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Lēmums Nr. 1 Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas
vecuma bērnu grupu darbu no 2013.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās darbinieku tiesības izmantot ikgadējo atvaļinājumu un racionāli izmantotu
pašvaldības finanšu līdzekļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6. Punktu, 15. Panta
pirmās daļas 4.punktu, Darba likuma 149.pantu un Izglītības likuma 52.panta 2.punktu un saskaņā ar Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.12.2012. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1.
Noteikt, ka no 2013.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam Cēsu novada pirmsskolas izglītības
iestādēs un pirmsskolas vecuma bērnu grupās pirmsskolas izglītības programmas netiek īstenotas:
1.1.
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē no 18.06.2013. līdz 25.07.2013.
1.2.
Cēsu 2.pamatskolā no 01.07.2013. līdz 23.08.2013.
1.3.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē no 26.07.2013. līdz 30.08.2013.
1.4.
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 26.07.2013. līdz 30.08.2013.
1.5.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 18.06.2013. līdz 25.07.2013.
1.6.
Cēsu pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” no 01.07.2013. līdz 23.08.2013.
1.7.
Līvu pamatskolā no 01.08.2013. līdz 31.08.2013.
1.8.
Rāmuļu pamatskolā no 01.07.2013. līdz 31.07.2013.
2.
Vecākiem, kuri no 01.06.2013. līdz 31.08.2013. vēlas, lai viņu bērni pirmsskolas izglītības programmu apgūtu
citā pirmsskolas izglītības iestādē, par bērna izglītošanu un aprūpi slēdzams divpusējs līgums saskaņā ar līguma paraugu
lēmuma pielikumā.
3.
Grupu skaitu, kurās no 25.06.2013.līdz 31.08.2013. tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas, nosaka
ar Cēsu novada domes sēdes lēmumu, pamatojoties uz noslēgto divpusējo līgumu skaitu.
4.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
03.01.2013. lēmumam Nr.1
paraugs
Līgums Nr. _
Par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē,
kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu
Cēsīs,
201. Gada _
_pirmsskolas izglītības iestāde, reģistrācijas Nr. , adrese: , LV-, tās vadītājas _ personā, kura darbojas saskaņā ar
pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, turpmāk tekstā saukta – PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS,
un /vecāka vārds uzvārds/
turpmāk tekstā saukta PERSONA, deklarētās dzīvesvietas adrese: , turpmāk līgumā – LĪDZĒJI, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk tekstā – Līgums):
1. Līguma priekšmets
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina bērna /vārds, uzvārds/, personas kods _, deklarētās dzīvesvietas adrese: (turpmāk
tekstā – BĒRNS), izglītošanu un aprūpi periodā no ..201. Līdz ..201 vai dalītā periodā no ..201_. līdz ..201, no ..201… līdz ..201,
veicinot BĒRNA vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot BĒRNA attīstības likumsakarības un vajadzības, individuālajā
un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes (turpmāk tekstā – PAKALPOJUMS)
2.
LĪDZĒJU pienākumi un tiesības
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2.1.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina BĒRNA izglītošanu un aprūpi atbilstoši PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJA nolikumam, iekšējās kārtības noteikumiem, ar kuriem PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS iepazīstina PERSONU
pirms Līguma noslēgšanas, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS nodrošina BĒRNAM pakalpojumu, ja PERSONA ir nokārtojusi visas finansiālās
saistības par pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma saņemšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas.
