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Lēmums Nr. 385 Par daļēju atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Lēmums Nr. 386 Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktu viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 25.1pantu (..) pašvaldības ir tiesīgas
dibināt kapitālsabiedrību Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajos gadījumos. Valsts pārvaldes iekārtas likuma
88.panta pirmajā daļā ir noteikti gadījumi, kādos publiska persona var veikt komercdarbību, t.i.,:1) ja tirgus nav spējīgs
nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi
nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;3) stratēģiski svarīgā nozarē;4) jaunā nozarē;5) nozarē, kuras
infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm
nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu, savukārt, otrajā daļā noteikts, ka Komercdarbības veikšanai
publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014-2020 kā viens no rīcības virzieniem ir dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga
apsaimniekošana , kas izvirza mērķi ” kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana”. Plānā noteiktie rīcības virziena
ietvaros veicamie uzdevumi ir uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla
infrastruktūras, pakalpojumu un produktu piedāvājuma attīstība, kā arī atbalsts kultūras iestāžu, vietējo uzņēmēju un
tradicionālo amatnieku darbībai, veidojot produktus un pakalpojumus uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma
bāzes. Nacionālajam attīstības plānam pakārtotie reģionālās nozīmes stratēģiskie dokumenti nosaka, ka Cēsis ir
nacionālas nozīmes kultūras centrs. Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmā Cēsis tiek definētas kā otrs
lielākais attīstības centrs Vidzemē ar noteicošo lomu kultūras un tūrisma jomā. Šajā programmā ir izvirzīti visam reģionam
būtiskie stratēģiskie virzieni – nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību kultūras pakalpojumiem, saglabāt kultūrvēsturiskās
tradīcijas un sakārtot kultūrvidi, attīstot reģionā kultūras infrastruktūru. Kā aktivitāte ir izcelta nepieciešamība veicināt
kultūras un tautsaimniecības mijiedarbības attīstību, sekmējot rentablu reģionālu kultūras, sporta un aktīvās atpūtas
pasākumu ieviešanu. Jaunajā topošajā valsts kultūrpolitikā „Radošā Latvija” rakstīts šādi: Eiropas Savienības dalībvalstīs
vēršas plašumā radošo teritoriju tīkls – tie ir inovāciju un attīstības centri, kuru izveidē būtisku lomu spēlē kultūras un
radošās industrijas. Veidojot radošu atmosfēru, tās maina pilsētas vai reģiona publisko tēlu, ceļ iedzīvotāju pašapziņu,
sekmē tūrisma attīstību. Arī Latvijā jau iezīmējas spilgtas radošās pilsētas, novadi un lauku teritorijas, kurās vērojama
nozīmīga kultūras un radošo aktivitāšu koncentrēšanās un kuras savā attīstībā mērķtiecīgi izmanto arī kultūras kapitālu.
Tādas ir Cēsis, Kuldīga, Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Daugavpils, kā arī Vecpiebalgas un Kandavas novadi. Pēdējos gados
ar ES struktūrfondu līdzfinansējumu ir veiktas investīcijas reģionu kultūras kapitālā – izveidots daudzfunkcionāls kultūras
centrs Rēzeknē, tādi top arī Cēsīs un Liepājā. Investīcijas veiktas Kuldīgā, Daugavpilī u.c., kas ir pamats radošas
kultūrvides veidošanai. Turpmākajā periodā jānodrošina jaunās kultūras infrastruktūras sekmīga funkcionēšana,
piedāvājot profesionālās mākslas pasākumus reģionos un attīstot pakalpojumus, piesaistot iedzīvotājus un tūristus.
Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveide sociāli ekonomiskais pamatojums (skat.„Nacionālas
un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālo centru izveides sociāli ekonomiskais pamatojums” 2008, 35
lpp.- http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/petijumi.html) izvirza Cēsis kā vienu no vietām, kurā realizējams
projekts „Daudzfunkcionālo kultūras centru izveide „ uzsverot sekojošo: Cēsu priekšrocība ir pilsētas kultūras dzīves
aktivitāte un pilsētvides piemērotība brīvdabas uzvedumiem – kā pozitīvi piemēri tiek minēti Cēsu mākslas festivāls,
Vidzemes kamerorķestra darbība un Cēsu pilsdrupas kā dabiska vide dažādu kultūras pasākumu rīkošanai. Kā norāda
eksperti, Cēsu aktīvās kultūras dzīves pamatā ir trīs resursi – pašvaldības kultūras centra darbinieku un vietējo uzņēmēju
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entuziasms un Cēsu mūzikas vidusskolas darbība.
Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija „Latvija 2030” (LIAS) nosaka, ka kultūra var veicināt straujāku Latvijas
ekonomisko izaugsmi, kas saskan ar DFC mērķi veicināt reģiona sociālekonomisko attīstību, uzlabojot kultūrvidi. LIAS
aicina sekmēt masveida radošumu, veidojot visiem atvērtu, jaunrades darbībai nepieciešamu infrastruktūru, kas saskan ar
Vidzemes daudzfunkcionālā centra uzstādījumiem.
Saskaņā ar Valsts kultūrpolitikas vadlīnijām 2006-2015, kurās kā rīcības virziens minēts "Veicināt profesionālās mākslas
pieejamību visā Latvijas teritorijā" ir nepieciešams nodrošināt profesionālās mākslas koncertiem un uzvedumiem
atbilstošus apstākļus (akustisko koncertzāli), lai sabiedrība varētu iegūt augstvērtīgus profesionālās mākslas
pakalpojumus, ko nevar nodrošināt neatbilstošā infrastruktūrā.
Cēsu novada attīstības stratēģijā 2013-2019 kultūrvide noteikta ceturtajā prioritātē „Dabas vide un kultūrvide”, izvirzot
rīcības virzienu RV4.3 Attīstīt reģionālus, nacionālus un starptautiskus kultūras un sporta notikumus, kurā izvirza
galvenos uzdevumus: veidot un atbalstīt kultūras pasākumus, kas piesaista plašu apmeklētāju skaitu un veidot vienotu
kultūras un sporta notikumu klāstu visa gada garumā.
Ievērojot nacionālās, reģionālās un pašvaldības plānošanas dokumentu rīcības virzienus kultūras jomā, Cēsu novada
pašvaldība mērķtiecīgi strādājusi un plānojusi strādāt pie kultūras nozares attīstības.
Cēsu novadā ir salīdzinoši augsta kultūras resursu koncentrācija (kultūrvēsturiskie objekti, kultūras pasākumu daudzums
(tai skaitā profesionālās mākslas pasākumi), mākslinieku un radošo uzņēmēju darbība, kultūras izglītības iestādes u.c.
organizācijas), lai uz to bāzes novadā varētu attīstīt kultūras industriju un radošo ekonomiku.
Pēdējos gados pilsētas vārds aizvien vairāk kļūst pazīstams arī starptautiskajā apritē, pateicoties tūrisma un, it īpaši,
kultūras tūrisma uzplaukumam.
Cēsu 800 gadu svinības 2006.gadā tika iekļautas UNESCO pasākumu kalendārā un tika godalgotas ar Baltijas Pilsētu
savienības Kultūras balvu. Cēsis ir vienīgā pilsēta, kas Baltijas Pilsētu savienības Kultūras balvu ir ieguvusi atkārtoti, 2012.gadā balva tika piešķirta par daudzpusīgas un sekmīgas kultūras sadarbības veidošanu ar Tartu.
Tāpat atzinīgi tika novērtēts Cēsu pieteikums Eiropas Kultūras galvaspilsētas 2014 titulam – ES starptautiskā žūrija savā
ziņojumā (http://ec.europa.eu/culture/documents/final_report_inriga_2014.pdf) pauda, ka apbrīno Cēsu
pilsētas centienus iegūt Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, parādot lielu entuziasmu. Žūrijas locekļi augstu novērtēja
to lomu, kāda pilsētas reģenerācijā ir dota kultūrai.
Cēsu pašvaldība regulāri sadarbojas ar ārvalstu vēstniecībām un kultūras institūtiem, veidojot novadā starptautisku
kultūras piedāvājumu.
Pašvaldība mērķtiecīgi sniedz finansiālu un administratīvu atbalstu privātām un nevalstiskām kultūras organizācijām, kas
ļauj bagātināt un daudzveidot kultūras piedāvājumu novadā, piesaistot arī apkārtnes iedzīvotājus, kultūras tūristus.
Nevalstiskās kultūras organizācijas (aktīvi darbojas 11 organizācijas, organizāciju skaitam piemīt tendence pakāpeniski
pieaugt) veic nozīmīgu darbu iedzīvotāju iesaistīšanā savas kultūrvides veidošanā, tādējādi netieši uzlabojot arī sociālo
vidi.
Kultūras iniciatīvu atbalstam pašvaldība regulāri ir rīkojusi projektu konkursu, kuru ietvaros pieprasītais kultūras projektu
līdzfinansējums parasti 2-3 reizes pārsniedz pieejamo projektu konkursa finansējumu. Kopš 2008. gada tikuši ieviesti 123
projekti ar kopējo finansējumu - 48000 LVL. Saņemot pašvaldības atbalstu, organizācijas spēj piesaistīt papildus
finansējumu un ģenerēt ienākumus, sekmējot vispārēju kultūras sektora attīstību novadā.
Kultūras industriju atbalstam pašvaldība sadarbībā ar Laikmetīgās Mākslas centru 2013.gadā rīkoja konkursu "Brigādes",
finansiāli atbalstot 4 uzņēmumus (katram uzņēmuma piešķirti 2500 Ls), kas veicinās kultūras ekonomisko atdevi un
jaunu darba vietu radīšanu kultūras sektorā novadā.
Cēsu zīmolu veidojušas ilgstošas un noturīgas mākslas tradīcijas, un šobrīd par vienu no pilsētas atpazīstamības zīmēm
var uzskatīt Cēsu mākslas festivālu, kas pirmo reizi notika 2007. gadā, gūstot ne vien reģionālu, bet arī valstiska mēroga
atzinību. 2007. gadā Festivāls saņēma Kultūras Ministrijas gada balvu kultūrā nominācijā „Kultūra valsts izaugsmei”.
Festivāls vairakkārt arī nominēts laikraksta „Dienas” kultūras balvai. Festivāla kopējais tēls tiek veidots dažādu
profesionālās mākslas izteiksmes veidu sintēzes rezultātā (vizuālā māksla, mūzika, skatuves māksla, kino, deja, opera
utt.). Cēsu mākslas festivāla dalībnieki ir savā jomā atzītas autoritātes, tāpēc pilsēta vasaras sezonā kļūst par vietu, kurā
norisinās nozīmīgas Latvijas kultūras dzīves aktualitātes.
Pēc Cēsu tūrisma informācijas centra datiem, 2012. gadā tūristu skaits pieaudzis līdz pat 400 tūkstošiem, no kuriem Cēsu
pili, kā kultūrvēsturisku objektu ir apmeklējuši vairāk kā 7 tūkstoši apmeklētāju. Cēsu mākslas festivāls 2012. gadā
piesaistījis vairāk kā 12 tūkstošus tūristu no citiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm, bet 2013. gadā jau 13 tūkstošus
tūristus. Pēc pētījumu datiem, Cēsu mākslas festivāls Cēsu pilsētas ekonomikai piesaistījis ap 140 tūkstošiem latu.
Kopējais Cēsu mākslas festivāla budžets ir 120 tūkstošus latu gadā.
Ieguldītās un plānotās investīcijas no ES un pirmsstrukturālajiem fondiem kultūras un tūrisma projektos kopš 2002. gada
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ir 16 793 063 LVL apmērā, citas investīcijas no valsts un citu fondu finansējuma avotiem 3 178 955 LVL.
Pašvaldības finansējums Cēsu novada kultūras iestāžu uzturēšanai 2013.gadā plānots 964 376 latu apmērā, kas ir 11% no
CNP aktīvā budžeta.
Projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide investīcijas nekustamajā īpašumā
Raunas ielā 12 kopš 2008. gada sasniegušas 9689746,09LVL. Ēkā Raunas ielā 12 pēc projekta ieviešanas beigām
paredzēts izvietot akustisko koncertzāli ar 815 sēdvietām un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolu. Ēkā tika
nodrošināta pastāvīga mēģinājumu un koncertu vieta Cēsu amatiermākslas kolektīviem, Vidzemes kamerorķestrim,
Cēsu tautas teātrim, izstāžu zāle - galerija, bērnu nodarbību un atpūtas telpas, kā arī telpās izvietosies Kultūras centra
administrācija. Vidzemes koncertzāle Cēsis kļūs par visas Vidzemes kultūras centru nozīmīgu pasākumu norises vietu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu un
otrās daļas 1.un 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
26.09.2013.atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts A.Bimbirulis, jo ir izgājis, nolemj:
1.Noteikt, ka kultūras nozare ir Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare.
2.Noteikt, ka nekustamais īpašums Raunas ielā 12 Cēsīs, Cēsu nov., ir Cēsu novada pašvaldības administratīvajai teritorijai
stratēģiski svarīgs īpašums.

