadā, 0.3 ha prasību neuztur.
Zemes vienībai "Krūmāji", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0248 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0248 ir zemes starpgabala statuss.
2.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Krūmāji" Vaives pagastā,
Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0248 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.3 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu);
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 559 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Priedītes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 005 0136
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
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Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir mežsaimniecības zeme (0201).
Zemes vienībai "Priedītes", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 005 0136 ar Vaives pagasta
padomes 2005. gada 1. februāra lēmumu apstiprināts nosaukums.
Zemes vienība "Priedītes", , Vaives pagastā, Cēsu novadā, atrodas uz bijušā īpašuma "Jaunkalna Pauči",
Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes. Bijušajam zemes īpašnieka mantiniekam ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996.
gada 15. oktobra lēmumu iztrūkstošā zemes platība ierādīta no brīvajām nepieprasītām zemēm pagasta teritorijā.
Mantinieks uz minēto prasību neuztur.
Zemes vienībai "Priedītes", , Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 005 0136 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi:
1.
2.
3.
4.

Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona;
Aizsargjoslas teritorija gar Valsts 2. šķiras autoceļu;
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem;
Aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu 0.6 megapaskāli.

Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Priedītes" Vaives pagastā,
Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 005 0136 (plāna skice pielikumā), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290
005 0136 platība 0.539 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 560 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Purenes" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 002 0231
"Mežmaļu ābeļu dārzs" piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Ar Vaives pagasta padomes 2009. gada 8. aprīļa
lēmumu no zemes vienības ar kad. Nr. 4290 002 0231 atdalīja zemes vienību ar kad. Nr. 4290 002 0033 platībā 0.6332,
piešķirot nosaukumu "Purenes", Vaives pagastā, Cēsu novadā. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2
"Par Cēsu novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likumu "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (07).
Saskaņā ar Latvijas Valsts arhīva 1993. gada 25. oktobra izziņu Nr. V-532 nekustamais īpašums "Mežiņi"
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Priekuļu pagastā, Cēsu apriņķī uz 1940. gada 21. jūliju piederēja J.Bērziņam. Bijušā zemes īpašnieka mantinieki pieprasīja
kompensāciju par minēto platību un uz platību ar kad. Nr. 4290 002 0033 "Purenes", Vaives pagastā, Cēsu novadā
prasību neuztur.
Zemes vienībai "Purenes", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kad. Nr. 4290 002 0233 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi:
1. Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona;
2. Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās;
3. Aizsargjoslas teritorija gar Valsts 2. šķiras un pašvaldības autoceļu.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Purenes" Vaives pagastā,
Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0233 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.6332 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 561 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Amatas upe" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 009 0148;
4290 009 0149; 4290 011 0074 piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada
domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada
pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un 3. panta otrās daļas 4. apakšpunktu,
kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās
daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir ūdens objektu zeme (03).
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt, ka zemes vienībām, ar kadastra apzīmējumiem 4290 009 0148; 4290 009 0149; 4290 011
0074 ir zemes starpgabala statuss.
2.
Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Amatas upe", Vaives
pagastā, Cēsu novadā, kadastra apzīmējums 4290 009 0148; 4290 009 0149; 4290 011 0074 (plānu skices pielikumā),
zemes vienības platība 2.6 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 009 0149 platība 1.0 ha, zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 4290 011 0074 platība 0.8 ha (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo
uzmērīšanu).
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).
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Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 562 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
"Gāzes trase" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 002 0253
(lauksaimniecības zeme gāzes vada aizsargjoslā) piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009.
Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu
novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996
"Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas
pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likuma "Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un 3. panta otrās daļas 4.
apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir lauksaimniecības zemes Gaujas Nacionālā parka teritorijā (01-GNP).
Saskaņā ar Latvijas valsts vēstures arhīva 1990. gada 26. marta izziņu Nr. E-120, nekustamais īpašums
"Lejas Indriņi" Cēsu apriņķī Priekuļu pagastā līdz 1940. gada 21. jūlijam piederēja K.Eizenbergai, L.Eizenbergai,
A.Eizenbergam, īpašuma kopplatība 49.74 ha. Mantinieki par platību "Gāzes trase", kura šķērso "Lejas Indriņi" zemes
īpašumu saņēma kompensāciju un prasību neuztur.
Zemes vienībai "Gāzes trase", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 002 0253 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi:
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona;
Maģistrālā gāzes vada Izborska- Rīga un Pleskava- Rīga drošības aizsargjosla 200 m uz katru pusi no gāzes vada
ass līnijas;
Gaujas Nacionālā parka ainaviski vērtīga teritorija.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt, ka zemes vienībai, ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0253, zemes starpgabala statusu.
2. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Gāzes trase" Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4290 002 0253 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 1.5 ha (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 563 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo apbūvēto lauku
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zemi "Antaress" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra (prot. Nr. 14) lēmumu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
4290 005 0054 piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai.
Vaives pagasta padome 2005. gada 1. februārī ar lēmumu Nr. 6.8 sadalīja zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4290 005 0054, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0136, apstiprinot nosaukumu
"Priedītes" Vaives pagastā, Cēsu novadā platībā 0.8 ha (pēc precīzās uzmērīšanas 0.539 ha). Zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 4290 005 0054 platībā 0.6856 ha apstiprināja nosaukumu "Antaress", Vaives pagastā, Cēsu novadā. Uz
zemes vienības "Antaress" atrodas SIA "Agro" piederošas ēkas un būves.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta piektās daļas 1. apakšpunktu, "Par valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma" 25. panta ceturto daļu, kā arī ar Ministru
kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidus zemi,
kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piekrītošo un piederošo zemi" 3.
punkta 3.2 apakšpunktu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas
17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas plānojums" - zemes
vienība "Antaress", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0054 atrodas uz bijušā īpašuma
"Kalna Pauči", Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes. "Kalna Pauču", Vaives pagastā, Cēsu novadā zemes mantiniekam ar
Vaives pagasta zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) iztrūkstošo mantojamo zemes platību
piešķīra citā vietā Vaives pagastā no brīvajām nepieprasītām zemēm. Mantinieks uz minēto platību prasību neuztur.
Zemes vienībai "Antaress", Vaives pagastā, Cēsu novadā ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0054 noteikti šādi
apgrūtinājumi:
·
Aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras un pašvaldību autoceļiem;
·
Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku
teritorijās līdz 20 kW;
·
Aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu no 0.4 mPa līdz 1.6 mPa;
·
Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zonas teritorija;
·
Zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 4290 005 0054 001;
·
Zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 4290 005 0054 051;
·
Zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 4290 005 0054 052;
·
Zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa 4290 005 0054 053;
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību "Antaress" Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4290 005 0054 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.6856 ha (vairāk vai
mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vad. V.Zaļaiskalna) piedāvāt SIA "Agro" noslēgt zemes nomas līgumu, ja tas
nepieciešams ēku un būvju uzturēšanai.
3. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 564 Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošo neapbūvēto zemi
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"Grīšļi" Vaives pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Ar Vaives pagasta Zemes komisijas 1996. gada 15. oktobra lēmumu (prot. Nr. 14) zemes vienība ar kad. Nr. 4290 001 0143
piešķirta lietošanā Vaives pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 2 "Par Cēsu
novadu" Vaives pagasta pašvaldības mantas un tiesību pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība.
Iepazīstoties ar lietas materiāliem un saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr. 996 "Kārtība, kādā
nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā
arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi" 3. punkta 3.2. apakšpunktu, likumu "Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatā" 3. panta otro daļu un likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 13. punktam un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 14.panta pirmās daļas 2.punktu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu Nr. 5 "Cēsu novada teritorijas
plānojums" - zemes izmantošanas mērķis ir infrastruktūras objektu apbūves zeme Gaujas Nacionālā parka teritorijā (11).
Zemes vienībai "Grīšļi", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 001 0143 ar Vaives pagasta
padomes 2005. gada 5. oktobra lēmumu apstiprināts nosaukums.
Bijušie zemes īpašnieki vai viņu mantinieki nav pieprasījuši atjaunot īpašuma tiesības uz minēto zemes
vienību.
Zemes vienībai "Grīšļi", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kad. Nr. 4290 001 0143 noteikti sekojoši
apgrūtinājumi Gaujas Nacionālā parka ainavu aizsardzības zona.
Izvērtējot esošo informāciju un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu neapbūvētu zemes vienību "Grīšļi" Vaives pagastā, Cēsu
novadā, kadastra apzīmējums 4290 001 0143 (plāna skice pielikumā), zemes vienības platība 0.5 ha (vairāk vai mazāk, cik
izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu).
2. Lēmuma iesniegšanu Valsts zemes dienestam nodrošina Vaives pagasta pārvalde (vad. V.Zaļaiskalna).