2.3.
PERSONAI ir tiesības īstenot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nolikumā, iekšējās kārtības noteikumos un citos
normatīvajos aktos noteiktās tiesības BĒRNA izglītošanas nodrošināšanā.
2.4.
PERSONAI ir pienākums:
2.4.1.
veikt priekšapmaksu par PAKALPOJUMU 50% apmērā ;
2.4.2.
sadarboties ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU, ar pedagogiem un citām mācību procesā iesaistītām
personām;
2.4.3.
ievērot PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA iekšējās kārtības noteikumus;
2.4.4.
ievērot bērnu, pedagogu un citu personu likumiskās tiesības un intereses;
2.4.5.
informēt PAKALPOJUMA SNIEDZĒJU par BĒRNA veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt
nozīme mācību un aprūpes procesā.
2.5.
Gadījumi, kad PERSONA nenodrošina BĒRNAM PAKALPOJUMA saņemšanu pie PAKALPOJUMA
SNIEDZĒJA, tiek izskatīti par attaisnotiem saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 12.11.2009.gada lēmuma Nr.370 „ Par
vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās ” 2.3.1.un 2.3.2, un 2.4.punktu
3.
Norēķinu kārtība un termiņi
3.1.
Maksa par PAKALPOJUMU tiek aprēķināta, pamatojoties uz Cēsu novada domes lēmumu, kas nosaka
samaksas apmēru par viena bērna uzturēšanos pirmsskolas izglītības iestādē par vienu dienu.
3.2.
PERSONA par PAKALPOJUMU veic priekšapmaksu 50 % apmērā vienu mēnesi pirms pakalpojuma
saņemšanas, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības izsniegto rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā un kārtībā.
3.3.
Ja maksa par PAKALPOJUMU netiek veikta līdz Līguma 3.2.punktā noteiktajam termiņam,
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS ir tiesīgs PERSONAI atteikt turpmāk sniegt PAKALPOJUMU.
3.4.
Neattaisnotu kavējumu gadījumā, tas ir jebkurā gadījumā, kas nav noteikts Līguma 2.5.punktā, veiktā
maksa par BĒRNA uzturēšanos pie PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA netiek atmaksāta PERSONAI.
4.
Līguma darbības termiņš
4.1.
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.
4.2.
Līguma laušana pieļaujama LĪDZĒJIEM savstarpēji vienojoties.
4.3.
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJAM vai IESTĀDEI ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu:
4.3.1. ja PERSONA nepilda Līguma 3.2.punkta nosacījumus;
4.3.2. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
5.
Strīdu izšķiršanas kārtība
5.1.
Visus strīdus, kas rodas starp LĪDZĒJIEM Līguma darbības laikā, LĪDZĒJI izšķir pārrunu ceļā. Ja LĪDZĒJI
nespēj panākt vienošanos, strīdus izšķir tiesa atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
5.2.
Attiecībās un prasījumos, kas starp LĪDZĒJIEM var rasties Līguma izpildes gaitā, bet kas Līgumā nav
atrunāti, LĪDZĒJI rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem, kas nosaka šādas attiecības vai
pieprasījumus.
6.
Citi noteikumi
6.1.
Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas
LĪDZĒJI.
6.2.
LĪDZĒJI piekrīt, ja kādam no LĪDZĒJIEM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret otru LĪDZĒJU,
tad LĪDZĒJS – kreditors būs tiesīgs bez saskaņošanas ar debitoru veikt LĪDZĒJA debitora personas datu apstrādi (nodot
parāda piedziņu vai jebkurai parādu piedziņas firmai).
6.3.
Parakstot Līgumu, PERSONA apliecina, ka Līguma nosacījumi PERSONAI ir saprotami un pieņemami un ka
PERSONA ir iepazīstināta ar PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.
6.4.
Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, viens Līguma eksemplārs glabājas pie
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA, viens – pie PERSONAS. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais
spēks.
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Līdzēju rekvizīti
PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS
Adrese:

PERSONA
Adrese

Reģistrācijas Nr.

Tālrunis:

Tālruņa numurs:

Paraksts:

Paraksts

Lēmums Nr. 2 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par
publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu un 61.pantu, ievērojot
Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5.pantu un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 20.12.2012. atzinumu ( prot. Nr.18), Cēsu novada dome nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” šādus
grozījumus:
1. izslēgt no Publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas I.Mercu, Komunālās nodaļas vadītāja vietnieka,
komunālinženiera p.i.;
2. iekļaut Publisko pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas sastāvā D.Ozoliņu, Komunālās nodaļas
komunālinženieri.

Lēmums Nr. 3 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 "Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadā’’ apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 46.pantu un likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 1.panta otrās
daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 40.1 un 47. punktiem un ievērojot Cēsu novada Finanšu komitejas
27.12.2012.atzinumu (prot.Nr.17) Cēsu novada dome nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.1 ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli Cēsu novadā
2013.gadā’’ saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTI
Ar Cēsu novada domes
03.01.2013.lēmumu Nr. 3
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
03.01.2013.
Nr. 1
Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadam
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par Pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu,
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9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 401.un 47. punktiem
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība 2013.gadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojumu zemei, kā arī nosaka šī pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus,
kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2013.gadam.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu izdošanu un nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
atbilstoši šo saistošo noteikumu nosacījumiem veic Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļa.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošana

2013.gadā

1. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25
procentiem. Nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums tiek piemērots arī tādiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kuri sastāv no vienas telpu grupas un zemes
domājamām daļām.
2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2013.gadā (ja 2012.gadā objekts bija
ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma nodokļa objekts),
tad nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam tiek aprēķināts nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.
3. Šo noteikumu 3.punktā noteikto nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja aprēķinātais nekustamā
īpašuma nodoklis ir mazāks par 5 latiem.
4. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma ierobežojums neattiecas uz nodokļa
aprēķinu par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
III. Kārtība, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas
1. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2013.gadā tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25m2.
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā
1. Pašvaldība nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde par 2013.gadu
uzsākama ne vēlāk kā piecu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
V. Noslēguma jautājumi
9. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
10. Atzīt par spēku zaudējušiem 12.01.2012. Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Cēsu novadā 2012.gadā”.
Pielikums Saistošajiem noteikumiem Nr.1
Cēsu novada domes 03.01.2013.saistošo noteikumu Nr.1
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 2013.gadam”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa
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Informācija

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 11.panta otrās
daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 401.un
47. punktiem.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas
noteikumu 401.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa
apmēru zemei 2012.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma
ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas 9.1 punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par dzīvojamo
māju palīgēku neaplikšanu vai aplikšanu ar nekustamā
īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2 , izņemot
garāžas.
Likuma „ Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas
noteikumu 47.punkts paredz pašvaldību domēm tiesības līdz
dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums
par 2013.gadu, pieņemt saistošos noteikumus par nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes
termiņu vai piedzīt laikā nenomaksāto nodokli, nokavējuma
naudu bezstrīda kārtībā atbilstoši likuma „Par nodokļiem un
nodevām”.
Saistošos noteikumus pieņem likuma „Par pašvaldībām”
46.panta kārtībā.
Saistošie noteikumi Nr. 1 „Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu 2013.gadam” nosaka:
• nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma
piemērošana 2013.gadā;
• kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
• nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu
piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma
ierobežojuma piemērošana 2013.gadā iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu LVL 7 740.
Nosakot kārtību, kādā 2013.gadā ar nekustamā īpašuma
nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu apmēram LVL 2 000.
Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš 2013.gadā, iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu nav.
Saistošo noteikumu projekts praktiski neietekmē
uzņēmējdarbību Cēsu novada pašvaldības teritorijā.

Saistošos noteikumus publicē laikrakstā „Cēsu Vēstis”, kā
arī tie tiek publicēti portālā www.Cesis.lv un izlikti redzamā
vietā pašvaldības ēkā.
Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas
konsultācijas ar privātpersonām. Saistošo noteikumu projekts
ievietots Cēsu novada pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.

Lēmums Nr. 4 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Grozījumi

7. no 19

Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.12.2012. atzinumu (prot.Nr.17) Cēsu novada dome nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.2 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar
pielikumu.
APSTIPRINĀTI
Ar Cēsu novada domes
03.01.2013.lēmumu Nr. 4
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
03.01.2013.
Nr. 2

Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli’’
5.panta trešo daļu
Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā šādus grozījumus:
1. Aizstāt punktos 2.9., 2.10., 2.11., 2.12. vārdus „bez zemes vai tās domājamās daļas” ar vārdiem „ar zemes vai tās
domājamās daļas’’.
2. Papildināt noteikumus ar punktu 2.14.13. šādā redakcijā :
„2.14.13. uz minēto objektu piekritīgo zemi”.
1. Izteikt punktu 4.2.2. šādā redakcijā:
„ saistošo noteikumu 2.13. un 2.14.punktā minētājām nodokļu maksātāju kategorijām dokumenti jāiesniedz taksācijas
gadā, bet pārrēķinu veiks par tekošo taksācijas gadu”.
1. Papildināt noteikumus ar punktu 4.2.1.1 šādā redakcijā:
„4.2.1.1 pēc 28.februāra – atvieglojums tiek piemērots ar nākošo mēnesi pēc iesnieguma reģistrēšanas”.
Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.2
Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošo noteikumu Nr.2
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"Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27
“Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Projekta nepieciešamības
pamatojums

22.11.2012. Cēsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Grozījumi Cēsu
novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 “ Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā"”
(turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai noteiktu jaunu nodokļa
atvieglojuma apmērus noteikumu 2.9.-2.12., 2.14.1punktā minētajām
maksātāju kategorijām, lai atbilstoši grozījumiem likumā “Par nekustamā
īpašuma nodokli” uz 01.01.2013. piemērotu atbilstošu principu ievērošanu.

Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar grozījumiem likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta
pirmās daļas 2.punktā un 1.2 daļā minētajiem objektiem un tiem piekritīgo zemi
atvieglojumi piemērojami trūcīgām un maznodrošinātām personām. Tiek
papildināti saistošie noteikumi ar punktu 2.14.13., jo 25% atvieglojums
maznodrošinātām personām attieksies arī uz zemi vai to domājamo daļu.
Lai ievērotu objektivitātes principu vienādi tiek noteikti papildinājumi sociāli
neaizsargātām maksātāju kategorijām, tad punktos 2.9., 2.10., 2.11., 2.12.
noteiktām maksātāju kategorijām noteikts, ka atvieglojums piemērojams arī uz
zemi vai to domājamo daļu. Saskaņā ar grozījumiem likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 50.punktu un izvērtējot administrēšanas
iespējas , lai piemērotu vienu normu gan likumā, gan saistošajos noteikumos
punktā 4.2.2. noteikts iesniegumu iesniegšanas termiņš un aprēķina kārtība un
2.13., 2.14.noteiktām maksātāju kategorijām.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu grozījumi ietekmi uz Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma nodokļa kopējiem ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav
iespējams to aprēķināt.

Informācija par ietekmi uz Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana ietekmēs objektivitātes principu
sabiedrību un
sociāli mazāk aizsargātām nodokļa maksātāju kategorijām.
uzņēmējdarbības vidi
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts publicēts pašvaldības mājaslapā www.cesis.lv .

Lēmums Nr. 5 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 2012.
gada 30. augusta lēmumu Nr.386 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
20.12.2012.(prot.Nr.18 ) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome
nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Ls 1 598 736,00(viens miljons pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši
lati) sadalīt:
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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 sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Profesionālā vidusskola
PAVISAM

Mērķdotācija
I-VIII
Ls
215 280,00
271 224,00
186 576,00
223 384,00
216 408,00
197 104,00
100 920,00
40 192,00
39 712,00
107 936,00
1 598 736.00

2. Lēmums ir spēkā līdz 2013.gada 31.augustam.
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktore D. Eglīte), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 2. vidusskolai (direktore
A. Sīmane), Cēsu pilsētas pamatskolai (direktors M.Šķēle), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Būre), Cēsu 2. pamatskolai
(direktors O.Bicāns), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore I.Eglīte), Līvu pamatskolai (direktore A.Gabranova),
Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu Profesionālajai vidusskolai (direktore M.Apsīte) nodrošināt
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 6 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome
nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 90 736,00 (deviņdesmit
tūkstoši septiņi simti trīsdesmit seši lati) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

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

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 2. pamatskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Bērnu un jauniešu centrs
PAVISAM

2.Lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31. augustam.
10. no 19

Mērķdotācija
I-VIII
Ls
6280,00
20 240,00
14 656,00
31 408,00
8024,00
4536,00
3496,00
2096,00
90 736,00

3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei
(vadītāja S.Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Rozenberga), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas
izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. pamatskolai (direktors O.Bicāns), Līvu pamatskolai (direktore A.
Gabranova), Rāmuļu pamatskolai (direktore I. Brammane), Cēsu bērnu un jauniešu centram (direktorei Dz. Matusēvičai),
nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 7 Par Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoru mēnešalgām
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, likuma „Par
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome
nolemj:
1. No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam apstiprināt Cēsu novada vispārizglītojošo skolu direktoriem
sekojošas mēnešalgas no mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu,
pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izglītības iestāde
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Profesionālā vidusskola

Mēnešalga Ls
795,00
830,00
773,00
830,00
739,00
830,00
694,00
605,00
605,00
774,00

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 8 Par speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- pašvaldību
speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.12.2012.(prot.Nr.18 ) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1. No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam apstiprināt Cēsu novada speciālo izglītības iestāžu vadītāju
mēnešalgas no mērķdotācijas pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem:
11. no 19

Nr.p.k.
1.1.
1.2.