Lēmums Nr. 387 Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu
Ziņo: J.Žagars, projekta vadītājs
Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības dibināt kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās.
Saskaņā ar likuma ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 25.1pantu (..) pašvaldības ir tiesīgas
dibināt kapitālsabiedrību Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajos gadījumos.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajā daļā ir noteikti gadījumi, kādos publiska persona var veikt
komercdarbību, t.i.,:
1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;
3) stratēģiski svarīgā nozarē;
4) jaunā nozarē;
5) nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6) nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu,
savukārt, otrajā daļā noteikts, ka Komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas)
saskaņā ar likumu dibina kapitālsabiedrību.
Cēsu novada dome 25.04.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 149 ‘’Par daudzfunkcionālā centra ‘’Vidzemes mūzikas un
kultūras centrs’’ darbības stratēģijas 2013-2022 gadam aktualizāciju’’ (prot. Nr. 6), ar kuru izdarīti grozījumi
daudzfunkcionālā centra ‘’Vidzemes Mūzikas un Kultūras centrs’’ darbības stratēģijā (apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes
16.04.2009.lēmumu Nr. 197), nosakot, ka ‘’Optimālais DFC vadības modelis dotajā situācijā, ņemot vērā visus izveidojušos
apstākļus ir veidot pašvaldības kapitālsabiedrību, konkrēti, SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’’’ (grozījumi stratēģijas
2.6.2.nodaļā).
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Vidzemes koncertzāle’’, turpmāk – Sabiedrība, galvenie uzdevumi izriet no likumā
‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punkta, t.i., rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību
saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kas sevī ietver:
1. nodrošināt profesionālās mākslas ( akadēmiskā mūzika, dramatiskais teātris, opera, balets un citu žanru) pieejamību
Cēsu novada iedzīvotājiem, organizējot Vidzemes koncertzālē regulārus šo mākslas žanru koncertus un izrādes;
2. nodrošināt Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem,
koncertiem un izrādēm.
Cēsu novada dome 10.10.2013. pieņēmusi lēmumu Nr.386 ‘’Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā’’, ar kuru nolemts, ka kultūras nozare atzīta par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīgu nozari, līdz ar to
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Sabiedrība dibināma, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu.
Lai nodrošinātu likumā ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 4. un 5.punktā, kā arī Kultūras institūciju likuma 2.panta
otrās daļas 1.-4.un 6.-8..punktā noteikto funkciju efektīvu un kvalitatīvu izpildi, viens no Sabiedrības uzdevumiem
(komercdarbības viediem) ir pārvaldīt un apsaimniekot nekustamo īpašumu Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 10.10.2013.lēmumu Nr. 386 ‘’Par stratēģiski svarīgu nozari un īpašumu Cēsu novada
pašvaldībā’’ nekustamais īpašuma Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., ir atzīts par Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski
svarīgu īpašumu.
Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.05.2013.protokollēmuma TA 365 (41.paragrāfs) 5.punktā noteikto pieņemt zināšanai, ka augstāka kvalitātes standarta nepieciešamības nodrošināšanu kultūras jomā var uzskatīt par tirgus
nepilnību likumprojekta 3.panta, ar kuru jaunā redakcijā tiek izteikts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās
daļas 1.punkts, izpratnē, uzskatāms, ka Sabiedrības dibināšana atbilst arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 1.punktam.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.un 23.punktu un ceturto daļu, 77.panta otro daļu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 87.panta pirmās daļas 3.punktu un 88.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, Kultūras institūciju likuma 2.panta
pirmo daļu, 5.un 13.pantu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 25., 25.1, 26.panta otro
daļu, 27., 28., un 29.pantu, Komerclikuma normām par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu, Vidzemes Mūzikas
un Kultūras centra darbības stratēģiju (apstiprināta ar Cēsu pilsētas domes 16.04.2009.lēmumu Nr. 197, izdarīti grozījumi
ar Cēsu novada pašvaldības 25.04.2013.lēmumu Nr. 149), Personāla jautājumu komisijas 24.09.2013. atzinumu (prot. Nr.
13), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 13) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu (prot. Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs,
I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, balsošanā nepiedalās deputāts A.Bimbirulis, jo ir izgājis,
nolemj:

1. Dibināt Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību – sabiedrību ar ierobežotu atbildību un noteikt, ka
dibināmās kapitālsabiedrības firma ir – SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’, turpmāk - Sabiedrība.
2. Sabiedrības dibinātājs ir Cēsu novada pašvaldība (iestādes ‘’Cēsu novada pašvaldība’’ nodokļu maksātāja
reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese – Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.).
3. Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) euro, kas sastāv no 100%
naudā apmaksātā pamatkapitāla.
4. Pamatkapitāls sadalīts 10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit piecās) daļās, vienas daļas
nominālvērtība ir viens euro.
5. Sabiedrības pamatkapitāls apmaksājams līdz Sabiedrības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai komercreģistra
iestādē, pārskaitot Sabiedrības bankas kontā 10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) euro.
6. Sabiedrības dibinātājam pieder visas Sabiedrības pamatkapitāla daļas.
7. Apstiprināt Sabiedrības statūtus saskaņā ar pielikumu.
8. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Cēsu novada dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada
domes priekšsēdētājs.
9. Iecelt Sabiedrības valdi uz 3 gadiem šādā sastāvā:
Juris Žagars, Inese Zagorska, Arturs Maskats.
10. Pilnvarot Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pieteikumu Sabiedrības ierakstīšanai komercreģistrā un veikt
visas ar Sabiedrības reģistrēšanu saistītas darbības.
11. Noteikt, ka dibināšanas izdevumus sedz Sabiedrība.
12. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galveno grāmatvedi Signi Kūlīti atvērt bankas kontu uz
Sabiedrības vārda un nodrošināt lēmuma 5.punkta izpildi piecu darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
13. Cēsu novada domes lēmumu paraksta Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.
14. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

PIELIKUMS
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SIA
‘’Vidzemes koncertzāle’’
statūti

Cēsīs, 2013

I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Sabiedrības firma: SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ (turpmāk – Sabiedrība).

2.
Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):
2.1. Kultūras iestāžu darbība (90.04);
2.2. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (NACE 68.20);
2.3. Izglītības atbalsta pakalpojumi (NACE 85.60);
2.4. Mākslinieku darbība (NACE 90.01);
2.5. Mākslas palīgdarbības (NACE 90.02)
2.6. Mākslinieciskā jaunrade (NACE 90.03);
2.7. Kinofilmu demonstrēšana (NACE 59.14);
2.8. Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi (NACE 82.30)
2.9. Bibliotēku, arhīvu un citu kultūras iestāžu darbība (NACE 91);
2.10.Izklaides un atpūtas darbība (NACE 93.2).
3.
Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību
kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.
4.
Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa
pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības
pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto dalībnieku reģistru.

II.

Pamatkapitāls un daļa

5.

Sabiedrības pamatkapitāls ir 10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) euro.

6.

Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 10 145 (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit piecās) daļās.

7.
Sabiedrības daļas pārdod likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”
noteiktajā kārtībā.
III. Valde
8.
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Valdes sastāvā ir trīs locekļi.

9.

Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

10.
Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Jautājumā par gada
pārskata sastādīšanu, kā arī šo statūtu 13. un 14.punktā minētajos jautājumos valde lēmumu pieņem, ja par to nobalso
vairāk nekā 2/3 klātesošo valdes locekļu.
11.
Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem dalībnieku sapulce var noteikt, ka valdes loceklis
nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās
un iestādēs.
12.

Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

13.
Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus
darījumus vai noteikta veida darījumus. Šāds pilnvarojums jāiekļauj valdes lēmumā.
14.
Papildus likumā noteiktajam valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana katram
darījumam, kura kopējā līgumcena pārsniedz 70 000,00 (septiņdesmit tūkstošs) euro.
15.
Valdei ir pienākums sniegt dalībnieku sapulcei ziņas par noslēgtajiem darījumiem starp sabiedrību un
atbildīgo darbinieku, kā arī starp sabiedrību un valdes locekli.
III.
16.

Sabiedrības darbības izbeigšana
Sabiedrības darbība izbeidzama atbilstoši likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

Kapitāla daļu turētāja pārstāvis
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
J.Rozenbergs
Cēsīs, 2013.gada ._

Lēmums Nr. 388 Par Rāmuļu pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un
41.panta 4.punktu, Cēsu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” (01.07.2009.
lēmums Nr. 1, prot. Nr.1, 3.p.), Rāmuļu pamatskolas nolikumu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 26.09.2013.(prot.Nr.13) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs,
I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Rāmuļu pamatskolas Attīstības plānu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Rāmuļu pamatskolai nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
Attīstības plāns
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Lēmums Nr. 389 Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu
saskaņošanu
Ziņo: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 21.punktu, kas nosaka, ka viena no
pašvaldības autonomām funkcijām ir organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 24. punktu, kas nosaka, ka Republikas pilsētas pašvaldība organizē pedagogu
profesionālās meistarības pilnveidi, koordinē un nodrošina metodisko darbu, Ministru kabineta 02.07.2013. noteikumiem
Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.363) 5.punktu, kas nosaka, ka pedagogs profesionālo
kvalifikāciju pilnveido, apgūstot profesionālās kvalifikācijas pilnveides A vai B programmu un 13. punktu, kas nosaka, ka,
pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes, izņemot augstākās izglītības iestādes un
ministriju padotībā esošās izglītības iestādes, A programmu saskaņo ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā
programmu īstenos Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas reglamentu (apstiprināts 14.03.2011.), ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu Pašvaldības vārdā saskaņot pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides A programmas, atbilstoši MK noteikumiem 363.
2. Lēmums stājas spēkā 2013.gada 11.oktobrī.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 390 Par zemes ierīcības projekta Eduarda Veidenbauma ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., apstiprināšanu
Ziņo: M. Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 21.05.2013. pieņēma lēmumu Nr.16 (prot.Nr.18.) „Par
zemes ierīcības projekta Eduarda Veidenbauma iela 12 Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes
ierīcības projekta izstrāde atdalot no nekustamā īpašuma zemes gabalu 3396 kv.m. platībā, veidojot jaunu zemes
vienību.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieku I. T. pilnvarotās personas E. R. T. un G. V.
02.05.2013. noslēgtajam pirkuma līgumam, saskaņots ar komunikāciju turētājiem, un Valsts zemes dienesta Vidzemes
reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas I. Upenas (sertifikāta Nr. BA-257) izstrādāto un iesniegto zemes
ierīcības projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo
daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības
projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 20.06.2013. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma
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lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., 26 punktu,
un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.10.2013. sēdes priekšlikumu (protokols
Nr.34), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 12 sadalīšanai Cēsīs, Cēsu
novadā.
2. Apbūvētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) piešķirt adresi Eduarda Veidenbauma iela 16, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 15843 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001).
2.3. Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt līdz šim reģistrētās adreses.
3. Apbūvēta zemes vienība (projektā Nr. 2):
3.1. Zemes gabala platība 10097 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001).
3.3. Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt līdz šim reģistrētās adreses.
4. Apbūvētai zemes vienībai (projektā Nr. 3) piešķirt adresi Eduarda Veidenbauma iela 12, Cēsīs, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 3396 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001).
4.3.Mainīt adresi ēkām ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0306 010, 4201 003 0306 011 no pašreizējās adreses Eduarda
Veidenbauma iela 12/14, Cēsis, Cēsu nov., uz adresi Eduarda Veidenbauma iela 12, Cēsis, Cēsu nov., adresācijas objekta
kods: 101580806.
5. Zemes vienību apgrūtinājumi tiek aktualizēti atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un to platības
tiek precizētas un noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.
6. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 391 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes
vienībām Magoņu ielā 10 un Magoņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai (kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu pārņēmējai) pieder zemes gabals Magoņu ielā 10, Cēsīs,
Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0224, platība 2105 m2, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 9044.
Cēsu novada pašvaldībai (kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu pārņēmējai) pieder zemes gabals Magoņu ielā 20, Cēsīs,
Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 004 0222, platība 1374 m2, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0043 9021.
Zemes gabali ir neapbūvēti un līdz šim tika izmantoti sakņu dārziem. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā šīm zemes vienībām reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu
dārziem (0502).
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu, zemes gabali atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu
dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve.
Zemes gabalus plānots nodot nomā vai atsavināšanai kā apbūves zemes gabalus, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas
plānojumu.
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2. punktu, Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.09.2013. priekšlikumu (prot. Nr.32) un Cēsu novada
domes Tautsaimniecības komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa,
G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums
4201 004 0224, platība 2105 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju
apbūve (0601).
2. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Magoņu ielā 20, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 004 0222, platība 1374 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo
dzīvojamo māju apbūve (0601).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 392 Par Briežu ielas 18A, Cēsīs, Cēsu nov., sadalīšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 2013. gada 3. septembrī, reģ. Nr. 3/3368 saņemts I. K. un D. L. iesniegums ar lūgumu, sadalīt
viņām piederošo nekustamo īpašumu Briežu ielā 18A, Cēsīs, Cēsu nov.
Nekustamais īpašums Briežu iela 18A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0606, sastāv no divām zemes
vienībām: Briežu iela 18A, kadastra apzīmējums 4201 009 0606 platība 1015 kv.m. un Leona Paegles iela 19B, kadastra
apzīmējums 4201 009 0607, platība 1409 kv.m. Īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā
Nr. 58 līdzīgās daļās D. L. un I. K. Uz abām zemes vienībām ir zemes īpašniecēm nepiederošas būves.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 19. panta pirmās daļa 1. punktu, Cēsu novada Attīstības un teritorijas
plānošanas komisija 10.09.2013. atzinumu (prot. Nr.31), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 26.09..2013.
sēdes atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.SuijaMarkova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piekrist sadalīt nekustamo īpašumu Briežu ielā 18A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0606
(pielikums) divos atsevišķos īpašumos:
1.1.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0606 saglabāt adresi Briežu iela 18A, Cēsis , Cēsu nov. , zemes
lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
1.2.Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4201 009 0607 saglabāt adresi Leona Paegles iela 19B, Cēsis , Cēsu nov. ,
zemes lietošanas mērķis – trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve apbūves zeme (0702).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
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Lēmums Nr. 393 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 142/300
domājamo daļu nomu
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 06.09.2013. saņemts (reģ.Nr.7/3428) sabiedrības ar ierobežotu atbildību „AB.G.PERSSON”,
reģistrācijas Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, valdes locekļa Dzintara Osīša
iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 142/300 domājamām
daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 142/300 domājamās daļas reģistrētas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz SIA
„AB.G.PERSSON” vārda (13.05.2003.; nodalījuma Nr.141 A).
Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas
pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1366, 14.01.2000.). 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 SIA „AB.G.PERSSON” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” 4.punktu, 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 10. un 12.punktiem, Cēsu novada domes Tautsaimniecības
komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs,
I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „AB.G.PERSSON”, reģistrācijas
Nr.44103008329, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,
Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0135), 142/300 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2013.gada
10.oktobri.
2. Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.
3. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
4. Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes kadastrālās vērtības gadā.
5. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
6. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 394 Par zemes gabala Stacijas laukumā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nomu
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 12.09.2013. reģistrēts (reģ.Nr.7/3512) D.Ū. iesniegums, 17.09.2013. I.S. un I.B. iesniegumi
(reģ.Nr.7/3534 un reģ.Nr.7/3535) ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par ēkai Stacijas laukumā 7, Cēsīs, piesaistīto
zemes gabalu 131 m² platībā. Saskaņā ar dāvinājuma līgumu (30.09.1998.; reģ.Nr.5258) D.Ū. I.S. un I.B. pieder ēkas Stacijas
laukumā 7, Cēsīs, 1/3 domājamā daļa katrai, uz kurām īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr.1265 (01.11.1999.).
Nomas zemes gabals Stacijas laukumā 7, Cēsīs, ir daļa no zemes gabala Stacijas laukums, Cēsīs, Cēsu nov.
(zemes gabala kadastra apzīmējums 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
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novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja”.
Izskatot D.Ū. I.S. un I.B. iesniegumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu
un otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punktu, 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.¹, 7.², 10. un 12.punktiem, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Cēsu novada
domes Tautsaimniecības komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa,
G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar D.Ū., I.S., un I.B. par zemes gabalu Stacijas laukumā 7, Cēsīs, Cēsu nov., sākot ar
2013.gada 10.oktobri līdz 2018.gada 30.jūnijam.
2. Iznomājamā zemes gabala kopplatība 131 m2, paredzot katram nomniekam nodot nomā 1/3 domājamo daļu no
zemes gabala kopplatības (nomas zemes plāns pielikumā).
1. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
2. Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
7.punkta 7.2.apakšpunktu nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Saskaņā ar šo
noteikumu 7.² punktu, sākot ar 2013.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā (bez PVN) / 28.46 euro
gadā (bez PVN). Nomas maksa euro stājas spēkā no euro ieviešanas dienas.
3. Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
4. Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 395 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185
„Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu
novadā”
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives
pagastā, Cēsu novadā” noteikti zemes gabali, kuri paredzēti sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai Cēsu pilsētā un Vaives
pagasta teritorijā.
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.09.2013. priekšlikumu
(prot.Nr.32), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada
domes Tautsaimniecības komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa,
G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives
pagastā, Cēsu novadā” šādus grozījumus:
Izslēgt lēmuma 1.punkta 1.14. un 1.15. apakšpunktus.