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 565 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 28 „Pasažieru
pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšana Cēsu novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: I.Mercs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs
Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Autopārvadājuma likuma 35., 39.pantu,
ievērojot Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu,
Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” un
saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders,
I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško,
Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.28 „Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem
taksometriem licencēšana Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
Pielikums
Pielikums
Pielikums
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Pielikums
Pielikums

Lēmums Nr. 566 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr. 163
„Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz SIA „Rīgas Rēvija” (reģ. Nr. 40002010535; Purvciema iela 53 -77/78,Rīga) 2009.gada 22.decembra
iesniegumu (reģistrēts Cēsu Kultūras centrā 22.12.2009. Nr 1 – 15/70), Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 242
„Par ēkas Raunas ielā 12 telpu atbrīvošanu” , Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr. 404 „Par grozījumiem Cēsu
pilsētas domes 26.03.2009. lēmumā Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu Kultūras centrā”” saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009.
atzinumu ( prot. Nr.9), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa,
M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturasnav, nolemj:
1.
Grozīt Cēsu pilsētas domes 26.03.2009. lēmuma Nr. 163 „Par telpu nomu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu
Kultūras centrā” 2.punktu aizstājot vārdus „2009.gada 31.decembris”ar vārdiem „2010.gada 31.marts”.
2.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 567 Par Cēsu novada izglītības sistēmas pilnveidošanas
pasākumiem
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 01.11.2005. noteikumu Nr. 822 „Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo
uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības
iestādes)” 2.punktu, ievērojot Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm” prasības, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009.atzinumam (protokols Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12
balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns,
I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Noteikt 2010./2011. mācību gadā šādu skaitu 1.klašu komplektus:
1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.5. Līvu pamatskolā - viens klašu komplekts;
1.6. Rāmuļu pamatskola - viens klašu komplekts.
2. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu 2.pamatskolā, Cēsu pilsētas pamatskolā un Cēsu pilsētas Pastariņa
pamatskolā, komplektējot pirmo klašu komplektus 2010./2011. mācību gadam, skolēnu skaits vienā komplektā
nepārsniedz 26.
3. Noteikt 2010./2011. mācību gadā šādu skaitu 7.klašu komplektu:
3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti, ar skolēnu skaitu līdz 22 katrā;
3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti, ar skolēnu skaitu līdz 22 katrā.
4. Noteikt 2010./2011. mācību gadā šādu skaitu 10.klašu komplektu:
4.1. Cēsu Valsts ģimnāzija – ne vairāk kā četri klašu komplekti, ar skolēnu skaitu līdz 30 katrā;
4.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti, ar skolēnu skaitu līdz 28 katrā;
4.3. Cēsu 2.vidusskolā - ne vairāk kā četri klašu komplekti, ar skolēnu skaitu līdz 28 katrā.
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5. Noteikt, ka bērnu uzņemšana mācībām 1.klasē, 2010./2011. mācību gadam Cēsu novada vispārējās izglītības
iestādēs uzsāk ar 18.01.2010.
6. Lēmuma izpildi nodrošina šajā lēmumā norādīto izglītības iestāžu direktori.
7. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdod Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejai
(komitejas vadītāja G.Bērziņa).

568###Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Lai skolēniem būtu iespēja vairākkārtīgi sacensībās pierādīt savu zināšanu stabilitāti un spēju koncentrēties darbam
dažādos apstākļos, ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.apakšpunktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009.
atzinumam (prot.Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot.Nr.10), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību, saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītājai L. Kokina) un Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne)
nodrošināt lēmuma izpildi apstiprinātā budžeta ietvaros.
3. Lēmums attiecināms uz olimpiādēm, kas tiek organizētas Cēsu novadā sākot ar 2009./2010.mācību gadu.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums

Lēmums Nr. 569 Par pasākumu „Jaunā gada sagaidīšana” Vienības laukumā,
Cēsīs 2009.gada 31.decembrī
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. Saistošajiem noteikumiem Nr. 3 „Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības
noteikumi” 3.7.1. punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumam
(prot. Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Pasākumā „Jaunā gada sagaidīšana” Vienības laukumā, Cēsīs laikā no 2009.gada 31.decembra plkst.
23.00 līdz 2010.gada 1.janvāra plkst. 01.00 atļaut atrasties ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu un lietot uz vietas
alkoholiskos dzērienus.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada Pašvaldības policijai (priekšnieks V.Sviķis).

570###Par debitoru parāda norakstīšanu SIA „Cēsu tirgus”
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz līgumu, kas 17.07.2007. noslēgts starp SIA „Cēsu tirgus” (reģ.nr. 44103027052) un SIA
„MARNO J” (reģ. nr. 40003529233) un Cēsu pilsētas domes 2007. gada 2.augustā akceptētajiem līgumiem „Par zemes
gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomu un „Par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs, nomu”, 4.1. punktu, SIA „Cēsu tirgus”
laika posmā no 18.03.2008. līdz 19.11.2008. (SIA „Cēsu tirgus” dalībnieka sapulces prot. Nr. 8 p.2/20.11.2008.), piestādīja
rēķinus SIA „MARNO J” par līgumsodu, saistībā ar 4.1.punktā paredzēto saistību neizpildi. Kopējā līgumsoda summa LVL
24700.00, kura SIA „Cēsu tirgus” 2008. gada pārskatā reģistrēta kā debitora parāds.
Izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un sadarbību ar SIA „MARNO J” Cēsu tirgus rekonstrukcijas projekta izstrādē un
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ņemot vērā, ka citas saistības, kuras paredzētas augstāk minētajos līgumos ir nokārtotas paredzētajos termiņos un
apjomos, kaitējums SIA „Cēsu tirgus” saimnieciskajai darbībai nav nodarīts, ņemot vērā SIA „Cēsu tirgus” dalībnieka
sapulces lēmumu (prot. Nr. 12 p. 1/ 04.12.2009.), valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders,
I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško,
Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Piekrist SIA „Cēsu tirgus” debitora SIA „MARNO J” (reģ. Nr. 40003529233) parāda 24700.00 Ls
(divdesmit četri tūkstoši septiņi simti latu) apmērā norakstīšanai no SIA„Cēsu tirgus” bilances.
2.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdei.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