Izglītības iestāde
Cēsu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs
Cēsu pilsētas speciālā pirmskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis”

Mēnešalga Ls
774,00
639,00

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 9 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu , ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17)
atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1. No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei mēnešalgu Ls
785,00 (septiņi simti astoņdesmit pieci lati) mēnesī, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 10 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktora mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17)
atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1. No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram mēnešalgu
Ls 620,00 (seši simti divdesmit lati) mēnesī, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 11 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 20.12.2012.(prot.Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012.(prot.Nr.17)
atzinumu, Cēsu novada dome nolemj:
1. No 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei
mēnešalgu Ls 785.00 (septiņi simti astoņdesmit pieci
lati) mēnesī, kura tiek finansēta no pašvaldības budžeta.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 12 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu

12. no 19

direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. un 13. punktu,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.12.2012. (prot.Nr. 18 ) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 27.12.2012. (prot.Nr.17) atzinumu , Cēsu novada dome nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā vidējās izglītības
skolotājam Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir Ls 465.00
2. Noteikt, ka Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir Ls 400,00
3. Noteikt, ka Cēsu 2. vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 2. vidusskolā, ir Ls 370,00
4. Noteikt, ka Cēsu 1. pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 1. pamatskolā, ir Ls 379,00
5. Noteikt, ka Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā, ir Ls 315,00
6. Noteikt, ka Cēsu pilsētas pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas pamatskolā, ir Ls 365,00
7. Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2013. gada 01. janvāra līdz 2013. gada 31. augustam.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L. Kokina).

Lēmums Nr. 13 Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko
darbinieku amata vienību apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo
noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „Noteikumu „Par
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”
apstiprināšanu”, ievērojot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 13.12.2012. iesniegumu Nr.1-14/59, Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.12.2012. atzinumu (protokols Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 27.12.2012. atzinumu (protokols Nr.17) Cēsu novada dome, nolemj:
1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
Lēmuma izpildi nodrošināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei D.Eglītei.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).

Lēmums Nr. 14 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku
amata vienību apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošo
noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 12.punktu, Cēsu pilsētas domes 24.11.2005. lēmumu „Noteikumu „Par
vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”
apstiprināšanu”, ievērojot Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 14.12.2012. iesniegumu Nr.1-13/66, Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.12.2012. atzinumu (protokols Nr.18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
27.12.2012. atzinumu (protokols Nr.17) Cēsu novada dome, nolemj:
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1.
2.
3.
4.

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstu.
Lēmums stājas spēkā ar 01.01.2013.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktorei I.Eglītei.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai (vadītāja L.Kokina).