14. no 46

Lēmums Nr. 396 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu
novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu,
ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 17.09.2013. priekšlikumu nodot nomā ar apbūves tiesībām zemesgabalu Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov.,
(prot.Nr.32), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie
nekustamie īpašumi” šādus grozījumus:
papildināt lēmumu ar 1.1.11. punktu šādā redakcijā:
„1.1.11. Magoņu iela 10, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 004 0224), platība 2105 m². Saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabals atrodas zemes
izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.
1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai nodaļai un Vaives pagasta pārvaldei lēmumu par
pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta
pārvaldes ēkā.

Lēmums Nr. 397 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu
valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 530 - 8 reģistrēts 1 (viens) dzīvoklis, un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu
mājas un zemes – Nākotnes ielā 2-8, Rīdzenē, Vaives pag., Cēsu nov., zemesgrāmatu nodalījums Nr. 530-8, žurnāla
Nr.300003466087, datums 08.07.2013., lēmuma datums 11.07.2013.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „ Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu
īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (prot.Nr.14, 33.p.), ar 2010. gada 01. janvāri
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” valdījumā nodeva Cēsu novada pašvaldībai tobrīd piederošus un piekrītošus
dzīvokļu īpašumus.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktā (sniegt palīdzību iedzīvotājiem
dzīvokļa jautājumu risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma
24.panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā”,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta pirmo, trešo, ceturto un sesto
daļu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1.2. punktu, 2.1. punkta 2.5. punktu, 5.2.7.
apakšpunktu un 6.3. punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 26.09.2013. atzinumu (prot. Nr.
13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1.

Nodot valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2013.
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gada 01. novembri Cēsu novada pašvaldībai piederošu 1 (vienu) dzīvokļa īpašumu Nākotnes ielā 2-8, Rīdzenē, Vaives pag.,
Cēsu nov., saskaņā ar pielikumu, turpmāk tekstā Īpašums.
2. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā, kāds fiksēts zemesgrāmatā, ar atlikušo bilances
vērtību uz 31.10.2013., paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss
vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
3. Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem,
kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
4. Ar Īpašuma pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
5. Aģentūrai nav tiesību Īpašumu atsavināt, ieķīlāt, kā arī apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldei pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma
nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas
(zemesgrāmatu apliecību, tehniskās inventarizācijas lietu) kopijas.
7. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas –
pieņemšanas aktu.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās
adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Pielikums
N.p.k.

Adrese

Dzīvokļa
Nr.

Kadastra
numurs

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

Reģistrācijas
datums

Kadastrālā
vērtība
Ls/platība
m2

Kopīpašuma
domājamā
daļa

1.

Nākotnes
iela 2-8,
Rīdzene,
Vaives pag.,
Cēsu nov.,
LV-4136

8

42909000070

530-8

11.07.2013

1725/55,4

554/12438

Lēmums Nr. 398 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 22 „Grozījumi
Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.9 „Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”” apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantā noteikto kārtību, Meža likuma 8.panta otro daļu
un Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu, kā arī
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.22 „Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013.
saistošajos noteikumos Nr.9 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”” saskaņā ar pielikumu.
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Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
10.10.2013.
Nr.22
Grozījumi Cēsu novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9
„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
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2013.gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža” šādu grozījumus:
Aizstāt saistošo noteikumu 14. punktā apzīmējumu (Ls) ar vārdu (euro).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 399 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumi Nr. 23 „„ Par Cēsu
novada 03.09.3009.Saistošo noteikumu Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par
dokumentu un apstiprinātu to kopiju saņemšanu” atzīšana par spēku
zaudējušiem”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15. un 27.punktu, Ministru kabineta
11.12.2007. noteikumu Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra” 8.punktu,
sakarā ar to, ka apliecināto dokumentu izsniegšana ir būtiski samazinājusies un saistošajos noteikumos ir veikti vairāki
grozījumi, kas rada noteikumu nepārskatāmību, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu (
prot.nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „”Par Cēsu novada 03.09.3009.Saistošo
noteikumu Nr. 7 „ Pašvaldības nodeva par dokumentu un apstiprinātu to kopiju saņemšanu” atzīšana par spēku
zaudējušiem” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
10.10.2013.
Nr. 23
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Izdoti
saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „ Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1.punktu
1. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada 03.09.3009.Saistošos noteikumus Nr. 7 „Pašvaldības nodeva par
dokumentu un apstiprinātu to kopiju saņemšanu”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.01.2014.

Lēmums Nr. 400 Par grozījumiem 02.12.2002. nekustamā īpašuma „Lejas Luksti”,
Vaives pag., Cēsu nov. nomas līgumā
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 27.05.2013. iesniegums (reģistrēts 27.05.2013. ar Nr.
7/2255), ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt 02.12.2002. Nomas līguma Nr.21 termiņu, ņemot vērā sagatavoto projektu
„Publisku pakalpojumu kvalitātes uzlabošana slēpošanas – biatlona kompleksā „Priekuļi”” iesniegšanai finansējuma
saņemšanai Lauku atbalsta dienestā.
02.12.2002. starp Cēsu rajona padomi kā iznomātāju un SIA „Cēsu olimpiskais centrs” kā nomnieku noslēgts Nomas
līgums Nr.21, ar kuru iznomātājs nodevis un nomnieks pieņēmis lietošanā nekustamo īpašumu „Lejas Luksti”, Vaives pag.,
Cēsu nov., sastāvošu no zemes gabala 3,6 ha platībā, kadastra Nr. 4290 002 0094, un trim būvēm. Līguma termiņš
noteikts līdz 02.12.2013. Starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu olimpiskais centrs” 15.02.2010. noslēgts
pārjaunojuma līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Juridiskajā nodaļā 15.02.2010. ar Nr. 2-7-24/2010), ar kuru
Līdzēji pārjaunojuši 02.12.2002. starp Cēsu rajona padomi kā iznomātāju un SIA „Cēsu olimpiskais centrs” kā nomnieku
noslēgto Nomas līgumu Nr.21, izslēdzot no nomas priekšmeta sastāva divas būves.
Ministru kabineta 04.10.2011. noteikumu Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku
attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”” 22.2.punkts
nosaka „ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, pievienot
nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju (līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta
iesniegšanas dienas)”.
Ņemot vērā iepriekšminēto, projekta „Publisku pakalpojumu kvalitātes uzlabošana slēpošanas – biatlona
kompleksā „Priekuļi”” īstenošanā sasniedzamo mērķi iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā, lai atbalstītu
SIA „Cēsu olimpiskais centrs” iniciatīvu un ieguldījumu pieteikuma sagatavošanā un iesniegšanā Lauku atbalsta
dienestā, kā arī lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošu nekustamo īpašumu „Lejas Luksti”,
Vaives pag., Cēsu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās
daļas 6.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Grozīt 02.12.2002. starp Cēsu rajona padomi kā iznomātāju un SIA „Cēsu olimpiskais centrs” kā
nomnieku noslēgto Nomas līgumu Nr.21 (15.02.2010. pārjaunots starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Cēsu olimpiskais
centrs”), 2.1.punktā aizstājot vārdus un skaitļus „līdz 2013.gada 02.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „līdz 2020.gada
02.decembrim”.
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai
sagatavot grozījumus (Vienošanās) 02.12.2002. Nomas līgumā Nr.21
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 401 Par nekustamā īpašuma Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Nekustamais īpašums Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 0937, reģistrēts Cēsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0039 2601 uz Cēsu novada pašvaldības
vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr.300003498196 (03.09.2013.), lēmuma datums: 05.09.2013.
Nekustamais īpašums sastāv no neapbūvēta zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 007 0937, platība 1658 m2.
Pēc komunikāciju turētāju sniegtajiem datiem, zemes gabalam nav inženiertehnisko komunikāciju radīto
apgrūtinājumu.
Zemes lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 1658 m2.
Saskaņā ar auditorfirmas „Invest – Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr.44103018948 vērtējumu, nekustamā īpašuma Lauku ielā 9A, Cēsīs,
Cēsu nov., visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2013.gada septembrī ir LVL 4500 (četri tūkstoši pieci simti lati).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta pirmo daļu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Cēsu novada pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 27.09.2013. priekšlikumu (prot. Nr.14), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
03.09.2013. atzinumu (prot. Nr.13) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības
iestādēm par zemes gabala nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa,
G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atsavināt nekustamo īpašumu Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0937, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 007 0937, platība 0.1658 ha (1658 m2), turpmāk tekstā –
nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu LVL 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi).
3. Noteikt atsavināšanas veidu – pārdodot izsolē.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un pirkuma līguma projektu, saskaņā ar pielikumu Nr.1, Nr.2.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā,
nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Pielikums Nr.1
Nekustamā īpašuma
Lauku ielā 9A, CēsĪs, Cēsu nov.,
IZSOLES nOTEIKUMI
1. vispārīgie noteikumi
1.1.Nekustamā īpašuma Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 007 0937, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole
atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Izsoli organizē Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.3.Izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2013.gada 21.novembrī, plkst. 14.00.
1.4.Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – LVL 4500,00 (četri tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi).
1.5.Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., LVL 450.00 (četri simti piecdesmit lati, 00
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santīmi), kas jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā Nr. LV67 UNLA 0004000142344, A/S SEB banka, kods
UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas
kontā.
1.6.Izsoles solis – LVL 100.00 (viens simts lati, 00 santīmi).
1.7.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. Nekustamā īpašuma raksturojums
2.1.Nekustamais īpašums atrodas Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu novadā un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1658 m2
platībā, kadastra apzīmējums 4201 007 0937, neregulāra forma, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
2.2.Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000
0039 2601, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr. 300003498198
(03.09.2013.), lēmuma datums: 03.09.2013.
2.3.Pēc komunikāciju turētāju sniegtajiem datiem, zemes gabalam nav inženiertehnisko komunikāciju radītie
apgrūtinājumi.
2.4.Novietojums – atrodas Cēsu pilsētā, individuālās apbūves rajonā, pie apdzīvotas vietas Cīrulīši. Atrašanās vieta
individuālai apbūvei laba, ainaviski pievilcīga vieta zaļajā zonā. Uz zemes gabala atrodas augļu dārzs. Pieejamas visas
pilsētas komunikācijas – pa Lauku ielu ~ 100 m. Piebraukšana pa šauru Lauku ielas atzaru (~ 4m platu) zemes ceļu. Cēsu
novada pašvaldība neplāno tuvākajos gados izbūvēt minēto ielas atzaru.
2.5.Zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) - 1658 m2.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1.Izsolē var piedalīties jebkura persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var
iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.
3.2.Lai piedalītos izsolē personai līdz 2013.gada 19.novembrim plkst. 17.00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, 3.stāvā, 303. kabinetā,
jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:
3.2.1. Juridiskai personai: 3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts maksātnespējas process, nav apturēta vai
pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības
izbeigšanu;
3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;
3.2.1.4.juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;
3.2.1.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.2.2. Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
3.2.2.2.rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas
lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi,
juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos
iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4.Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, vai darbības izbeigšanu;
3.4.4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas
ierosināšanai.