571###Par saistību pārjaunojumu
Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz SIA „MARNO J” (reģ.nr. 40003529233) pilnvarotā pārstāvja U.Laizāna SIA „Cēsu tirgus” dalībnieka
sapulcē 04.12.2009. (sapulces prot. Nr. 12 p. 2 no 04. 12. 2009.) izteikto priekšlikumu par saistību nodošanu firmai SIA
„PLUSS V” (reģ. nr. 40103190253, juridiskā adrese: Šķūņu ielā 15, Rīgā, LV -1050, reģistrēta LR Komercreģistrā
10.09.2008.), lai nodalītu saistības un darbību, kura saistīta ar Cēsu tirgus rekonstrukcijas projekta īstenošanu,
finansējuma piesaisti, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2007. gada 2.augustā lēmumu „Par zemes gabala Valmieras ielā 2,
Cēsīs, nomu” un „Par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs, nomu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
23.12.2009. atzinumam (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs, nomas un zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs, nomas
saistību pārjaunojumu no SIA „MARNO J” (reģ.nr. 40003529233) uz SIA „PLUSS V” (reģ. nr. 40103190253).
2.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdei.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 572 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 70% apmērā 2010.gadā Cēsu Svētā Jāņa evanģeliski luteriskai
draudzei (reģ.Nr.900000298210) par zemes gabaliem Ata Kronvalda ielā 40, Cēsīs, Cēsu novadā, Jāņa Poruka ielā 8,
Cēsīs, Cēsu novadā, Lapsu ielā 46, Cēsīs, Cēsu novadā un Rīgas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 573 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu
Ziņo: D.Miezīte, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 70% apmērā 2010.gadā SIA „Cēsu klēts” (reģistrācijas
Nr.40003621442) par zemes gabalu Pļavas ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
574###Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
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Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā 2010.gadā SIA „BEĀTUS” (reģistrācijas
Nr.950200223).
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 575 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 29‘’Par
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu
novadā’’ apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma
nodokli’’ 5.panta trešo un ceturto daļu, saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.29 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā’’ saskaņā ar pielikumu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā ‘’Cēsu Vēstis’’.
Pielikums

Lēmums Nr. 576 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta
skolā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 22.punktu un 46.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot. Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Noteikt Cēsu pilsētas Sporta skolā vecāku līdzfinansējuma maksu :
1.1.
individuālo sporta veidu grupām- -- Ls 2 (divi lati), t.sk., PVN, mēnesī;
1.2. sporta spēļu grupām - Ls 3 (trīs lati), t.sk., PVN, mēnesī.
2.
Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajiem
maksas pakalpojumiem.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
4.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.

Lēmums Nr. 577 Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta
skolā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 59.panta ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 6.punktu
un Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. (prot. Nr.14) atzinumu un Cēsu novada domes
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Finanšu komitejas 23.12.2009. (prot. Nr.10 ) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders,
I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško,
Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu 28.05.2008. Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr. 520 „Par audzēkņu vecāku
līdzfinansējuma iemaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā”.
2.
Apstiprināt Līdzfinansējuma samaksas kārtību Cēsu pilsētas Sporta skolā saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
4.
Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) nodrošināt iestādes darbību atbilstoši
apstiprinātajai kārtībai.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums
Pielikums
Pielikums
Pielikums

Lēmums Nr. 578 Par Cēsu pilsētas Sporta skolā īstenojamo profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu finansējumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 6. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, uz noslēgto līgumu (reģistrācijas numurs Cēsu novada pašvaldībā Nr2 – 20 – 2 – 52/2209) starp Izglītības un
zinātnes ministriju un Cēsu novada pašvaldību, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
23.12.2009. atzinumam (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot. Nr.10), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Noteikt, ka Cēsu pilsētas Sporta skolā īstenojamo profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
pedagogu darba samaksas un Valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksu finansēšana laika posmam no 01.01.2010.
līdz 31.12.2010., tiek nodrošināta no valsts dotācijas Programmām profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm
attiecībā uz programmām, kas tiek īstenotas Cēsu novada, Amatas novadā, Priekuļu novada, Pārgaujas novada un
Vecpiebalgas novada teritorijā.
2.
Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis) noslēgt līgumu Amatas novada, Priekuļu
novada, Pārgaujas novada un Vecpiebalgas novada pašvaldībām par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu
īstenošanu.
3.
Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 579 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr. 116 “Par
finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr. 14) un Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.10),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, I.Timermanis, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr. 116 „Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai” 3.2.1.
punktu, izsakot to šādā redakcijā :
„3.2.1. no 2010. gada 1.janvāra :
3.2.1.1. direktors – 1 amata vienība ;
3.2.1.1. direktora vietnieks mācību darbā - 1 amata vienība”.
2. Grozīt Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmuma Nr. 116 „Par finansējumu Cēsu pilsētas sporta skolai” papildinot
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ar 3.2.2. punktu šādā redakcijā :
„3.2.2. no 2010.gada 1.janvāra:
3.2.2.1. skolu sporta metodiķis – 0,5 amata vienības;
3.2.2.2. pedagogs – 2,1 amata vienība.”
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J.Naglis ).
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 580 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmumā ”Par zemes
gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs, Rūpniecības ielā 13” (prot.Nr.22, §2)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 12.09.2002. lēmumā ”Par zemes gabala 8/30 domājamo daļu nomu Cēsīs,
Rūpniecības ielā 13” (prot.Nr.22, §2), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 581 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.491 ”Par
zemes gabala Griezes iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 14.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.491 ’’Par zemes gabala Griezes iela, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 14.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 582 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.492 ”Par
zemes gabala Svīres iela, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 15.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
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(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.492 ’’Par zemes gabala Svīres iela, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 15.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 583 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.493 ”Par
zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 16.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.493 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 3, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 16.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 584 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.494 ”Par
zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 17.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.494 ’’Par zemes gabala Griezes ielā 4, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 17.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 585 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.495 ”Par
zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 18.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
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gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.495 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 44, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 18.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 586 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.496 ”Par
zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.14, 19.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 24.08.2006. lēmumā Nr.496 ’’Par zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 19.p.), izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 587 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr.229 ”Par
atklāta konkursa ”Par zemes gabalu Rīgas ielā 85, Cēsīs un Rīgas ielā 89, Cēsīs,
ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātu apstiprināšanu’’ (prot.Nr.7, 26.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr.229 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala Rīgas ielā 85, Cēsīs
un Rīgas ielā 89, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām’’ rezultātu apstiprināšanu’’ (prot.Nr.7, 26.p.) aizstājot lēmuma
1.punktā vārdus un ciparu „nomas maksu 3% apmērā no zemes gabala vērtības privatizācijas vajadzībām vai kadastrālās
vērtības, ņemot vērā augstāko vērtību” ar vārdiem un cipariem „ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
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Lēmums Nr. 588 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. lēmumā Nr.440 ”Par
zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.11, 38.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 12.07.2007. lēmumā Nr.440 ”Par zemes gabala Aldaru ielā 9, Cēsīs, nomu”
(prot.Nr.11, 38.p.) grozījumus, izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, ņemot
vērā nomnieka ieguldījumus (automašīnu stāvlaukuma projektēšana), ko sadala proporcionāli visam līguma termiņam.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 589 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.502 ’’Par
zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa precizēšanu’’ (prot.Nr.10, 28.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, J.Žagars balsojumā
nepiedalās, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 29.05.2008. lēmumā Nr.502 ’’Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas
nomu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu’’ (prot.Nr.10, 28.p.), izsakot 6.punktu šādā redakcijā:
‘’6. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 590 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par
zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 29.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 29.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
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2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 591 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.647 ’’Par
zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.13, 32.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 31.07.2008. lēmumā Nr.647 ’’Par zemes gabala Jāņa Poruka ielā 45, Cēsīs, daļas
nomu’’ (prot.Nr.13, 32.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
‘’4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 592 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par
zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.14, 29.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 21.08.2008. lēmumā Nr.696 ’’Par zemes gabala Raunas ielā 8, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.14, 29.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 593 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.769 ’’Par
zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.16, 33.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.769 ’’Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļas
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nomu’’ (prot.Nr.16, 33.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 594 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.770 ’’Par
zemes nomu Stacijas laukumā 7, Cēsīs’’ (prot.Nr.16, 34.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumā Nr.770 ’’Par zemes nomu Stacijas laukumā 7 Cēsīs’’
(prot.Nr.16, 34.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”;
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 595 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 13.11.2008. lēmumā Nr.864 ’’Par
zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas nomu’’ (prot.Nr.18, 30.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 13.11.2008. lēmumā Nr.864 ’’Par zemes gabala Aldaru laukums, Cēsīs, daļas
nomu’’ (prot.Nr.18, 30.p.), izsakot 5.punktu šādā redakcijā:
”5. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 596 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.953 ’’Par
zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela, Cēsīs, daļu nomu’’ (prot.Nr.22,
10.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
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(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 18.12.2008. lēmumā Nr.953 ’’Par zemes gabalu Uzvaras bulvārī 22 un Raiņa iela,
Cēsīs, daļu nomu’’ (prot.Nr.22, 10.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 597 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.95 ”Par
zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu’’ (prot.Nr.4, 21.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 05.03.2009. lēmumā Nr.95 ”Par zemes gabala Lapsu ielā 36, Cēsīs, nomu’’
(prot.Nr.4, 21.p), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 598 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.203 ”Par
zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs, nomu” (prot.Nr.6, 30.p.)
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes
nomu”, kuros ar LR Ministru kabineta 18.08.2009. noteikumiem Nr.936 veikti grozījumi, nosakot zemes nomas maksu
gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu pilsētas domes 16.04.2009. lēmumā Nr.203 ’’Par zemes gabala Pētera ielā 71, Cēsīs,
nomu’’ (prot.Nr.6, 30.p.), izsakot 4.punktu šādā redakcijā:
”4. Ar 01.01.2010. zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs
V.Krastiņš) sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 599 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumā Nr.104 ”Par
atklāta konkursa ”Par zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs ilgtermiņa nomu ar
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apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izskatot SIA ”CEL TIK” iesniegumus, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 23.12.2009.
atzinumu (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Grozīt Cēsu pilsētas domes 15.02.2007. lēmumu Nr.104 ”Par atklāta konkursa ”Par zemes gabala
Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, ilgtermiņa nomu ar apbūves tiesībām” rezultātu apstiprināšanu”, izsakot 2.punktu šādā redakcijā:
”2. Zemes nomas līgumu par zemes gabalu Krūmiņu ielā 7, Cēsīs, kas sadalīts un reģistrēts zemesgrāmatā kā 39
atsevišķi zemes gabali, noslēgt līdz 01.01.2012.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Ratnika) un Nekustamā īpašuma nodaļai
(vadītājs V.Krastiņš) sagatavot grozījumus 18.07.2007. nomas priekšlīgumā Nr.2-7-38/2007, paredzot, ka:
2.1. Iznomātājs un Nomnieks apņemas ne vēlāk kā līdz 01.01.2012. noslēgt nomas līgumus par katru no priekšlīguma
1.punktā minētajiem zemes gabaliem;
2.2. aizstājot nomas priekšlīgumā 4.6.apakšpunktā vārdus un ciparus „sākot ar 2010.gada 1.janvāri” ar vārdiem un
cipariem „sākot ar 2012.gada 1.janvāri”;
2.3. aizstājot nomas priekšlīgumā 7.punktā vārdus un ciparus „ne vēlāk kā līdz 2010.gada 1.augustam” ar vārdiem un
cipariem „ ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.janvārim”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 600 Par zemes nomas maksu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Nepiemērot Jānim Simsonam zemes nomas maksu par zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra Nr.4201
002 1205) no 01.01.2010. līdz 30.05.2010.
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 601 Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 ”Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu
darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai” un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumam (prot.Nr.11) Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumu Nr.173 „Par valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
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pedagoģisko darbinieku atalgojumam2009./2010. mācību gadā”.
2.
Apstiprināt „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no
piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksai” (turpmāk– kārtība) saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
4.
Uzdodu:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vad. L.Kokina) nodrošināt valsts
budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai atbilstoši
apstiprinātai kārtībai;
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem/direktoriem veikt tarifikāciju
atbilstoši apstiprinātai kārtībai.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
Pielikums