Lēmums Nr. 15 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 3„Saistošie
noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta 2012.gada 5.maija noteikumu Nr. 309.
”Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 16. punktu, un ievērojot
Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.12.2012. (prot. Nr.16) un Finanšu komitejas 27.12.2012. (prot. Nr.17)
atzinumu, Cēsu novada dome nolemj :
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 3 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.01. 2013. lēmumu Nr.15
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
03.01.2013.
Nr.3
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1.
Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
1.2. publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
1.3. sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža;
1.4. zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā
(turpmāk - zaudējumu atlīdzība), kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2.
Lai saņemtu koku ciršanas atļauju zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turpmāk – iesniedzējs)
iesniedz iesniegumu Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Vaives pagasta pārvaldes
administrācijā.
3.
Iesniegumu par koku ciršanu Cēsu novada pašvaldībā izskata, kā arī atļauju izsniedz Cēsu novada
pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, (turpmāk – komisija), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atļauja ir derīga
vienu gadu.
4. Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, komisija nodrošina koku apskati dabā, izvērtē nepieciešamību
rīkot publisko apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību.
5. Lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
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III. Publiskā apspriešana
6.
Publisko apspriešanu par koku ciršanu rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta
apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
7.
Publisko apspriešanu nerīko,
7.1. ja paredzēta nokaltušu vai bojātu koku ciršana,
7.2. teritorijā, kurai pēc spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir apstiprināts detālplānojums un par to rīkota
sabiedriskā apspriešana.
8.
Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.
9.
Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem Komisija. Lēmumā nosaka publiskās
apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamo materiālu (planšete drukātā (2 eksemplāros) un digitālā veidā) un
informācijas apjomu (plāns, ar projektēto situāciju un cērtamiem kokiem, situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo
iesniedzējam, un citas prasības.
10.
Publiskā apspriešanas noris ne mazāk kā 5 darba dienas. Publiskā apspriešana uzskatāma par uzsāktu no
datuma, kad paziņojums par publisko apspriešanu publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.
11.
Informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības ēkā, Vaives pagasta
pārvaldes administrācijā un publicē pašvaldības mājas lapā internetā.
12.
Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas tiesības:
12.1.
iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju;
12.2.
līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Komisijai atsauksmes, priekšlikumus vai
ierosinājumus.
13. Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo Komisija un pieņem attiecīgu Lēmumu.
IV Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
14. Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā minētos koeficientus, saskaņā ar šādu formulu:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x KP,
kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
KD – koka diametra koeficents,
KS – koka sugas koeficients,
KI - koka nociršanas iemesla koeficients;
KA - apdzīvotas vietas koeficients;
KV - koka atrašanās vietas koeficients;
KP - pašvaldības koeficients.
15. Pašvaldības koeficients ir 1.
16. Zaudējumu atlīdzība pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības sagatavoto rēķinu iemaksājama Cēsu novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā pirms atļaujas saņemšanas.
pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.3
Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošiem noteikumiem Nr. 3
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Pašreizējās situācijas
raksturojums
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Koku ciršanu ārpus meža šobrīd nosaka Cēsu novada domes 2010.gada
26.augusta saistošie noteikumi Nr. 31 „Par kokaugu un apstādījumu
uzturēšanu un aizsardzību”. Šie saistošie noteikumi izdoti uz Ministru
kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai
ārpus meža zemes” pamata, kas atzīti par spēku zaudējušiem ar Ministru
kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr. 309. Minētajos Ministru
kabineta noteikumos paredzēts, ka vietējās pašvaldības dome līdz
2012.gada 31.decembrim izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu
ārpus meža.

Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums

Dokumenta būtība

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

Jauni saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu. Tie nosaka koku ciršanas izvērtēšanas kārtību, publiskās
apspriešanas procedūras kārtību un zaudējumu atlīdzību. Pašvaldībā
nepieciešami saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža, lai novērstu
pārpratumus un nelikumības koku ciršanas gadījumos.

Noteikumi nosaka:
16.1.
koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
16.2.
publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
16.3.
sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko
publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža;
16.4.
zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības
samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk
- zaudējumu atlīdzība), kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un
atlīdzināšanas kārtību.
Noteikumi nosaka, ka koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā izvērtē Cēsu
novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, izskatot saņemtos
iesniegumus, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un
aprēķina zaudējumu atlīdzību.
Publisko apspriešanu par koku ciršanu rīko, ja koku ciršanas rezultātā
būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai
ekoloģiskā kvalitāte.
Publisko apspriešanu nerīko, ja paredzēta nokaltušu vai bojātu koku ciršana
un teritorijā, kurai pēc spēkā esošiem normatīvajiem aktiem ir apstiprināts
detālplānojums un par to rīkota sabiedriskā apspriešana.
Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 3.pielikumā minēto formulu. Pašvaldības koeﬁcients ir 1.

Neliela. Zaudējumu atlīdzība, ja tāda tiks aprēķināta, tiks iemaksāta Cēsu
novada pašvaldības pamatbudžeta kontā.

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts būtiski nemaina privātpersonām un juridiskām
personām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Administratīvo aktu var
pārsūdzēt Cēsu novada domē.
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu.