4. Izsoles process
4.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka
reģistrācijas apliecības.
20. no 46

4.2.Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3.Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz
divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
Komisijas lēmumiem:
4.3.1.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.1.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4.Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek
atmaksāta.
4.5.Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts
Noteikumu 4.3.1.punktā minētais lēmums, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma
cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz vienu soli. Dalībnieks,
kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6.Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu,
kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7.Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties
atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8.Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9.Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10.
Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz
dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā
dalībnieka reģistrācijas numuram.
4.11.
Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar
izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12.
Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai kāds no
dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem.
4.13.
Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles
dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.14.
Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles
dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.15.
Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju,
pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas
apliecina tā pārstāvības tiesības.
4.16.
Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu,
kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.17.
Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu
par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms
par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
4.18.
Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.19.
Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.
4.20.
Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola
vairāk?’’.
4.21.
Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs
paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā,
izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā)
piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un
solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
4.22.
Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs
apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
4.23.
Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta,
sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu.
Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo
solītāju.
4.24.
Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks
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apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.25.
Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas
Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai
cenai.
4.26.
Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību
un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek
svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē
ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.
4.27.
Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu
par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
4.28.
Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba
dienu laikā no izsoles dienas.
5. Samaksas kārtība
5.1.Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
Nekustamo īpašumu divu nedēļu laikā, t.i. līdz 2013.gada 6.decembrim.
5.2.Ja līdz 2013.gada 6.decembrim nosolītājs nav samaksājis nosolīto summu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to,
ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3.Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6. Nenotikusi izsole
6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;
6.1.4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša
dokumenta saņemšanas.
7.2.Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1.Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu
laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2.Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

Pielikums Nr.2
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS
Cēsīs
2013. gada ‘’’’
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Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.,
turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu
rīkojas domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un , turpmāk tekstā – PIRCĒJS,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 2013.gada lēmumu Nr. „Par
nekustamā īpašuma Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr. _,
punkts _) un 2013.gada ‘’’’_ lēmumu Nr. ”Par nekustamā īpašuma Lauku iela 9A Cēsis, Cēsu novadā, izsoles rezultātu
apstiprināšanu” (prot. Nr. _, punkts _), noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par
tālāk norādīto:
1. Līguma priekšmets
1.1.PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu
Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala 1658 m2 platībā, kadastra apzīmējums 4201
007 0937, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
1.2.Nekustamais īpašums Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 007 0937, reģistrēts Cēsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0039 2601 uz Cēsu novada pašvaldības
vārda, nodokļu maksātāja kods 90000031048. Žurnāls Nr.300003498196 (03.09.2013.), lēmuma datums: 05.09.2013.
1.3.Nekustamajam īpašumam nav inženiertehnisko komunikāciju radītie apgrūtinājumi.
1.4.Uz zemes gabala atrodas augļu dārzs, zemes nomas līguma termiņi ir beigušies. PĀRDEVĒJS apliecina, ka
Nekustamais īpašums nav apgrūtināts ar zemes nomas līgumiem par augļu / sakņu dārza izmantošanu.
1.5.PĀRDEVĒJS garantē, ka Nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām,
izņemot tām, kas minētas Līgumā, un par to nav tiesas strīdu.
1.6.Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms Nekustamā īpašuma un tam piebraucamā ceļa stāvoklis, dabā ar
tiem ir iepazinies, ir zināmas Nekustamā īpašuma robežas un pret tiem šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
1.7.Īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
2. Pirkuma maksa
2.1. Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 2013.gada ‘’’’_ protokolu Nr. un Cēsu
novada domes 2013.gada ‘’’’ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu’’ (prot. Nr. , punkts ), un, līdzējiem savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir LVL ().
2.2. Līdzēji Nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to
otram līdzējam.
2.3.Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.
3. Līdzēju tiesības un pienākumi
3.1.PIRCĒJS apņemas, lietojot un apsaimniekojot Nekustamo īpašumu, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos
normatīvos aktus un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī dokumentus, kas attiecas uz Nekustamā īpašuma lietošanu
un apsaimniekošanu.
3.2.PIRCĒJS par saviem līdzekļiem sakārto augļu dārza teritoriju.
3.3.No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus Nekustamajam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
3.4. PĀRDEVĒJS apņemas parakstīt nostiprinājuma lūgumu par īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu reģistrēšanu
Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz PIRCĒJA vārda.
4. Nobeiguma noteikumi
4.1.PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
4.2.Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
4.3.Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, līdzējiem savstarpēji vienojoties, un tie būs šī
Līguma neatņemama sastāvdaļa.
4.4.Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja līdzēji savstarpēji nevar vienoties, strīds
jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
4.5.Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā.
Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
PĀRDEVĒJS
PIRCĒJS
_
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()

Lēmums Nr. 402 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumu Nr. 94 „Par
Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku amata vienībām”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.09.2013. (prot.Nr.13) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
03.10.2013. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.SuijaMarkova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.94 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas pedagoģisko darbinieku
amata vienībām” šādus grozījumus:
Svītrot 5.2. apakšpunktu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 403 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas 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”, Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2013.g. 24. septembra rīkojumu Nr. 250 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībāmpašvaldību izglītības iestādēm” 1. pielikumu, Cēsu novada pašvaldības 2013. gada 19. septembra lēmumu Nr.361 „ 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 26.09.2013.(prot.Nr.13) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 03.10.2013.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs,
I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, 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 2 201 316,00 (divi miljoni divi simti viens tūkstotis trīs simti sešpadsmit lati) sadalīt:
Nr.p.k.

Izglītības iestāde

1.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola

2.
3.
4.
5.
6.
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Mērķdotācija
I-XI
Ls
298 134,00

Tajā skaitā
IX-XI
Ls
82 854,00

369 189,00
253 647,00
305 974,00
301 212,00
271 165,00

97 965,00
67 071,00
82 590,00
84 804,00
74 061,00

7.
8.
9.
10.

Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Profesionālā vidusskola
PAVISAM

139 836,00

38 916,00

56 035,00
57 970,00
148 154,00
2 201 316,00

15 843,00
18 258,00
40 218,00
602 580,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013.gada 30.novembrim.
3.Uzdot DACVģimnāzijas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2. vidusskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas, Cēsu 1. pamatskolas,
Cēsu 2. Pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Līvu pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Cēsu Profesionālās
vidusskolas, direktoriem 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.

Lēmums Nr. 404 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas 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”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.g. 24. septembra rīkojumu
Nr. 250 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm” 4. Pielikumu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 26.09.2013.(prot.Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
03.10.2013.(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.SuijaMarkova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 136 222,00 (viens simts
trīsdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit divi 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

Mērķdotācija
I-XI
Ls
9 571,00
29 003,00
23 689,00
45 565,00
12 635,00
7 050,00
5 137,00
3 572,00
136 222,00

Tajā skaitā
IX-XI
Ls
3 291,00
8 763,00
9 033,00
14 157,00
4 611,00
2 514,00
1 641,00
1 476,00
45 486,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 30. novembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 4.
pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes vadītājām un Cēsu 2. pamatskolas, Līvu
pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktoriem 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.
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Lēmums Nr. 405 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu
izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.g. 24. septembra rīkojumu Nr. 250 „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm” 2. Pielikumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 26.09.2013.(prot.Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013..(prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 83 853,00 (astoņdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs lati)
sadalīt sekojoši:
1.1. Ls 75 539,00 (septiņdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit deviņi lati) tarificēt interešu izglītības programmām
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā;

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs

Mērķdotācija
I-XI
Ls
75 539,00

Tajā skaitā
IX-XI
Ls
21,936,00

1.2. 8314,00 (astoņi tūkstoši trīs simti četrpadsmit lati) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības
programmu realizācijai.

1.

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

8.
9.

2.
3.

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
PAVISAM

Mērķdotācija
I-XI
Ls
1015,00

Tajā skaitā
IX-XI
Ls
279,00

1241,00

345,00

1010,00
1477,00

273,00
405,00

1135,00
1247,00
712,00

318,00
399,00
192,00

241,00
236,00
8314,00

72,00
75,00
2358,00

Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 30. novembrim.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 406 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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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”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.g. 24.
septembra rīkojumu Nr. 250 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm” 3. Pielikumu,
Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 26.09.2013.(prot.Nr.13) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013.(prot.Nr.13)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem Ls 1 101 081,00 (viens miljons viens simts viens tūkstotis astoņdesmit viens lats ) sadalīt:
Mērķdotācija I-XI
Ls
Pedagogu
d/a un
VSAOI
Cēsu pirmsskolas izglītības
137 656,00
iestāde „Pīlādzītis”
Cēsu internātpamatskola379 160,00
rehabilitācijas centrs
PAVISAM
516 816,00

Tajā skaitā IX-XI
Ls
Uzturēšanas
Pedagogu
izdevumi
d/a un
VSAOI
157 067,00
38 544,00

Uzturēšanas
izdevumi

427 198,00

104 904,00

114 174,00

584 265,00

143 448,00

159 345,00

45 171,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 30.novembrim.
3. Uzdot Cēsu speciālai pirmskolas izglītības iestādes vadītājai un Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra
direktoram nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām,
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar
fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 407 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz 2009. gada 28. jūlija noteikumu Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 7.1. un 13.
punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. (prot.Nr.13) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā vidējās izglītības
skolotājam Cēsu Valsts ģimnāzijā, ir Ls 460,00.
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 385,00.
3. Noteikt, ka Cēsu 2. vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības
skolotājam Cēsu 2. vidusskolā, ir Ls 350,00.
4. Noteikt, ka Cēsu internātpamatskolas- rehabilitācijas centra direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko
darbību kā pamatizglītības skolotājam Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā, ir Ls 315.00.
5. Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā
pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā ir Ls 330,00.
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6. Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2013. gada 01. septembra līdz 2013. gada 31.
decembrim.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 408 Par projekta „Aicināti draudzībā: Ziemas versija” iesniegšanu
valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” programmā
Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa.
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Lai realizētu jaunatnes politiku pašvaldībā, veicinot katra jauniešu izaugsmi un pilsonisko izglītību, sekmējot
jauniešu pašiniciatīvu un vēmi iesaistīties jauniešu organizācijās, kuras aktīvi darbojas jaunatnes jomā, Cēsu Bērnu un
jauniešu centrs - Cēsu novada Jauniešu dome plāno sagatavot un realizēt projektu „Aicināti draudzībā: Latvijas versija”.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 26.09.2013. (prot. Nr.13) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. (prot.Nr.13) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Iesniegt valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” atklātajā projektu konkursā programmas
Jaunatne darbībā – jauniešu apmaiņa projektu „Aicināti draudzībā: Ziemas versija” („Welcome to friendship:
Winter edition”), paredzot projekta kopējo finansējumu ne lielāku par LVL 9975.00.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā 2014.gada budžetā nodrošināt projekta priekšfinansējumu 20% apmērā.
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 409 Par ēdināšanas maksas noteikšanu skolēniem – GLOBE
konferences dalībniekiem Rāmuļu pamatskolā
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot
Rāmuļu pamatskolas direktores I.Brammanes 16.09.2013. iesniegumu Nr.1-11/73, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 26.09.2013. atzinumam (protokols Nr.13) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
03.10.2013. atzinumam ( protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs,
I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt viena skolēna - GLOBE konferences dalībnieka ēdināšanas maksu (pusdienas, launags) LVL 2,00 (
divi lati), ko sastāda resursu izmaksas LVL 0,12 un pārtikas produktu izmaksas LVL 1,88.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Rāmuļu pamatskolas direktorei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.