Lēmums Nr. 602 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru amatalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 603 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai
izglītībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010.gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr.601 „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību Cēsu
novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls1 619 088,00 (viens miljons seši simti
deviņpadsmit tūkstoši astoņdesmit astoņi lati) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola
Cēsu pilsētas Vakara vidusskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola

2.

Lēmums ir spēkā no 01.01.2010. līdz 31.08.2010.
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Mērķdotācija
Ls
228 416.00
294 584.00
159 024.00
241 856.00
170 096.00
168 752.00
109 176.00
159 328.00
47 608.00
40 248.00

3. Uzdot šajā lēmumā norādīto iestāžu direktoriem nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
izlietojumu atbilstoši norādītajam mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

Lēmums Nr. 604 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 16.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo- sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 92 888.00 (deviņdesmit divi
tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi lati) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
Cēsu sanatorijas internātpamatskola

Mērķdotācija
Ls
7 424.00
19 704.00
17 432.00
6 784.00
16 136.00
11 624.00
3 872.00
3 224.00
4 520.00
2 168.00

2. Lēmums ir spēkā no 01.01.2010. līdz 31.08.2010.
3. Uzdot šajā lēmumā norādīto iestāžu direktoriem nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 605 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2010. gadam” 10.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem
ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem” un Ministru kabineta 25.09.2007. noteikumiem Nr.652 „Speciālās izglītības
iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
43. no 56

Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un

sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem Ls
764 759.00 (septiņi simti sešdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi lati) sadalīt:

Izglītības iestāde

Cēsu speciālā pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu sanatorijas internātpamatskola

Mērķdotācija
kopā
Ls
190 541.00
574 218.00

Pārējie
izdevumi
Ls
113 170.00
296 229.00

Pedagogu
darba samaksa
un VSAOI
Ls
77 371.00
277 989.00

2. Lēmums ir spēkā no 01.01.2010. līdz 31.08.2010.
3. Uzdot šajā lēmumā norādīto iestāžu direktoriem nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem
ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 606 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju amatalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 607 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, uz likuma „Par Valsts budžetu 2010.
gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk tekstā – mērķdotācija), Ministru
kabineta 28.08.2001. noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10. punktu, Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
Lai nodrošinātu mērķdotācijas sadali Cēsu novada izglītības iestādēs īstenotajām interešu izglītības
programmām, izveidot komisiju interešu izglītības programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei, šādā sastāvā :
Komisijas vadītājs - Māris Niklass – Cēsu novada domes deputāts;
Komisijas locekļi :
Ēro Rass- Cēsu novada domes deputāts;
Lolita Kokina - Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja;
Anda Kamzole - Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas galvenā speciāliste ekonomikas jautājumos.
2.
Uzdot komisijai izvērtēt izglītības iestāžu iesniegtās interešu izglītības programmas un iesniegt
priekšlikumu apstiprināšanai Cēsu novada domes priekšsēdētājam par mērķdotācijas naudas sadali interešu izglītības
programmu finansēšanai izglītības iestādēs.
3.
Lēmums ir spēkā no 01.01.2010. līdz 31.08.2010.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam

Lēmums Nr. 608 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2009. lēmumā Nr. 174 “Par
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Cēsu novada pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 609 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora amatalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 610 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju
amatalgām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 611 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora amatalgu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lēmums nav pievienots

Lēmums Nr. 612 Par nodevu par būvatļaujas saņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu Nr. 546 (prot. Nr.17, 7. p.) „Par Cēsu novada Būvvaldi”, ar kuru
izveidota Cēsu novada Būvvalde būvniecības pārzināšanai un kontrolei Cēsu novada Cēsu pilsētas un Vaives pagasta
administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. Saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu” un Cēsu rajona padomes 18.06.1998. Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Pašvaldību nodevas par
Cēsu rajona padomes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām”, atbilstoši likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3.punktam, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu
(prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Piemērot Cēsu novada Būvvaldes darbā līdz Cēsu novada Saistošo noteikumu „Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanai:
1.1.
Cēsu pilsētas domes 26.10.2000. Saistošos noteikumus Nr. 5 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” ar
apstiprinātajiem grozījumiem - attiecībā uz Cēsu pilsētas administratīvo teritoriju (pielikums uz 11 lapām);
1.2.
Cēsu rajona padomes 18.06.1998. Saistošos noteikumus Nr.1 „Pašvaldību nodevas par Cēsu rajona
padomes izsniegtajiem oficiāliem dokumentiem un apstiprinātām to kopijām” - attiecībā uz Vaives pagasta administratīvo
teritoriju (pielikums uz vienas lapas).
2.
Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.
3.
Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Būvvaldei (vadītājs V. Krastiņš).
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.
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Lēmums Nr. 613 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes maksas
pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas L.Kazakas iesniegumu (09.12.2009., Nr.1-5/44), atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumam (protokols Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders,
I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pretnav, atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādē sekojošus maksas pakalpojumus:
1.1.
sporta zāles noma (grupai) – 1 stunda – Ls 7,00 (t.sk.PVN);
1.2.
dušas izmantošana (pēc nodarbībām – grupai līdz 10 cilvēkiem) - Ls 2,00 (t.sk.PVN);
1.3.
sporta inventāra izmantošana (bumbas, apļi, masāžas riņķi) – 1 stundu - Ls 1,00 (t.sk.PVN);
1.4.
CD atskaņotāja izmantošana – 1 stundu - Ls 1,00 (t.sk.PVN).
2.
Par lēmuma izpildi atbildīga Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde (vad.L.Kazaka).
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 614 Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.pantu trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu
Nr.704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu”
(protokols Nr.18, 40.punkts), Cēsu pilsētas mākslas skolas direktora V.Kļaviņa iesniegumu (18.12.2009., Nr.1-14/053),
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumam (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Atļaut Cēsu pilsētas Mākslas skolai pieņemt ziedojumu Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati) apmērā
no SIA „Wolf system”- darba organizācijai – mācību materiālu iegādei.
2.
Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolai (direktors V.Kļaviņš) ziedojumu izlietot atbilstoši ziedojuma
mērķim.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai

Lēmums Nr. 615 Par Cēsu pilsētas pansionāta nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto reorganizācijas plānu (1.pielikuma 10.punkts), Cēsu novada
pašvaldība 23.11.2009. pārņēmusi no Cēsu rajona padomes iestādi Cēsu pilsētas pansionāts.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta
pirmās daļas 8.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.panta pirmās daļas 2.punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, 15. un 30.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo
lietu komitejas 23.12.2009. (prot.Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. (prot.Nr.11)
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
2.
3.

Apstiprināt Cēsu pilsētas pansionāta nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Cēsu pilsētas pansionāta direktorei nodrošināt iestādes darbību ievērojot šo apstiprināto nolikumu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
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Pielikums

Lēmums Nr. 616 Par kārtību, kādā sociālās aprūpes klientus ievieto Cēsu pilsētas
pansionātā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
28.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz 21.04.2008. MK noteikumiem Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības saņemšanas kārtība”, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 6.punktu un atbilstoši
Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 23.12.2009. (prot.Nr.9) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
20.12.2009. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Apstiprināt kārtību, kādā sociālās aprūpes klientus ievieto Cēsu pilsētas pansionātā saskaņā ar
pielikumu.
2.
Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle).
3.
Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums

Lēmums Nr. 617 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumus Nr. 250
„Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 3., 10. un 13.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 23.12.2009. atzinumam (prot.Nr.9) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumam (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par
(G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško,
Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
1.1. maksa par sociālās aprūpes klientam sniegtajiem pakalpojumiem - Ls 256.00 mēnesī par vienu personu, bez
PVN;
1.2. maksa par sociālās aprūpes klientam sniegtajiem pakalpojumiem, ja sociālās aprūpes klients pēc paša
vēlēšanos izmitināts atsevišķā istabā – Ls 417.00 mēnesī par vienu personu, bez PVN;
1.3. ēdināšanas maksu sociālās aprūpes klientam Cēsu pilsētas pansionātā - Ls 1.00 dienā par vienu personu, bez
PVN;
1.4. pusdienu cena - Ls 0,60 par vienu personu, bez PVN.
2
Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam (direktore I.G.Paegle).
3
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2010.
4
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
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Lēmums Nr. 618 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas iecelšanu
amatā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.11.2009. sēdēs lēmumu Nr. 418 „Par Dzimtsarakstu nodaļu Cēsu novadā”
(protokols Nr. 14; 46.punkts), Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu departamenta 16.12.2009. (reģ. Nr.
16.2.-15/1262) atbalstījis I.Gabrānes kandidatūru Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amatam, atbilstoši likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un, ievērojot Civilstāvokļu aktu likuma 3.pantu, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par
(G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško,
Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
2.

Iecelt Ivetu GABRĀNI par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 619 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma
apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības un Vaives pagasta pašvaldības apvienošanās projektu, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu,
15. un 30.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot.Nr. 11) , Cēsu novada
dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
1.
Lēmums stājas spēkā no 30.12.2009.
2.
Uzdot Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļai (vadītāja I.Gabrāne) nodrošināt darbību atbilstoši
apstiprinātajam nolikumam.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums

Lēmums Nr. 620 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumā Nr. 266 „Par
nomas līguma pārslēgšanu ar SIA „Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs,
Rīgas ielā 23”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Iesniegumā minēto argumentāciju, pieprasījuma pēc nomas telpām samazināšanos, konkurences
saasināšanos komerctelpu iznomātāju starpā, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Līguma 5.7 punktu: „Nomas maksa atkarībā no vidējās tirgus cenas...., tiek
koriģēta pusēm vienojoties vienu reizi gadā... .”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 11),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis,
M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Grozīt Cēsu pilsētas domes 19.04.2007. lēmumu Nr. 266 „Par nomas līguma pārslēgšanu ar SIA
„Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” Cēsīs, Rīgas ielā 23” 2. punktu, ar 01.01.2010. nosakot nomas maksu Ls 1,00 (viens
lats) par vienu kvadrātmetru mēnesī (bez PVN).
2.
Noteikt, ka 1.punktā uzrādītā nomas maksa ir spēkā līdz Līguma darbības beigām, t.i. līdz 31.12.2010.
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vai līdz brīdim, kad iestājas kāds no Līguma 5.7 punkta nosacījumiem.
3.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai (vadītājas p.i. S. Ratnika) un Nekustamā īpašuma
nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) sagatavot grozījumus 15.06.2007. Nomas līgumā par telpām Cēsīs, Rīgas ielā 23.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A. Mihaļovam.