Lēmums Nr. 16 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 4 „Grozījumi
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Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta Saistošajos noteikumos Nr.31 „Par
kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1.daļas 16. punktu, 43.panta 1.daļas 9. punktu un
ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.12.2012. (prot. Nr.16) un Finanšu komitejas 27.12.2012.
(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome nolemj :
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.4 „Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada
26.augusta Saistošajos noteikumos Nr. 31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” saskaņā ar
pielikumu.
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
03.01. 2013. lēmumu Nr.16
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
03.01.2013.
Nr.4
Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.31
„Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”

Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 9. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību” šādus grozījumus
1. Svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamata norādē vārdus „un Meža likuma 8. panta otro daļu
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” 12.punktu’’.
2. Svītrot 1.1.apakšpunktā vārdus „koku, publiskajos apstādījumos augošo krūmu ciršanas kārtību un zaudējumu
atlīdzības par dabas daudzveidības samazināšanu (turpmāk - zaudējumu atlīdzība) aprēķināšanas un maksāšanas
kārtību”.
3. Svītrot 1.2.apakšpunktu.
4. Svītrot 1.4.apakšpunktu.
5. Svītrot II nodaļu „Kokaugu ciršanas un vainagu veidošanas noteikumi” un Pielikumu Nr. 1. „Vietējās nozīmes
aizsargājamo koku minimālās dimensijas”.
Pielikums saistošajiem noteikumiem Nr.4
Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 03.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4
„Grozījumi Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu
uzturēšanu un aizsardzību”
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Pašreizējās situācijas
raksturojums

Koku ciršanu, vainagu veidošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību
šobrīd nosaka Cēsu novada domes 2010.gada 26.augusta saistošie
noteikumi Nr. 31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”.
Šie saistošie noteikumi izdoti uz Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta
noteikumu Nr. 717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” pamata, kas
atzīti par spēku zaudējušiem ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumiem Nr. 309. Minēto Ministru kabineta noteikumu 26. punkts
nosaka, ka vietējās pašvaldības dome līdz 2012.gada 31.decembrim izdod
noteikumus par koku ciršanu ārpus meža. Līdz ar jaunu saistošo noteikumu
izstrādi, nākas veikt izmaiņas esošajos saistošajos noteikumos.

Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums

Cēsu novada dome, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija
noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu,
izdod jaunus saistošos „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”, līdz ar to
tiek svītrota spēkā esošo saistošo noteikumu II nodaļa „ Kokaugu ciršanas
un vainagu veidošanas noteikumi ” un Pielikums Nr. 1. „Vietējās nozīmes
aizsargājamo koku minimālās dimensijas”, kā arī veikti citi grozījumu, kas
saistīti ar iepriekš minēto saistošo noteikumu pieņemšanu.

Dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti

Dokumenta būtība saglabājas esošā, tiek svītrota viena nodaļa, kas
attiecas uz kokaugu ciršanu un vainagu veidošanu.
Saistošo noteikumu saturs nemainās, tiek svītrota viena nodaļa, kas
attiecas uz kokaugu ciršanu un vainagu veidošanu.

Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām un juridiskām personām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību.
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu.

17.
Par dienesta viesnīcas izveidi Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novads ir dibinājis trīs vispārējās vidējās mācību iestādes un vienu profesionālo izglītības iestādi. Divām novada
ģimnāzijām , ņemot vērā izglītojamo mācību rezultātus, piešķirts Valsts ģimnāzijas statuss. Apzinoties pamata, vidējās
un vidējās profesionālas izglītības kvalitātes nozīmi, Cēsu novada izglītības iestādēs izvēlas mācīties bērni no citām
novada pašvaldībām. Ir nepieciešams risināt jautājumu par skolēnu nakšņošanas iespējām pilsētā. Šobrīd Cēsīs nav
dienesta viesnīcas, kas būtu piemērota skolēniem.
Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un ilgtermiņa Cēsu novada izglītības iestāžu attīstību un veicinātu materiālo resursu
racionālu izmantošanu, izmantojot vienotu infrastruktūru – dienesta viesnīcu (internātu), ievērojot Cēsu pilsētas
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attīstības programmu 2008. – 2014.gadam, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu
2.vidusskolas un Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstības stratēģiju izglītojamo piesaistē, pamatojoties uz Likuma par
pašvaldībām 15.panta 4.punktu , ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 27.12.2012. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu
novada dome nolemj :
1. Uzsākt nepieciešamās darbības dienesta viesnīcas izveidei Cēsu novadā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.04.2010. lēmumā Nr. 261
„Par mobilo sakaru pakalpojumu limitu noteikšanu”
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