Lēmums Nr. 410 Par maksas pakalpojumu noteikšanu lielformāta krāsu rasējumu
izdrukai
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14. punkta g apakšpunktu, Euro ieviešanas
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kārtības likuma 6. pantu, 32. pantu. ievērojot Cēsu novada pašvaldība Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
01.10.2013. priekšlikumus (prot. Nr. 34) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – 1
(A.Bimbirulis), nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 29.04.2004. lēmumu (sēdes protokols Nr. 10, 32
punkts) ”Par maksa pakalpojumu noteikšanu lielformāta krāsu rasējumu izdrukai”.
2.
Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus lielformāta krāsu rasējumu izdrukai (bez pievienotās
vērtības nodokļa):
Lapas
lielums

Lapas
aizpildījums
5% apmērā
(EUR)

Lapas
aizpildījums
25% apmērā
(EUR)

Lapas
aizpildījums
50% apmērā
(EUR)

Lapas
aizpildījums
75% apmērā
(EUR)

A4
A3
A2
A1
A0

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00

2.00
3.00
4.00
7.00
9.00

3.00
5.00
6.00
9.00
13.00

4.00
6.00
8.00
12.00
18.00

Lapas
aizpildījums
100%
apmērā
(EUR)
5.00
8.00
10.00
15.00
20.00

3.
No maksas ir atbrīvoti Cēsu novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību
(kur pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%) pasūtītās izdrukas.
4.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt lēmuma izpildi.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
6.
Rēķini par pakalpojuma izpildi tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
7.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Lēmums Nr. 411 Grozījumi Cēsu novada domes 16.09.2010. lēmumā Nr. 530
„Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13.panta pirmās daļas 6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un piekto daļu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 6. pantu, 32. pantu un Cēsu novada domes 26.08.2010. Saistošo noteikumu Nr. 27 „Par topogrāfiskās
informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” 5.punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldība Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 01.10.2013. priekšlikumus (prot. Nr. 34), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu
(prot.Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas –
1 (A.Bimbirulis), nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 16.09.2010. sēdes lēmumā Nr. 530 „Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas
apriti” šādus grozījumus:
Izteikt sekojošus punktus šādā redakcijā:
1.1.1. objektam (objekts- vienlaidus uzmērījums bez pārrāvumiem) ar platības līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts
EUR 14 (bez PVN);
1.1.2. objektam ar platību no 0.3 ha, līdz 0.5 ha (ieskaitot) viens objekts EUR 18 (bez PVN);
1.1.3. objektam ar platību no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot) viens objekts EUR 21 (bez PVN);
1.1.4. objektam ar platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha – EUR 8 (bez PVN), ja ir mazāk par 2 pazemes
inženierkomunikācijām, tad pielieto koeficientu 0.5.
1.2.1. trasei ar garumu līdz 300 m viens objekts EUR 7 (bez PVN);
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1.2.2. trasei ar garuma virs 300 m papildus par katriem nākamajiem 100 m – EUR 2 (bez PVN).
1.3.1. par galveno būvasu ievietošanu datubāzē – viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.3.2. par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datubāzē –viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.3.3. par uzmērījuma objekta nodošanai ekspluatācijā ievietošanu datubāzē – viens objekts – EUR 7 (bez PVN).
1.4.1. objektam ar platību līdz 0.3 ha (ieskaitot) viens objekts – EUR 7 (bez PVN);
1.4.2. objektam ar platību virs 0.3 ha papildus par katru nākamo 0.1 ha – EUR 1 (bez PVN).
1.5.
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā viens objekts – EUR 3 (bez
PVN).
1.6.
Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokomentācijas digitālās versijas formāta maiņu viens
objekts – EUR 4 (bez PVN).
1.7.
Ģeodēziskā punkta viena kroka kopija viena lapa EUR 1 (bez PVN).
1.8. Koordinātu kataloga izraksta sagatavošana viens punkts EUR 0.50 (bez PVN).
1.9.
Atbalsta punktu shēmas izgatavošana 1 lapa EUR 4 (bez PVN).
2.
Papildināt lēmumu ar 1.1.6., 1.2.3., 1.3.4. apakšpunktiem un tekstu: „Bet ne vairāk kā EUR 135 par vienu
objektu.” .
3.
Papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā:
”Rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.”
4.
Izslēgt 1.6.1. apakšpunktu.
5.
Lēmuma grozījumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
6.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļai nodrošināt lēmuma grozījumu izpildi.
7.
Kontroli par lēmuma grozījuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 412 Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības
nolikums” un ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr.156 apstiprinātā iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma
darbību, no 01.11.2013., pamatojoties uz Personāla jautājumu komisijas 24.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 13) un likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 6. un 13.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013.
atzinumu (protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova), pret – 2 (A.Bimbirulis, M.Sestulis),
atturas – 2 (U.Lencbergs, I.Lāce), nolemj:
1.
Izveidot 01.11.2013. Cēsu novada pašvaldībā 1 amata vienību – administrācijas vadītājs (1.amatu
saimes IV b grupa, 14.mēnešalgu grupa, mēnešalga 1300 lati, kods pēc profesiju klasifikatora 1112 36 ).
2.
Izdarīt Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmuma Nr. 812 „Cēsu novada pašvaldības administrācijas
amata vienību saraksts” 1.pielikumā „Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību saraksts” šādus
grozījumus:
papildināt ar līniju Nr. 3.1 šādā redakcijā:
„3.1 administrācijas vadītājs, amata vienību skaits- 1, kods pēc profesiju klasifikatora 1112 36.”
3.
Turpmākās darbības (atalgojuma, saimes un līmeņa, profesiju klasifikatora koda izmaiņas) saistībā ar
izveidoto amata vienību veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 413 Par komisijas izveidošanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmuma Nr. 412 „Par amata vienības izveidošanu Cēsu
novada pašvaldībā” izpildi, pamatojoties uz Personāla jautājumu komisijas 24.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 13) un likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013.
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atzinumu (protokols Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, (deputāts U.Lencbergs balsošanā nepiedalās), nolemj:
1.
Apstiprināt komisiju Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanai
šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi:
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
Cēsu novada domes Tautsaimniecības / Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs;
Cēsu novada domes Sociālo lietu/ Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
Cēsu novada domes deputāts Uldis Lencbergs
Komisijas sekretārs:
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas jurists- personāla speciālists.
2.
Komisijas kompetencē ir izskatīt jautājumus, kas saistīti ar Cēsu novada pašvaldības iestāžu
vadītājiem vai izpilddirektoru (konkursu izsludināšana vai nesludināšana uz vakanci, konkursa noteikumi, pretendentu
atlase un atbilstības vērtēšana, darba intervijas, disciplinārlietas, atbilstība ieņemamajam amatam, u.tml.).
3.
Komisijai ir tiesības savā darbā pieaicināt speciālistus ar padomdevēja tiesībām.

Lēmums Nr. 414 Grozījumi Cēsu novada domes 29.08.2013.sēdes lēmumā Nr.330
„Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Cēsu pilsētas Sporta skolas
nolikumu un noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novadiem par Profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. (prot.Nr.13)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 29.08.2013.sēdes lēmumā Nr.330 „Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā”
šādus grozījumus:
1.1.Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē” 7,429 likmes, nosakot
vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”;
1.2.Izteikt lēmuma 2.1. punktu šādā redakcijā:
„4,429 likmes tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības budžeta”
1.3.Izteikt lēmuma 2.3. punktu šādā redakcijā:
„1,428 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta”
1.4.Izteikt lēmuma 2.4. punktu šādā redakcijā:
„2.4.0,429 likmes tiek finansētas no Amatas novada pašvaldības budžeta”.
2. Lēmums ir spēkā no 01.09.2013. līdz 31.12.2013.

Lēmums Nr. 415 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumā
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Nr. 557 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto pasākumu nolikumu
2013.gadam apstiprināšanu”
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un izmaiņām plānotajā 2013.gada sporta
pasākumu plānā, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 22.11.2012. sēdes lēmumā Nr. 557 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas organizēto
pasākumu nolikumu 2013.gadam apstiprināšanu” šādus grozījumus:
Izteikt lēmuma pielikumu Nr.6 jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.
Pielikums
1. STARPTAUTISKAIS VOLEJBOLA TURNĪRS
“CĒSU KAUSS – 2013”
NOLIKUMS
VIETA UN LAIKS
Turnīrs notiks Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta zālēs 2001.g.dz.grupām 2013. gada
septembrī, 1999.g.dz.grupai 27.-28.decembrī.
Sacensību sākums Latvijas komandām plkst. 10.00, ārzemju komandām no plkst. 12. 00.

21.-22.

SACENSĪBU VADĪBA
Turnīru organizē Cēsu pilsētas Sporta skola.
Turnīrā piedalās 6 komandas katrā grupā.
DALĪBNIEKI
Turnīrs notiek meitenēm 1 un zēniem 2 vecuma grupās:
Zēni
2001.g.dz. un jaunāki (spēlē 4 pret 4)

Meitenes
2001.g.dz. un jaunākas (spēlē 4 pret 4)

1999.g.dz. un jaunāki (spēlē 6 pret 6)

Komandas sastāvā 12 spēlētāji, 1 treneris
SPĒĻU NORISE
Sacensību sistēmu noteiks sacensību galvenais tiesnesis pēc pieteikto komandu skaita. Izspēles sistēma tiks nosūtīta
komandām nedēļu pirms sacensībām (turnīrs tiek spēlēts pēc LVF „Kausa izcīņas” un LJČ nolikumos apstiprinātajiem
sacensību noteikumiem).

Apbalvošana
·
Katrā vecuma grupā 1.-3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausu ,treneris un
spēlētāji ar medaļām.
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·

Katras komandas labākais spēlētājs tiek apbalvots ar piemiņas balvu.

UZŅEMŠANA
Visus komandējuma izdevumus sedz komandējošā organizācija.
Dalības maksa vienai komandai par piedalīšanos turnīrā Ls 30,00.
naktsmītŅU IESPĒJAS:
- HOSTELIS Putniņkrogs Ls 5,- ( t.s.PVN ) (45 vietas) par nakti.
- Cēsu PV dienesta viesnīca Ls 5,- ( t.s.PVN ) ( 90 vietas) par nakti – Cīrulīšos 2 km no Cēsīm.
- HOSTELIS Priekuļi Ls 5,- ( t.s.PVN ) ( 90 vietas) par nakti - Priekuļos 6 km no Cēsīm
Dalībnieku ēdināšana:
(sestdiena) pusdienas Ls 2,- ( t.s.PVN ), vakariņas Ls 1,50, ( t.s.PVN )
(svētdiena) brokastis Ls 1,50, ( t.s.PVN ), pusdienas Ls 2,- ( t.s.PVN )
kopā Ls - 7,00( t.s.PVN )
PIETEIKUMI
Piedalīšanās turnīrā komandām obligāti rakstiski jāapstiprina (aizpildot zemāk esošo veidlapu), nosūtot pieteikumu :
Juris Kreilis, tālr. 64127783, 26428328, e-pasts juris@cesusportaskola.lv
Ģirts Mārtiņsons, tālr. 64127783, 26186499, e-pasts martinsons@cesusportaskola.lv
Vārdiskos pieteikumus katras komandas treneris iesniedz sacensību dienā sacensību vietā Cēsu pilsētas sporta skolā,
Piebalgas ielā 18.

"_ _
(Fax 64127783).- e-pasts: juris@cesusportaskola.lv
Komandas nosaukums
vecuma gr.
norādot (apvelkot) - zēnu vai meiteņu komanda
atbildīgā persona ( vārds uzvārds)
kontaktinformācijas tālr.
fax. vai e-pasta adrese ( spēļu sacensību kalendāra izsūtīšanai)
naktsmītnes norādot (apvelkot) - 1. piedāvājums vai 2. piedāvājums
dalībnieku ēdināšana personu skaits _
Vai ir savs transports