Lēmums Nr. 621 Par „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto ”Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānu” un 15.12.2009.
starp Cēsu rajona padomi un Cēsu novada pašvaldību parakstīto iestādes „Pieaugušo izglītības centrs” pieņemšanasnodošanas aktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas
8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu, 28.pantu, 3.nodaļu, 15. un 30.pantu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 22.punktu un 46.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
29.12.2009. atzinumu (prot. Nr. 11) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Apstiprināt iestādes Cēsu rajona pašvaldības Pieaugušo izglītības centrs nosaukumu „Cēsu Pieaugušo
izglītības centrs”.
2.
Apstiprināt iestādes „Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” nolikumu, saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmums stājas spēkā no 04.01.2010.
Uzdot iestādes „ Cēsu Pieaugušo izglītības centrs” (direktorei D.Rubenei) nodrošināt darbību atbilstoši apstiprinātajam
nolikumam.
Pielikums

Lēmums Nr. 622 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo
izglītības centrā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto ”Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas
plānu” un 15.12.2009.starp Cēsu rajona padomi un Cēsu novada pašvaldību parakstīto iestādes „Pieaugušo izglītības
centrs” pieņemšanas- nodošanas aktu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un
21.panta pirmās daļas 14.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 22.punktu un 46.pantu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 23.12.2009. atzinumu (protok. Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumu (protok. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centrā šādus maksas pakalpojumus:
1.1.
par profesionālās tālākizglītības kursiem, semināriem- Ls 5,00 / stundā (bez PVN) no personas,
1.2.
par neformālās pieaugušo izglītības kursiem- Ls 2,50 / stundā (bez PVN) no personas,
1.3.
par pieaugušo izglītības praktiskās ievirzes nodarbību Ls 3,00 (bez PVN) no personas,
1.4.
par pieaugušo izglītības praktiskās ievirzes nodarbību pensionāriem Ls 2,00 (bez PVN) no personas,
1.5.
par telpu īri kursiem, semināriem Ls 5,00 / stundā (bez PVN),
1.6.
par telpu īri individuālajām konsultācijām Ls 2,50 / stundā (bez PVN).
2.
Uzdot Cēsu Pieaugušo izglītības centram (direktore D.Rubene) nodrošināt iestādes darbību atbilstoši šiem
apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplā.
4.
Lēmums stājas spēkā ar 04.01.2010.
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Lēmums Nr. 623 Grozījumi Cēsu novada pašvaldības amata vienību sarakstā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Rajona padomju reorganizācijas likumu, LR Ministru kabineta 02.09.2008. notikumus Nr. 713
„Rajona pašvaldību reorganizācijas kārtība”, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto Cēsu rajona pašvaldības
reorganizācijas plānu (prot. Nr.13), LR Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumu Nr. 1183 „Noteikumi par trūkumu
novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” 2.punktu, ņemot vērā, ka 30.12.2009. Cēsu rajona padome
nodos Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, un 30.12.2009. Cēsu rajona padome nodos
Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
29.12.2009. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1. Izveidot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļā šādas amata vienības:
1.1. apkopēja - 1 amata vienība, Kods pēc profesiju klasifikatora- 9132 02;
1.2. remontstrādnieks- 1 amata vienība, Kods pēc profesiju klasifikatora- 9313 02;
1.3. ēkas un teritorijas uzraugs - 1 amata vienība, Kods pēc profesiju klasifikatora- 9141 05.
2.
Grozīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 12 „Par Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksta
apstiprināšanu” pielikuma Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības amata vienību saraksts” izsakot to redakcijā saskaņā ar
pielikumu.
3.
Lēmums stājas spēkā ar 30.12.2009.
4.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
Pielikums

Lēmums Nr. 624 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 30 „Grozījumi
Cēsu novada 24.09.2009.saistošajos noteikumos Nr.17 „Cēsu novada pašvaldības
budžets 2009.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders,
I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pretnav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Cēsu novada 24.09.2009. saistošajos noteikumos
Nr.17 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2009.gadam”” .

Lēmums Nr. 625 Par pirmpirkuma tiesībām
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
21.12.2009. Vaives pagasta pārvaldē ir iesniegts pirkuma līgums, kas noslēgts 18.12.2009. par nekustamo īpašumu ar kad.
Nr. 4290 005 0023 2.5 ha platībā "Rīdzeņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. pantu pirmās daļas 18.punktu, LR Ministru kabineta
07.06.1994. noteikumiem Nr. 110 "Par kārtību, kādā pilsētu un pagastu pašvaldības izmanto nekustamā īpašuma
pirmpirkuma tiesības" , ņemot vērā, ka šajā lēmumā norādītais nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības
funkciju veikšanai, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. (prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada
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dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Neizmantot pirmpirkuma tiesības nekustamo īpašumu "Rīdzeņi", Vaives pagastā, Cēsu novadā (kad.
Nr. 4290 005 0023), kopumā sastāvošu no viena zeme gabala 2.5 ha platībā par pirkuma maksu LVL 450.00 (četri simti
piecdesmit lati).
2.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei (vadītāja V.Zaļaiskalna) paziņot par pieņemto lēmumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Administratīvo aktu var pārsūdzēt
Administratīvās rajona tiesas tiesu namā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Lēmums Nr. 626 Par pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktora
iecelšanu amatā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 9.punktu un Publisko aģentūru likuma 31.panta trešo daļu, Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par
Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nt. 12, 6.punkts) un Cēsu novada domes Sociālo lietu
komitejas atzinumu 23.12.2009. (protokols Nr.9) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas atzinumu 29.12.2009.
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Atkārtoti iecelt Ivetu SIETIŅSONI par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
direktori, ar 2010.gada 15.janvāri uz 5(pieciem) gadiem.
2.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 627 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot. Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar
11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass,
A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Iznomāt nedzīvojamo telpu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā (ar kopēju platību 20 kvadrātmetri)
N.Kalniņam, pagarinot noslēgtā nomas līguma termiņu līdz 2010. gada 31.decembrim.
2.
Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa)
sagatavot un parakstīt nedzīvojamo telpu Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līgumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 628 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b apakšpunktu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar
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11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass,
A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Iznomāt nedzīvojamo telpu Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (ar kopēju platību 56,2 kvadrātmetri)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai (Reģ.Nr. 90000031351), nosakot nomas termiņu līdz 2010.gada
31.decembrim un nosakot nomas maksu Ls 0,50 (piecdesmit santīmi) par 1 kv.m. t.sk., PVN, mēnesī.
2.
Pilnvarot Cēsu pašvaldības aģentūru „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa)
sagatavot un parakstīt nedzīvojamo telpu Pils laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līgumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

Lēmums Nr. 629 Par ziedojuma pieņemšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 14.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu pilsētas domes 25.10.2007. lēmumu
Nr. 704 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības saņemšanu un izlietošanu” (prot.
Nr. 18, 40.p.) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2009. atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 8 balsīm – par (I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, O.Bicāns, A.Raubiško, Ē.Rass),
pret- nav, atturas- nav, G.Šķenders, M.Niklass un J.Žagars balsojumā nepiedalās, nolemj:
1. Atļaut Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) pieņemt
ziedojumu no Nodibinājuma „Cēsu Pils ģildes fonds” (Reģ. Nr. 40008109066) – darba organizācijas uzlabošanai- Jaunās
pils ekspozīcijai bronzas lējuma Lustru eklektikas stila formās ar 24 svecēm un kristālstikla piekariem (periods: Latvija, 19.
gs. beigas) 2500Ls (divi tūkstoši pieci simti latu) vērtībā.
2. Uzdot Cēsu pašvaldības aģentūrai „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” (direktore J.Sausiņa) ziedojumu
izlietot atbilstoši ziedojuma mērķim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.

Lēmums Nr. 630 Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences,
licences kartītes un dublikātu izsniegšanas un pārreģistrācijas maksu Cēsu
novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu un
Autopārvadājumu likuma 35., 39.pantu, ievērojot LR Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu
kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV nodaļu, LR Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”, saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009.
atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa,
M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Cēsu administratīvajā teritorijā par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem licences,
licences kartiņas, dublikāta izsniegšanu un pārreģistrāciju tiek noteikta šāda maksa:
1.1. licences un 2 gabalu emblēmu izsniegšanu - LVL 25.00 (divdesmit pieci lati), t.sk. PVN;
1.2. licences pārreģistrēšana - LVL 10.00 (desmit lati), t.sk. PVN;
1.3. licences dublikāta izsniegšana - LVL 10.00 (desmit lati), t.sk. PVN;
1.4. licences kartītes izsniegšana - LVL 5 (pieci lati), t.sk. PVN;
1.5. licences kartītes dublikāta izsniegšana - LVL 2,50 (divi lati 50 santīmi), t.sk. PVN.
2.
Maksa par licences, licences kartītes un dublikāta izsniegšanu un pārreģistrāciju Cēsu novadā stājas spēkā tajā
dienā, kad stājas spēkā Cēsu novada domes 29.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 28 „Par pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanu Cēsu novadā” publikācijas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei B.Kuplai.
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Lēmums Nr. 631 Par maksimālo maksu (tarifu) vieglo taksometru pārvadājumiem
Cēsu novadā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Autopārvadājumu likuma 35., 39.pantu,
ievērojot LR Ministru kabineta 18.08.2008. noteikumus Nr. 665 „Autopārvadājumu kontroles kārtība” 3.1.punktu un IV
nodaļu, LR Ministru kabineta 27.05.2008. noteikumus Nr. 380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem
taksometriem”. Saskaņā ar Cēsu novada Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Cēsu novada administratīvajā teritorijā tiek noteikta šāda maksa (tarifs) par pasažieru un bagāžas
pārvadājumiem:
1.1. braukšanas dienas tarifs (no 6.00-21.00) – Ls 0,40 (četrdesmit santīmi), t.sk. PVN par vienu kilometru;
1.2. braukšanas nakts tarifs (no 21.00-6.00) – Ls 0,50 (piecdesmit santīmi), t.sk. PVN par vienu kilometru;
1.3. stāvēšana (gaidīšana) maršruta laikā – Ls 5,00 (pieci lati), t.sk PVN par vienu stundu.
1.4. ekstra tarifs (no viena punkta līdz otram punktam, Cēsu novada administratīvajās robežās, bez pieturām) – Ls 2.00
(divi lati), t.sk PVN.
2. Maksimālās maksas (tarifi) vieglo taksometru pārvadājumiem Cēsu novadā stājas spēkā Cēsu novada domes
29.12.2009. saistošie noteikumi Nr. 28 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Cēsu
novadā” publikācijas laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

Lēmums Nr. 632 Grozījumi 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 11 „Par
darba samaksas noteikumu apstiprināšanu”
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Rajona padomju reorganizācijas likumu, LR Ministru kabineta 02.09.2008. notikumus Nr. 713
„Rajona pašvaldību reorganizācijas kārtība”, Cēsu rajona padomes 23.12.2008. apstiprināto Cēsu rajona pašvaldības
reorganizācijas plānu (prot. Nr.13), LR Ministru kabineta 13.10.2009. noteikumu Nr. 1183 „Noteikumi par trūkumu
novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” 2.punktu, ņemot vērā, ka 30.12.2009. Cēsu rajona padome
nodod Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, un 30.12.2009. Cēsu rajona padome nodod
Cēsu novada pašvaldībai nekustamo īpašumu Dzirnavu ielā 45, Cēsīs, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
23.12.2009. atzinumu (prot. Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Grozīt ar 01.07.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr. 11 „Par darba samaksas noteikumu
apstiprināšanu” apstiprināto 1.pielikumu „Cēsu novada pašvaldības administrācijas darbinieku amata vienību darba algu
diapazons” papildinot:
1.1. to sadaļu, kuras darba algas diapazons no izpilddirektora amatalgas noteikts no 15% līdz 40% ar šādu amata
vienību nosaukumiem: apkopēja, remontstrādnieks, ēkas un teritorijas uzraugs;
1.2. to sadaļu, kuras darba algas diapazons no izpilddirektora amatalgas noteikts no 35% līdz 55% ar šādu amata
vienību nosaukumu: bāriņtiesas loceklis.
2.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.
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Lēmums Nr. 633 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas maksas pakalpojumu skolu
sacensību organizēšanai 2009./2010.m.g. 2.semestrī un 2010./2011m.g. 1.semestrī
apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Pamatojoties Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 27.punktu, uz Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora iesniegumu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 23.12.2009. atzinumu (prot.Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 29.12.2009. atzinumu
(prot.Nr.11) , Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis,
D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Lai nodrošinātu novadu skolu sacensību organizēšanu 2009./2010.m.g. 2.semestrī un 2010./2011.m.g. 1.semestrī,
apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolai vienu sacensību organizēšanas maksu:
1.1. Basketbolā:
1.1.1. “A” GRUPA – Ls 81.80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi), tai skaitā PVN;
1.1.2. “B” GRUPA - Ls 81.80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi), tai skaitā PVN;
1.1.3. „C” GRUPA - Ls 81.80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi), tai skaitā PVN;
1.1.4. “D” GRUPA - Ls 81.80 (astoņdesmit viens lats un 80 santīmi), tai skaitā PVN.
1.2. Distanču slēpošana :
1.2.1.
“A” GRUPA - Ls 59.00 (piecdesmit deviņi lati ), tai skaitā PVN;
1.2.2. “B” GRUPA - Ls 59.00 (piecdesmit deviņi lati ), tai skaitā PVN;
1.2.3. „C” GRUPA - Ls 59.00 (piecdesmit deviņi lati ), tai skaitā PVN;
1.2.4. „D” GRUPA - Ls 59.00 (piecdesmit deviņi lati ), tai skaitā PVN.
1.3. Slēpošanas stafetes :
1.3.1. “A” GRUPA - Ls 50.30 (piecdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.3.2. “B” GRUPA - Ls 50.30 (piecdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.3.3. “C” GRUPA - Ls 50.30 (piecdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.3.4. “D” GRUPA - Ls 50.30 (piecdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.4. Volejbols:
1.4.1. “A” GRUPA - Ls 37.50 (trīsdesmit septiņi lati un 50 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.4.2. “B” GRUPA - Ls 37.50 (trīsdesmit septiņi lati un 50 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.4.3. “C” GRUPA – Ls 37.50 (trīsdesmit septiņi lati un 50 santīmi), tai skaitā PVN.
1.5. Pavasara krosa stafetes (parkā):
1.5.1. “A” GRUPA - Ls 58.60 (piecdesmit astoņi lati un 60 santīmi), tai skaitā PVN;
1.5.2. “B” GRUPA - Ls 58.60 (piecdesmit astoņi lati un 60 santīmi), tai skaitā PVN;
1.5.3. “C” GRUPA - Ls 58.60 (piecdesmit astoņi lati un 60 santīmi), tai skaitā PVN;
1.5.4. “D” GRUPA – Ls 58.60 (piecdesmit astoņi lati un 60 santīmi), tai skaitā PVN.
1.6. Pavasara kross 4.klasei – Ls 53.90 (piecdesmit trīs lati un 90 santīmi), tai skaitā PVN.
1.7. Vieglatlētika pavasarī:
1.7.1. “A” GRUPA - Ls 91.70 (deviņdesmit viens lats un 70 santīmi), tai skaitā PVN;
1.7.2. “B” GRUPA - Ls 94.70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi), tai skaitā PVN;
1.7.3. “C” GRUPA – Ls 94.70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi), tai skaitā PVN.
1.8. Cēsu pilsētas Sporta skolas balvas izcīņa vieglatlētikā (rudenī) :
1.8.1. “A” GRUPA - Ls 103.70 (viens simts trīs lati un 70 santīmi), tai skaitā PVN;
1.8.2. “B” GRUPA - Ls 94.70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi), tai skaitā PVN;
1.8.3. “B” GRUPA - Ls 94.70 (deviņdesmit četri lati un 70 santīmi), tai skaitā PVN.
1.9. Rudens kross:
1.9.1. “A” GRUPA - Ls 51.30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.9.2. „B” GRUPA - Ls 51.30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.9.3. „C” GRUPA - Ls 51.30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.9.4. „D” GRUPA - Ls 51.30 (piecdesmit viens lats un 30 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.10. Futbols:
1.10.1. “A” GRUPA - Ls 70.30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
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1.10.2. “B” GRUPA - Ls 70.30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.10.3. “C” GRUPA - Ls 70.30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.10.4. “D” GRUPA - Ls 70.30 (septiņdesmit lati un 30 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.11. Tautas bumba (rotaļu spēle) “D” GRUPA - Ls 126.20 (viens simts divdesmit seši lati un 20 santīmi ), tai
skaitā PVN.
1.12. Dambrete :
1.12.1. “B” GRUPA - Ls 55.20 (piecdesmit pieci lati 20 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.12.2. “C” GRUPA - Ls 55.20 (piecdesmit pieci lati 20 santīmi ), tai skaitā PVN;
1.12.3. “D” GRUPA - Ls 55.20 (piecdesmit pieci lati 20 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.13. Basketbola elementu izpilde 3.klasei - Ls 51.70 (piecdesmit viens lats un 70 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.14. Basketbols junioriem - Ls 62.40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi ), tai skaitā PVN.
1.15. Basketbols „Oranžā bumba” D grupa - Ls 62.40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi), tai skaitā PVN.
1.16. Basketbols „Oranžā bumba” B grupa – Ls 62.40 (sešdesmit divi lati un 40 santīmi ), tai skaitā PVN.
2.
Noteikt, ka dalības maksu katrai izglītības iestādei par dalību konkrētās sacensībās aprēķina šādi: sacensības
organizēšanai noteikto maksu dalot ar sacensībām pieteikto komandu skaitu.
3.
Lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktors J. Naglis ).
4.
Lēmums ir spēkā no 01.01.2010. – 31.12.2010.
5.
Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam.