skaits _
jā nē

_
atbildīgās personas paraksts un atšifrējums

Lēmums Nr. 416 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 24 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 14. panta
sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 panta otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.
punktu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo
lietu komitejas 26.09.2013. atzinumam (protokols Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumam
(protokols Nr. 13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
10.10.2013.
Nr. 24
Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma
„Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
36.1 panta otro daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 12. pantu, Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu, Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
11.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka papildus kritērijus trūcīgas ģimenes statusa noteikšanai Cēsu novadā, maznodrošinātas
ģimenes statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā, Cēsu novada sociālās palīdzības pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts)
veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras ir tiesīgas saņemt šos
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 11. pantā pašvaldības sociālajam dienestam noteiktos uzdevumus un šajos noteikumos noteikto
pabalstu administrēšanu, kā arī ģimenes (mājsaimniecības) atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(mājsaimniecības) statusam izvērtēšanu Cēsu novada dome ir uzdevusi Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” (turpmāk – Dienests).
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš var pretendēt uz pašvaldības palīdzību papildus normatīvajos
aktos noteiktajam ir ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā) esošs bērns, par kuru lēmumu pieņēmusi Cēsu
novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas ir bijusi
Cēsu novada teritorijā, un ja aizbildnības nodibināšanas iemesls atbilstoši bāriņtiesas lēmumam nav vecāku darba
apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt;
2.2. centralizētā apkure jeb siltumpiegāde ir tā, kur vairāki patērētāji (mājas) izmanto cita siltumražotāja saražoto
siltumenerģiju, kā arī ēkās apkure jeb siltumpiegāde dzīvojamās mājās Cēsīs Vilku ielā 12, Turaidas ielā 3 un Leona
Paegles ielā 2d.
2.3. ģimene (mājsaimniecība) šo noteikumu izpratnē ir persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas
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personiskas attiecības, kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā (māja, dzīvoklis), kuras uzturēšanu veic kopīgi un kam ir
kopēji izdevumi uzturam;
2.4. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti – dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, īpašumus,
uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus, t.sk. pilngadīgo ģimenes locekļu visu
bankas kontu izraksti;
2.5. izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeka, stingrās uzskaites kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts
sociālās palīdzības pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs un kurš izsniegts
ne agrāk kā pirms trim mēnešiem;
2.6. līdzdarbības pienākumi ir pienākumi, kurus, savstarpēji vienojoties ar sociālā darba speciālistiem, veic klients;
2.7. lokālā apkure jeb siltumapgāde ir tā, kur siltumenerģija tiek nodrošināta mājas vai dzīvokļa iekšienē, t.sk.
elektroenerģijas apkure;
2.8. maznodrošināta ģimene – ģimene (mājsaimniecība), kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss,
pamatojoties uz šo noteikumu 21. un 22. punktu;
2.9. pašvaldības izmaksājamie sociālās palīdzības pabalsti – no Dienesta budžeta izmaksājamie pabalsti naudas vai
mantas formā, kuri tiek piešķirti ģimenes (mājsaimniecības) ienākumu stabilizācijai līdz noteiktam līmenim, ja tā objektīvu
apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus. Tiesības saņemt pabalstu tiek noteiktas, izvērtējot ģimenes
(mājsaimniecības) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem konkrēto pabalstu veidu saņemšanas kritērijiem;
2.10. trūcīga ģimene – ģimene (mājsaimniecība), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, pamatojoties uz
Ministru kabineta noteikumu (turpmāk – MK noteikumi) un šo noteikumu 3.punktu;
2.11. vientuļš pensionārs vai persona ar invaliditāti – vienatnē dzīvojošs pensionārs vai persona ar 1.vai 2.grupas
invaliditāti, kam nav likumisko apgādnieku;
2.12. risku izvērtēšana - sociālā darbinieka veikts risku izvērtējums katram ģimenes (mājsaimniecības) loceklim, saskaņā ar
Ministru Kabineta noteiktajām prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un dienesta instrukciju „Par sociālā darba
veikšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests””;
2.13. sociālās funkcionēšanas izvērtēšana - sociālā darbinieka veikts funkcionālo spēju un sociālās situācijas izvērtējums,
saskaņā ar dienesta instrukciju „Par sociālā darba veikšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests””.
3. Trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statusa noteikšana.
3.1. Trūcīgas ģimenes (mājsaimniecības) statuss tiek noteikts saskaņā ar MK noteikumiem.
3.2. Izvērtējot ģimenes (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu,
papildus MK noteikumos noteiktajam par īpašumu Cēsu novadā netiek uzskatīts:
3.2.1. viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kura kadastrālā vērtība nepārsniedz 4970,
00 euro. Ziņas par nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību tiek iegūtas pēc nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā (NEKIP) reģistrētajiem datiem, kas pieejami interneta vietnē www.kadastrs.lv un pašvaldības
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā (SOPA);
3.2.2. viens transporta līdzeklis - automobilis vai motocikls vai motorollers; viena laiva, kas ir ģimenes (personas īpašumā),
viens velosipēds katram ģimenes loceklim un viena automašīnas piekabe.
4. MK noteikumos norādītais atsevišķi dzīvojoša un citur dzīvesvietu deklarējuša bērna vecāka sniegtais atbalsts ģimenei
vērtējams kā ne mazāks par Uzturlīdzekļu garantijas fonda izmaksājamo uzturlīdzekļu apmēru mēnesī katram bērnam.
5. Šajos noteikumos paredzētos pabalstus ir tiesības saņemt klientiem, kuri pamata dzīvesvietu deklarējuši Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
6. Cēsu novadā ir šādi pašvaldības izmaksājamie pabalsti:
6.1. Latvijas Republikas likumos noteiktie pašvaldības obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:
6.1.1.pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai (turpmāk - GMI pabalsts);
6.1.2. pabalsts audžuģimenei;
6.1.3. pabalsts bārenim;
6.1.4. dzīvokļa pabalsts;
6.1.5. pabalsts ārkārtas situācijā.
6.2. atbilstoši Dienesta gada budžetam un ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc GMI
pabalsta, dzīvokļa pabalsta un citiem 6.1. punktā minētajiem pabalstiem, Dienesta izmaksājamie sociālās palīdzības
pabalsti ir:
6.2.1. brīvpusdienas skolēniem;
6.2.2. vecāku maksas atlaide pirmsskolas izglītības iestādē;
6.2.3. pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu;
6.2.4. pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai;
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6.2.5. pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai;
6.2.6. apbedīšanas pabalsts.
II. GMI pabalsts
7. GMI līmeņa apmērs mēnesī atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajam GMI līmenim, izņemot vientuļas,
vienatnē dzīvojošas personas ar 1.grupas invaliditāti un vientuļus, vienatnē dzīvojošus pensijas vecuma pensionārus,
kuriem GMI apmērs ir 110,00 euro, un GMI pabalsts tiek izmaksāts divas reizes mēnesī – no 10. līdz 15. datumam un no 25.
datuma līdz pēdējai mēneša dienai, ja izpildīti visi līdzdarbības pienākumi;
8. Pabalsta izmaksu naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā Ministru kabineta noteikto un citu izdevumu
segšanai ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
III. Pabalsts audžuģimenei
9. Pabalsta veidi un apmērs:
9.1. ikmēneša pabalstu bērna uzturēšanai izmaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 10. datumam, pabalsta apmēru
nosakot no valstī noteiktās attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas:
9.1.1. 70% apmērā bērniem līdz 3 gadu vecumam;
9.1.2. 60% apmērā bērniem no 4 – 14 gadu vecumam;
9.1.3. 80% apmērā bērniem no 15-18 gadu vecumam un bērniem ar invaliditāti.
9.2. vienreizējs pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei ir līdz 110,00 euro ja bērns nav nodrošināts ar atbilstošu
apģērbu un mīksto inventāru.
10. Pabalstu audžuģimenei piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Dienestu
un audžuģimeni.
IV. Pabalsts bārenim
11. Pabalstu bārenim piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24
gadu vecumam, ir tiesības saņemt uztura naudu, ja tie sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības
iestādē dienas nodaļā.
13. Lai saņemtu uztura naudu, Aģentūrā jāiesniedz iesniegums, tam pievienojot augstākās izglītības iestādes izziņu par to,
ka persona mācās attiecīgās mācību iestādes dienas nodaļā un sekmīgi apgūst programmu.
14. Uztura naudas apmērs ir 25,00 euro mēnesī, uztura nauda tiek piešķirta līdz kārtējā mācību pusgada beigām un tiek
ieskaitīta pieprasītāja norādītajā bankas kontā.
V. Dzīvokļa pabalsts
15. Dzīvokļa pabalsta veidi:
15.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi;
15.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb siltumapgādi, kurināmā iegādei;
15.3. dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam.
16. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu apkuri jeb siltumpiegādi.
16.1. Šis pabalsts tiek piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tai nepieder īpašums, izņemot MK noteikumos un šo saistošo
noteikumu 3.2.2. apakšpunktā noteikto, tā nav sociālā dzīvokļa īrnieks, un tās rīcībā pēc īres/apsaimniekošanas maksas un
maksas par pakalpojumiem, kas aprēķināta, ievērojot pašvaldības apstiprinātos normatīvus, nomaksas paliek summa, kas
ir mazāka par šajos saistošajos noteikumos noteikto nepieciešamā garantētā ienākuma līmeni.
16.2. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru
noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks;
16.3 Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumpiegādi, tiek aprēķināts pēc
formulas:
S = [(P+K) – I] x 6 mēneši, kur:
S – aprēķinātā pabalsta summa, kas nevar pārsniegt 430 euro;
P – nepieciešamais garantētais ienākums, kuram jāpaliek personas rīcībā pēc dzīvokļa
īres
un komunālo pakalpojumu apmaksas;
K – normatīvās īres maksas un maksas par pakalpojumiem summa;
I – ģimenes (mājsaimniecības) kopējie ienākumi.
16.4. Nepieciešamais garantētais ienākums ir:
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16.4.1. pirmajam un otrajam ģimenes loceklim – 50% no attiecīgā gada 1.janvāra spēkā esošās minimālās algas valstī;
16.4.2. katram nākamajam ģimenes loceklim - valstī noteiktā garantētā ienākuma līmeņa
apmērā.
16.5. Piešķirtais dzīvokļa pabalsts ir vienreizējs apkures sezonas laikā, tas ir netiešs un viena mēneša laikā pēc
līdzdarbības pienākumu veikšanas un lēmuma pieņemšanas par pabalsta piešķiršanu tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.
16.6. Dokumentus pabalsta piešķiršanai Dienests pieņem katru gadu no novembra mēneša pirmās apmeklētāju
pieņemšanas dienas līdz marta mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
16.7. Īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļiem ar centralizēto apkuri jeb
siltumpiegādi pabalsta aprēķināšanai apstiprina Cēsu novada dome līdz kārtējā gada 31.oktobrim.
17. Dzīvokļa pabalsts personai/ģimenei, kura dzīvo mājā ar lokālu apkuri jeb siltumapgādi:
17.1.Šis pabalsts kurināmā iegādei tiek piešķirts ģimenei (mājsaimniecībai), ja tā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
17.2. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā un tā apmērs ir:
17.2.1. trūcīgai ģimenei – 130,00 euro;
17.2.2. maznodrošinātai ģimenei – 85,00 euro.
17.3. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu
izpildes.
17.4. Iesniegumu par pabalsta piešķiršanu un iztikas līdzekļu deklarāciju pieņemšanu Dienests organizē katru gadu no
maija mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
18. Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam
18.1. Dzīvokļa pabalsts sociālā dzīvokļa īrniekam tiek piešķirts par katru mēnesi sociālā dzīvokļa īres līguma darbības laikā,
un tā apmērs ir:
18.1.1. 90% no īres maksas par sociālo dzīvokli;
18.1.2. 90% no apkures maksas;
18.1.3. 90% no īres maksas un 90% no maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar apsaimniekotāja
starpniecību, ja dzīvokli īrē bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kuram piešķirts trūcīgas personas statuss, kurš
dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās izglītības
iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš nav vecāks par 24 gadiem.
18.2. Dzīvokļa pabalsts pēc klienta lūguma viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiek pārskaitīts dzīvojamās mājas
apsaimniekotājam.

VI. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
19. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) pamatvajadzību nodrošināšanai
piešķir līdz 700,00 euro vienai ģimenei (mājsaimniecībai), neizvērtējot tās ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais
pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.
20. Pabalstu piešķir, ja iesniegums un ārkārtas situāciju apliecinošs dokuments Dienestā saņemts ne vēlāk kā vienu
mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās.
VII. Maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšana
21. Maznodrošinātas ģimenes (mājsaimniecības) statuss Cēsu novada pašvaldībā tiek piešķirts ģimenēm
(mājsaimniecībām), kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Latvijas Republikas Centrālās statistikas
pārvaldes publicēto valstī noteikto iztikas minimumu vienai personai iesnieguma iesniegšanas dienā. Maznodrošinātas
ģimenes statuss tiek piešķirts pēc risku izvērtēšanas
un darbspējīgo ģimenes (mājsaimniecības) locekļu
iesaistīšanās sociālo prasmju atjaunošanas un saglabāšanas atbalsta grupā.
22. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Dienests izvērtē un maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusu piešķir uz 6 mēnešiem analoģiski MK noteikumos paredzētajai kārtībai, ievērojot šo saistošo noteikumu 3. punktā
noteikto. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo saistošo noteikumu 21. punktā noteikto līmeni, bet nav ievēroti
citi nosacījumi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam uz laiku – 1 mēnesis. Par atbilstību maznodrošinātās ģimenes statusam
Dienests izsniedz izziņu.
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VIII. Brīvpusdienas skolēniem
23. Tiesības saņemt brīvpusdienas ir:
23.1. bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
23.2. bērniem ar invaliditāti;
23.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
24. Brīvpusdienas turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam, bērns bārenis
vai bez vecāku gādības palicis bērns - līdz 24 gadu vecumam.
25. Brīvpusdienas pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas no nākamā mēneša pirmās mācību dienas:
25.1 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai;
25.2. bērniem ar invaliditāti un bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - līdz kārtējā mācību gada
pēdējai darba dienai.
26. Sākoties jaunam mācību pusgadam vai gadam, ģimenei ir atkārtoti jāiesniedz dokumenti, lai izvērtētu tiesības
saņemt brīvpusdienas.
27. Brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā
izglītības iestādē, atbilstoši to iesniegtajam rēķinam saskaņā ar pašvaldības noteikto pusdienu cenu, bet nepārsniedzot
1,14 euro vienam izglītojamam dienā.

IX. Vecāku maksu atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs
28. Tiesības saņemt vecāku maksas atlaides pirmsskolas izglītības iestādēs ir bērniem:
28.1. no trūcīgām ģimenēm – 90% apmērā;
28.2. bērniem ar invaliditāti – 100 % apmērā;
28.3. no maznodrošinātām ģimenēm - 50 % apmērā;
28.4. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - 25% apmērā.
29. Vecāku maksas atlaides pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirtas no nākamā mēneša pirmās darba dienas:
29.1 bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm - līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai
(attiecinot vispārējās izglītības iestāžu mācību pusgadus);
29.2. bērniem ar invaliditāti un bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - līdz kārtējā mācību gada
pēdējai darba dienai (attiecinot vispārējās izglītības iestāžu mācību gadus).
30. Vecāku maksām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pirmsskolas izglītības iestādei atbilstoši tās iesniegtajam rēķinam
saskaņā ar pašvaldības noteikto vecāku maksas apmēru, bet nepārsniedzot 1,85 euro vienam izglītojamam dienā.

X. Pabalsts mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu
31. Tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu, ir:
31.1. ģimenēm, kuras Dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu;
31.2. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
32. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts talonu (dāvanu kartes) veidā.
33. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir:
33.1. trūcīgām ģimenēm –35,00 euro katram skolēnam;
33.2. maznodrošinātām ģimenēm – 20,00 euro katram skolēnam;
33.3. bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem - 15,00 euro apmērā.
34. Pabalstu turpina izmaksāt pēc pilngadības sasniegšanas, ja skolnieks bez pārtraukuma turpina mācības
vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam, bērns bārenis
vai bez vecāku gādības palicis bērns - līdz 24 gadu vecumam.
35. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir darbspējīgā vecumā esošs bezdarbnieks, pabalsts tiek piešķirts pēc līdzdarbības
pienākumu veikšanas. Ja ģimenē (mājsaimniecībā) ir nepilnu darba laiku strādājošs ģimenes (mājsaimniecības) loceklis,
tas nevar būt par pamatu, lai atteiktos no līdzdarbības pienākumu veikšanas.
36. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša pirmās apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz
septembra mēneša pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.
XI. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
37. Tiesības saņemt pabalstu medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir ģimenēm (mājsaimniecībām), kuras Dienests ir
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atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām un izsniedzis to apliecinošu izziņu.
38. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai ir:
38.1. pabalsts medicīnisko pakalpojumu daļējai apmaksai;
38.2. pabalsts zobu ārstēšanas izdevumu daļējai apmaksai pilngadību sasniegušām personām;
38.3. pabalsts optisko briļļu iegādes izdevumu daļējai segšanai;
38.4. pabalsts zobu protezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
38.5. pabalsts endoprotezēšanas izdevumu daļējai apmaksai;
38.6. pabalsts medikamentu iegādes izdevumu apmaksai.
39. Noteikumu 38.1. punktā minēto pabalstu nepiešķir personām, kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir piešķirts
tādas personas statuss, kam ir tiesības uz pilnu atbrīvojumu no pacienta iemaksas.
40. Noteikumu 38.1., 38.2., 38.3., 38.4. un 38.6. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir 25% apmērā no izlietotās summas,
bet nepārsniedzot 65,00 euro kalendārā gada laikā vienai personai.
41. Lai saņemtu 38. punktā minētos pabalstus, Dienestā jāiesniedz iesniegums, medicīniskos izdevumus apliecinoši
dokumenti un 38.6.apakšpunktā noteiktajam pabalstam – recepšu kopijas, uz kuru pamata ir veikta medikamentu iegāde.
42. Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai (izņemot endoprotezēšanas izdevumus) kalendārā gada laikā nevar
būt lielāks par 65,00 euro vienai personai un 85,00 euro vienai ģimenei (mājsaimniecībai), kurā ir vairāk kā viens ģimenes
(mājsaimniecības) loceklis.
43. Pabalstu endoprotezēšanas izdevumu daļējai segšanai piešķir 25% apmērā no endoprotēzes izmaksām, bet
nepārsniedzot 355,00 euro vienai personai trīs gadu laikā.
44. Lai saņemtu pabalstu endoprotezēšanas izdevumu daļējai segšanai, Dienestā jāiesniedz endoprotezēšanas
izdevumus apliecinoši dokumenti.
XII. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotai personai pamatvajadzību nodrošināšanai
45. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuras deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas bijusi Cēsu novada
administratīvajā teritorijā.
46. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 25,00 euro.
47. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem vienas darba dienas laikā, kad Dienestā izvērtēšanai iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti:
47.1. iesniegums;
47.2. ieslodzījuma vietu pārvaldes izdota izziņa par atbrīvošanu vai tiesas spriedums par atbrīvošanu;
47.3. dokuments, kas apliecina dzīvokļa lietošanas, īpašuma un/vai īres tiesības, ja to pieprasa sociālais darbinieks.
48. Pabalstu izmaksā vienas darba dienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
49. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas, ko apliecina noteikumu 47.2. punktā minētā izziņa.
50. Dienests var apmaksāt arī citus pakalpojumus (pases noformēšana, nodokļu grāmatiņas dublikāta atjaunošana,
ārstēšanās no dažāda veida atkarībām u.tt.), par tiem veicot pārskaitījumu pakalpojumu sniedzēju institūcijām. Šie
pakalpojumi tiek apmaksāti vienu reizi triju gadu periodā pēc atgriešanās no ieslodzījuma vietas.
XIII. Apbedīšanas pabalsts
51. Dienests ir tiesīgs piešķirt apbedīšanas pabalstu par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi
Cēsu novada administratīvā teritorija un par kuru no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras netiek saņemts Valsts
sociālo pabalstu likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts.
52. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs nepārsniedz 230,00 euro un to izmaksā mirušās personas ģimenes
loceklim (apgādniekam) vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
53. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav
apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, un gadījumos, kad pašvaldības teritorijā mirusi persona, kuras
dzīvesvietu vai personību nav iespējams noskaidrot, Dienests slēdz līgumu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus, nepārsniedzot 230,00 euro.
54. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, Dienestā jāiesniedz:
54.1. iesniegums;
54.2. miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
54.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par piešķirto apbedīšanas pabalstu un tā apmēru vai par pabalsta
piešķiršanas atteikumu;
54.4. izdevumus apliecinoši dokumenti vai apbedīšanas pakalpojuma sniedzēja rēķins.
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XIV. Pabalstu piešķiršanas kārtība
55. Pabalsta (izņemot šo noteikumu 18. punktā noteiktā) pieprasītājs Dienestā vai Vaives pagasta pārvaldē iesniedz
rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu, iesniedz visu ģimenes
(mājsaimniecības) locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus un kopā ar sociālā darba speciālistu
elektroniski aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, ja atbilstoši pieprasītā pabalsta veidam nepieciešams materiālā stāvokļa
izvērtējums un Dienestam šīs ziņas nav pieejamas. Lai saņemtu noteikumu 6.2.4. un 6.2.6. punktā minētos pabalstus,
jāiesniedz arī izdevumus apliecinoši dokumenti, kas izsniegti ne agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem.
56. Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību), kā arī uzrāda
pensionāra vai personas ar invaliditāti apliecību, ja persona ir pensionārs vai persona ar invaliditāti un šīs ziņas
Dienestam nav pieejamas.
57. Dienests klienta sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot klienta dzīves
apstākļus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām vai fiziskām personām.
58. Dienests pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas mēneša laikā novērtē personas vajadzības
pēc pabalsta un pieņem lēmumu.
59. Lēmumu par šo noteikumu 18. punktā noteikto pabalstu pieņem Dienesta dzīvokļu komisija, izskatot personas
iesniegumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.
XV. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
60. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, kā to nosaka Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 7. pants, likuma „Par sociālo drošību” V nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4. panta pirmā daļa un
Civillikuma pirmās daļas „Ģimenes tiesības” otrās nodaļas 3. apakšnodaļa.
61. Dienests, noslēdzot vienošanos ar klientu, klientam var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:
61.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālas palīdzības
pabalstu saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas ziņas;
61.2. uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;
61.3. ierasties personiski, lai vienotos par pasākumiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības
sniegšanu;
61.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
61.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai
invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētas personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;
61.6. piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos darba iemaņu nezaudēšanai;
61.7. iesaistīties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izpildē;
61.8. citus pienākumus viņa problēmas risināšanā.
62. Ja klients ir sniedzis nepatiesas ziņas par savu materiālo stāvokli vai atsakās veikt līdzdarbības pienākumus, sociālās
palīdzības pabalstu piešķiršana attiecīgajam klientam var tikt atteikta.
XVI. Apsekošana dzīvesvietā
63. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc sociālās palīdzības pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums
ir apsekot klientu viņa dzīvesvietā, turpmāk - vismaz 1 reizi gadā.
64. Klienta apsekošana dzīves vietā var notikt, Dienesta sociālā darba speciālistam vienojoties ar klientu par apsekošanas
datumu un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par to nebrīdinot klientu.
65. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var būt par iemeslu sociālās palīdzības atteikumam.
XVII. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
66. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
67. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
XVIII. Noslēguma jautājumi
68. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
69. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumi Nr.25
„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem
Cēsu novadā”.
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Lēmums Nr. 417 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 25 „Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”
apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu un 25. Pantu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.2. apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas
26.09.2013. (prot. Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumam (prot. Nr.13), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
10.10.2013.
Nr. 25
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūra likuma 17.panta otro un ceturto daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk- Dienests)
sniegtos maksas pakalpojumus un to cenrādi (pielikumā).
2. Šajos saistošajos noteikumos paredzētie maksas pakalpojumi (izņemot sēžu zāles un citu telpu iznomāšanu,
naktspatversmes pakalpojumus, sabiedriskās pirts, psihologa, autotransporta, dokumentu nosūtīšanas pa faksu
pakalpojumus) tiek sniegti Cēsu novada administratīvajā teritorijā dzīves vietu deklarējušām personām.
3. No samaksas par specializētā autotransporta pakalpojumu ir atbrīvojamas Cēsu novadā savu pamata dzīves vietu
deklarējuši:
3.1. speciālās pamatizglītības programmas izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem (programmas kods 21015811)
par nogādāšanu no mājām uz skolu un mājās no skolas;
3.2. nestrādājošas personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu,
bet nepārsniedzot 106,00 euro viena gada laikā;
3.3. Invalīdu habilitācijas- dienas centra klienti centra pakalpojuma ietvaros, ja netiek nodrošināts asistenta pakalpojums
nokļūšanai un centru un atpakaļ uz dzīvesvietu.
4. No samaksas par psihologa pakalpojumiem ir atbrīvojamas Cēsu novadā savu pamata dzīves vietu deklarējušās
personas:
4.1. no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm;
4.2. no Dienesta uzskaitē esošām sociālā riska ģimenēm;
4.3. bērni krīzes situācijās un situācijās, kad tiek šķirta vecāku laulība un tiek risināts jautājums par saskarsmes tiesībām;
4.4. topošie vai esošie aizbildņi, aizgādņi, audžuģimenes vai adoptētāji;
4.5. vardarbībā cietušās sievietes.
5. No samaksas par psihologa pakalpojumiem ir atbrīvojamas SIA „Cēsu klīnika” Dzemdību nodaļā esošās
jaundzimušo mātes.
6. No samaksas par aprūpes mājās pakalpojumiem ir atbrīvojamas vienatnē dzīvojošas trūcīgas personas.
7. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Dienests var izmantot atbilstoši Dienesta apstiprinātajām
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budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Dienesta darbības nodrošināšanu saistītu
izdevumu samaksai.
8.
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
9.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošie
noteikumi Nr.41 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi”.
Pielikums
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.

Pakalpojuma veids
Mērvienība
Psihologa konsultācijas
Pirmreizējā konsultācija
reize
Katra nākamā konsultācija
reize
Sabiedriskās pirts pakalpojumi (Vaļņu ielā 29/31, Cēsīs;
pakalpojuma ilgums 1 personai – 1,5 stundas):
bērniem līdz 7 gadu vecumam un trūcīgo ģimeņu bērniem
apmeklētājs
Cēsu novadā pamata dzīvesvietu deklarējušiem
nestrādājošiem pensionāriem, trūcīgiem un maznodrošinātiem apmeklētājs
iedzīvotājiem, invalīdiem un bērniem no 7 gadu vecuma
pārējiem apmeklētājiem, t.sk., citu novadu iedzīvotājiem
apmeklētājs
Aprūpes mājās pakalpojums
Maznodrošinātām personām, kurām nav palīdzētspējīgu
tuvinieku, līdzmaksājums aprūpes mājās pakalpojumam I
mēnesis
aprūpes līmenis*
Maznodrošinātām personām, kurām nav palīdzētspējīgu
tuvinieku, līdzmaksājums aprūpes mājās pakalpojumam II
mēnesis
aprūpes līmenis*
Maznodrošinātām personām, kurām nav palīdzētspējīgu
tuvinieku, līdzmaksājums aprūpes mājās pakalpojumam III
mēnesis
aprūpes līmenis*
Maznodrošinātām personām, kurām nav palīdzētspējīgu
tuvinieku, līdzmaksājums aprūpes mājās pakalpojumam IV
mēnesis
aprūpes līmenis*
Aprūpes mājās pakalpojums pārējiem klientiem*
stunda
Drošības pogas iznomāšana aprūpes mājās klientiem* mēnesis
Elektroniskās medikamentu dalīšanas kastītes
mēnesis
iznomāšana*
Naktspatversmes pakalpojums

Cena EUR

Naktspatversmes pakalpojums Cēsu novada iedzīvotājiem
Naktspatversmes pakalpojums personām, kurām pēdējā
deklarētā (reģistrētā) dzīves vieta ir ārpus Cēsu novada

1 nakts

1,00

1 nakts

7,00

9,00
7,00

0,10
1,50
3,00

5,00

7,50

10,00

12,50
2,40
bezmaksas
bezmaksas

6.3.