Lēmums Nr. 634 Par Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. lēmuma “Par Cēsu
pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldību aģentūras
“Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu (prot. Nr. 2, p.50) atzīšanu
par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 23.07.2009. lēmumu Nr. 87 „Par Cēsu pašvaldību aģentūras “Vidzemes Vēstures un
Tūrisma centrs” pārņemšanu, Ministru Kabinets 13.10.2009. izdevis noteikumus Nr.1183 “Noteikumi par trūkumu
novēršanu Cēsu rajona pašvaldības reorganizācijas plānā” 1.punktu un 1.pielikumu, kas nosaka, ka iestāde Cēsu
pašvaldības aģentūra “Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs” (reģistrācijas numurs 90001677262, Cēsu novads, Cēsis,
Baznīcas laukums 1) ar 30.11.2009. tiek nodota Cēsu novada pašvaldībai, tādējādi tā ir nevis Cēsu novada pašvaldības kā
Cēsu pilsētas pašvaldības saistību pārņēmējas un Cēsu rajona pašvaldības kopīgā aģentūra, bet tikai Cēsu novada
pašvaldības padotībā esoša aģentūra. Ievērojot iepriekš norādīto un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas
29.12.2009. atzinumam (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova,
G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav,
nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.01.2004. lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes un
Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldību aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” izveidošanu (prot. Nr.
2, p.50).
2.
Pieņemt zināšanai, ka pašvaldību aģentūra “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” ir Cēsu novada
pašvaldības pārraudzībā esoša iestāde.

Lēmums Nr. 635 Par Cēsu pilsētas domes 31.03.2005. lēmuma “Par pārstāvja
deleģēšanu Cēsu pašvaldības aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma
centrs” padomei” (prot. Nr. 8, p.4) atzīšanu par spēku zaudējušu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties Ministru Kabineta 13.10.2009. noteikumiem Nr.1183 “Noteikumi par trūkumu novēršanu Cēsu rajona
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pašvaldības reorganizācijas plānā” 1.punktu un 1.pielikumu, kas nosaka, ka iestāde Cēsu pašvaldības aģentūra “Vidzemes
Vēstures un tūrisma centrs” (reģistrācijas numurs 90001677262, Cēsu novads, Cēsis, Baznīcas laukums 1) 30.11.2009.
jānodod Cēsu novada pašvaldībai, tādējādi tā kļūst par tikai Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo aģentūru. Cēsu
novada dome 29.12.2009. pieņēmusi lēmumu Nr. 634 atzīstot par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.01.2004.
lēmumu “Par Cēsu pilsētas domes un Cēsu rajona padomes kopīgās Cēsu pašvaldību aģentūras “Vidzemes Vēstures un
Tūrisma centrs” izveidošanu (prot. Nr. 2, p.50), tādējādi, saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 29.pantu, jālikvidē
Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs padome. Ievērojot iepriekš minēto un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 29.12.2009. atzinumam (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.SuijaMarkova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars, O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav,
atturas- nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 31.03.2005. lēmumu “Par pārstāvja deleģēšanu Cēsu pašvaldības
aģentūras” „Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” padomei” (prot. Nr. 8, p.4).

Lēmums Nr. 636 Par pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigtās celtniecības
objektu atzīšanu 2009.gada faktiskajos izdevumos
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu samazināšanos un ieguldījumu pārtraukšanu
tālākminētajos objektos un Cēsu novada domes Finanšu komitejas (29.12.2009., prot.Nr.11 ) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (G.Šķenders, I.Suija- Markova, G.Bērziņa, M.Cīrulis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, J.Žagars,
O.Bicāns, M.Niklass, A.Raubiško, Ē.Rass), pret- nav, atturas- nav, nolemj:
1. Atzīt Cēsu novada pašvaldības 2009.gada faktiskajos izdevumos šādus pamatlīdzekļu izveidošanas un
nepabeigtās celtniecības objektus, par kopējo summu Ls 36 079.03 (Trīsdesmit seši tūkstoši septiņdesmit deviņi lati 03
santīmi):
Nr.p.k.

Objekta nosaukums

1.

Videonovērošanas sistēma posmā Baznīcas laukums –
Bērzaines iela 18, Cēsīs (projekta izmaksas)
Meža kapu kapličas ēkas rekonstrukcija, Lenču ielā 39,
Cēsīs (projekta izmaksas)
Avotu ielejas parka ierīkošana (projekta izmaksas)
Videonovērošanas kabeļu kanalizācija posmā Baznīcas
laukums – Bērzaines iela 18, Cēsīs (projekta un
aizsargčaulas izbūves izmaksas)
Palasta ielas – Gaujas ielas gājēju pārejas izbūve
(projekta izmaksas)
KOPĀ

2.
3.
4.

5.
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Objekta vērtība
uz 29.12.2009. (LVL)
3 245.00
3 496.52
14 042.00
14 930.69

364.82
36 079.03