Naktspatversmes pakalpojums pirmo nakti 6 mēnešu periodā 1 nakts

bezmaksas

7.

Invalīdu habilitācijas- dienas centra pakalpojums

1 apmeklējums

bezmaksas

8.

Dienas centrs bērniem „Saules taka” pakalpojums

1 apmeklējums

bezmaksas

9.

Telpu iznomāšana
Sēžu zāles Bērzaines ielā 16, Cēsīs, iznomāšana pasākumiem
(izcenojumā ietvertas zāles (35 vietas), kāpņu telpas,
vestibila, sanitāro mezglu izmantošanas, elektroenerģijas un
siltumenerģijas izmaksas)
stunda

7,00

9.1.
9.1.1.

darba dienās un darba laikā

9.1.2.

darba dienās ārpus darba laika un brīvdienās
stunda
Darba kabineta iznomāšana privāti praktizējošam speciālistam
stunda
(psihologs, logopēds, u.c.)

9.2.
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10,00
2,80

9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
11.

Telpu virs 18 m2 Bērzaines ielā 18, Cēsīs, iznomāšana
stunda
5,00
pasākumiem
Iznomātāja informācijas tehnoloģiju aprīkojuma izmantošana
reize
10,00
iznomātajās telpās (papildus nomas maksai)
Telpu iznomāšana sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības,
m2 mēnesī
1,20
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par
valsts un pašvaldību mantas
Telpu (kabinetu, garāžu, u.c.) iznomāšana citiem mērķiem
iznomāšanas kārtību
Specializētā vieglā autotransporta pakalpojumi
stunda +
6,30+
(pakalpojumi tiek sniegti darba dienās darba laikā)
km
0,17
Vieglā autotransporta pakalpojumi (pakalpojumi tiek
stunda +
6,30+
sniegti darba dienās darba laikā)
km
0,15

12.

Dokumentu nosūtīšana pa faksu

12.1.

Latvijas teritorijā

A4 1 lapa

0,25

12.2.

uz Eiropas valstīm

A4 1 lapa

0,50

12.3.

uz ASV, Āzijas, Āfrikas valstīm, Austrāliju

A4 1 lapa

0,75

*- saskaņā ar Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību

Lēmums Nr. 418 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā
2013./2014. gada apkures sezonā apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta pirmo daļu un Cēsu novada
domes 22.06.2010. Saistošo noteikumu Nr. 25 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” 12.7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo lietu
komitejas 26.09.2013. atzinumu (protokols Nr. 14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. atzinumu
(protokols Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass,
A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai
dzīvokļiem ar centralizēto apkuri Cēsu novadā 2013./2014. Gada apkures sezonā saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Īres/ apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem normatīvi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai dzīvokļiem ar
centralizēto apkuri
Cēsu novadā 2013./2014. Gada apkures sezonā
1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu ģimenei (mājsaimniecībai), kura dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu
siltumapgādi, 2013./2014. Gada apkures sezonā piemērojami šādi īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar apsaimniekotāja starpniecību, normatīvi:
1.1.1 personas mājsaimniecībai – Ls 83,10 jeb EUR 118,00 mēnesī;
1.2.2 personu mājsaimniecībai – Ls 93,66 jeb EUR 133,00 mēnesī;
1.3.3 personu mājsaimniecībai – Ls 125,35 jeb EUR 178,00 mēnesī;
1.4.4 personu mājsaimniecībai – Ls 142,96 jeb EUR 203,00 mēnesī;
1.5.5 un vairāk personu mājsaimniecībai – Ls 151,41 jeb EUR 215,00 mēnesī;
1.6.vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas vai personas ar 1. Vai 2. Grupas invaliditāti mājsaimniecībai – Ls 88,03
jeb EUR 125,00 mēnesī.
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2. Ja rēķinā par dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksu un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītajiem
maksājumiem attiecīgā mēneša aprēķinātā summa ir zemāka par normatīvu, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, rēķinā
norādītajai summai līdz normatīva līmenim pieskaita mēneša maksājumu par faktiski patērēto elektroenerģiju dzīvojamā
telpā atbilstoši valstī noteiktajam starta tarifam, bet ne vairāk kā par 50 kWh pirmajai personai, 30 kWh katrai nākamajai
personai un 150 kWh mēnesī 5 personu vai lielākai mājsaimniecībai.

Lēmums Nr. 419 Par 2014.gada budžeta prioritātēm un budžeta izdevumu
kontrolskaitļu bāzes noteikšanu
Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 7.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 41.panta pirmo daļu, ievērojot 28.10.2010.Cēsu novada
pašvaldības lēmuma Nr.658 „Par Cēsu novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles
kārtības apstiprināšanu” 14.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 03.10.2013. (prot.Nr.13) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, U.Lencbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, A.Melbārdis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Noteikt 2014.gada Cēsu novada pašvaldības budžeta prioritātes:
1.1. Iedzīvotāju skaita saglabāšana un palielināšana novadā.
1.2. Iedzīvotāju un uzņēmēju ekonomiskās aktivitātes veicināšana;
1.3. Pašvaldības finansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšana realizācijā esošiem Eiropas Savienības struktūtrfondu
projektiem, saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības attīstības programmu;
1.4. Kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana, uzlabojot izglītības iestāžu infrastruktūru un mācību līdzekļu bāzi;
1.5. Projektu apjomu apzināšana un dokumentācijas gatavošana 2014.-2020.gada plānošanas periodam atbilstoši Cēsu
novada pašvaldības attīstības programmai;
2. 2014.gada pamatbudžeta bāzes izdevumu – iestāžu budžeta kontrolskaitļu noteikšanai apstiprināt:
2.1. Prognozējamo tekošā gada inflācijas procentu 0% apmērā;
2.2. budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzi noteikt, pielietojot koeficientu 1.0 no tekošam gadam apstiprinātiem
uzturēšanas izdevumiem pēc stāvokļa uz 1.septembri.
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 420 Par grozījumiem Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā
Nr.167 „Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā ,
daļas nomu”
Ziņo: A.Ķerpe, Vaives pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr.167 „Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā,
Cēsu novadā, daļas nomu” (protokols Nr.6, 28.p.), 16.04.2012. starp Cēsu novada pašvaldību un SIA „Elektro Rīdzene”,
vienotais reģistrācijas numurs 40103532649, juridiskā adrese Tallinas iela 52-8, Rīga, LV-1001( no 26.09.2013. juridiskā
adrese Kronvalda bulvāris 3-1, Rīga, LV-1010) , tika noslēgts Nekustamā īpašuma nomas līgums Nr.211/2012/2-7 par
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zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, daļas nomu 6172 m² platībā ar tiesībām uz zemes
gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus. Līgums tika noslēgts ar mērķi, sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Elektro Rīdzene” piesaistot apjomīgas investīcijas, ar pašvaldības administratīvo atbalstu īstenot projektu, kura
rezultātā tiktu uzbūvēta un nodota ekspluatācijā moderna koģenerācijas stacija, kas ļautu ekonomiski izmantot
atjaunojamo energoresursu kurināmo, vienlaicīgi nodrošinot visu gadu Rīdzenes ciema daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus
ar daudz lētāku siltumu.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Elektro Rīdzene” iesniegums (reģ. 27.09.2012. Nr. 1-36/3668) ar lūgumu veikt
grozījumus Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.211/2012/2-7, ar ko Cēsu novada pašvaldība nodeva SIA „Elektro
Rīdzene” nomā zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra numurs 4290 005 0079)
daļu 6172 m² platībā koģenerācijas elektrostacijas būvniecībai uz 10 (desmit) gadiem. SIA „Elektro Rīdzene”,
pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumos Nr. 735 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu
un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” un faktu ka koģenerācijas stacijas būvniecībā tiks piesaistītas
būtiskas ārvalstu investīcijas, lūdz veikt sekojošus grozījumus nomas līgumā:
1) Izteikt līguma 2.1. punktu sekojošā redakcijā:
„2.1. līgums tiek noslēgts uz 20 ( divdesmit ) gadiem līdz 2032. gada 15. aprīlim ar tiesībām nomniekam pagarināt nomas
termiņu uz laiku , kamēr koģenerācijas stacija veic siltumenerģijas piegādi. Līgums stājas spēkā 2012. gada 16. aprīlī ”.
2) Izteikt nomas līguma 4.1.1. sekojošā redakcijā:
„4.1.1. ne vēlāk kā līdz 31.12.2013. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā
nekustamā īpašuma apbūvei”.
3) Izteikt nomas līguma 4.1.2. punktu sekojošā redakcijā:
„4.1.2. nevēlāk kā līdz 01.06.2015. uzsākt būvniecības darbus saskaņā ar akceptēto būvprojektu”.
4) Izteikt nomas līguma 4.1.3. punktu sekojošā redakcijā:
„4.1.3. ne vēlāk kā līdz 31.12.2016. nodot ēkas un būves ekspluatācijā”.
5) Papildināt nomas līgumu ar 5.8. punktu un tā apakšpunktiem sekojošā redakcijā:
„5.8. nomnieks apņemas piegādāt siltumenerģiju līdz siltumtrases ievadam daudzdzīvokļu ēkā, ja iestājas sekojoši
nosacījumi:
5.8.1. starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju ir noslēgts pakalpojuma līgums, akts par siltumtrases atbildībaspiederības robežām;
5.8.2. daudzdzīvokļu ēkas īpašnieki vai apsaimniekotāji ir saņēmuši siltumenerģijas piegādātāja tehniskos noteikumus, par
saviem līdzekļiem savas atbildības- piederības robežās nodrošinājuši tehnisku iespējamību siltumenerģijas piegādei,
pieslēgumam.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu, Valsts
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 22. panta otro daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 30.10.2007.
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17. un 18. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 01.10.2013. priekšlikumu (prot. Nr.34) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
03.10.2013. atzinumu (prot. Nr.13), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa, G.Grosbergs, I.Timermanis, I.SuijaMarkova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumā Nr.167 „Par zemes gabala Ezera ielā 6, Rīdzenē, Vaives pagastā,
Cēsu novadā daļas nomu” (protokols Nr.6, 28.p.) šādus grozījumus:
1.1.grozīt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Aizstāt skaitļus un vārdus „10 (desmit)” ar skaitļiem un vārdiem „20 (divdesmit)”
1.2. izteikt lēmuma 2.2. punktu šādā redakcijā:
„ 2.2. apstiprinot Cēsu novada Teritorijas plānojumu 2014.- 2024. gadam līdz būvniecības procesa uzsākšanai, Teritorijas
plānojums nepieļauj koģenerācijas stacijas būvniecību minētajā zemes gabalā.”
1.3.Izteikt lēmuma 3.1.; 3.2.; 3.3.apakšpunktus šādā redakcijā:
„3.1. līdz 31.12.2013. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā nekustamā īpašuma
apbūvei;
3.2. līdz 01.06.2015. uzsākt būvniecības darbus saskaņā ar akceptēto būvprojektu;
3.3. līdz 31.12.2016. nodot ēkas un būves ekspluatācijā.”
2. Noteikt, ka Nomniekam ir pienākums piegādāt siltuma enerģiju līdz siltumtrases ievadam daudzdzīvokļu ēkās
(Nākotnes iela 2, Nākotnes iela 4, Nākotnes iela 6, nākotnes iela 10, Ezera iela2, Ezera iela 4, Rīdzene, Vaives pagasts,
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Cēsu novads) ja iestājas šādi nosacījumi:
2.1. starp siltumenerģijas piegādātāju un lietotāju ir noslēgts pakalpojuma līgums, un akts par siltumtrases atbilstības –
piederības robežām;
2.2. daudzdzīvokļu ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji ir saņēmuši siltumenerģijas piegādātāja tehniskos noteikumus, par
saviem līdzekļiem savas atbildības – piederības robežās nodrošinājuši tehnisku iespējamību siltumenerģijas piegādei,
pieslēgumam.
3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 16.04.2012.Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.211/2012/2-7.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 421 Par nosaukuma maiņu nekustamam īpašumam "Pavasari" Vaives
pagastā, Cēsu novadā
Ziņo: A.Ķerpe, Vaives pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 09.10.2013. saņemts A. V. iesniegums (Nr. 1-12/266) ar
lūgumu mainīt nosaukumu viņam piederošam nekustamam īpašumam „Pavasari", Vaives pagasts, Cēsu novads (
kadastra apzīmējums 4290 003 0203 ) uz nosaukumu "Pavasari 1", Vaives pagasts, Cēsu novads.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Rasmanis, U.Lencbergs, M.Niklass, A.Melbārdis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Sestulis, L.Krastiņa,
G.Grosbergs, I.Timermanis, I.Suija-Markova, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mainīt nosaukumu nekustamam īpašumam „Pavasari”, Vaives pagasts, Cēsu novads, (kadastra Nr. 4290 003
0203) uz nosaukumu „Pavasari 1”, Vaives pagasts, Cēsu novads.
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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