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Lēmums Nr. 507 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.455 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.19, 34.p.) atsavināšanai nodeva,
pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas: Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 4201 001 0106 un Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201001 0130
– izsoles objekts Nr.1; Mākoņi, Vaives pag., Cēsu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0062 – izsoles
objekts Nr.2;
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoles objekta Nr.2 izsoli reģistrējās un tajā piedalījās 3(rtīs) pretendenti :
SIA „VITU”, vienotais reģistrācijas nr. 43603038148, Dārza iela 4 - 50, Iecava, Iecavas nov., LV – 3913;
SIA „100 NAMI”, vienotais reģistrācijas nr. 44103036163, Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101;
SIA „VUDLANDE” ”, vienotais reģistrācijas nr. 54103005451, Smiltenes nov., Launkalnes pag. „Lejasupītes”, LV – 4729,
Izsoles objektu nosolīja SIA „VITU” par LVL 10 000,00 un savu piedāvāto augstāko cenu par izsoles objektu Nr.2, ko
veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (ko pretendents iemaksājis par 2 (diviem) izsoles objektiem,
t.i. LVL 1510,00) ir samaksājis, ieskaitot LVL 8490,00 Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 6.panta pirmo daļu 34.panta otro daļu,
kā arī Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas 21.11.2013. priekšlikumu (prot. Nr.2), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.,
LV - 4101, piederošu cirsmu 2013.gada 21.novembra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem:
1.1.Cirsmu Mākoņi, Vaives pag., Cēsu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0062, (cirsma Nr.1, kvartāls
Nr.1, nogabali Nr.2.,3.), 0,7 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – kailcirte – (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1
nogabals Nr.1), 0,5 ha cirsmas platība, cirtes vaids un izpildes veids – kailcirte pēc caurmēra – izsoles objekts Nr.2, nosolot
ieguva SIA „VITU”, vienotais reģistrācijas nr. 43603038148, juridiskā adrese: Dārza iela 4 - 50, Iecava, Iecavas novads, LV
– 3913, par LVL 10 000,00 (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi), bez PVN.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu cirsmu pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 508 Par nekustamā īpašuma Lauku iela 9A, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr.401 „Par nekustamā īpašuma Lauku iela
9A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.18, 17.p.) atsavināšanai nodeva
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.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – I.B. un M.G.B., kurus
saskaņā ar Pilnvaru (reģ. Nr.3786; 29.08.2013.) pārstāvēja zvērināta advokāte GUNA KARITONE, prakses vieta Cēsu
novads, Cēsis, Gaujas iela 2, kas nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu Ls 4600.00 (četri tūkstoši seši
simti lati, 00 santīmi). Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 21.11.2013. (prot. Nr.16) apstiprināja izsoles
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rezultātus.
Guna Karitone savu piedāvāto augstāko cenu par nekustamo īpašumu ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu (10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas un vairāk t.i. LVL 475.00 (četri simti septiņdesmit
pieci lati, 00 santīmi)) ir samaksājusi, ieskaitot LVL 4125.00 (četri tūkstoši viens simts divdesmit pieci lati, 00 santīmi)
Cēsu novada pašvaldības kontā LV67 UNLA 0004 000142344, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 5.panta pirmo daļu, 34.panta
otro daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.11.2013. priekšlikumu (prot. Nr.16),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 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, 2013.gada 21.novembra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu ieguva
I.B. un M.G.B., kurus saskaņā ar Pilnvaru (reģ. Nr.3786; 29.08.2013. ) izsolē pārstāvēja zvērināta advokāte Guna
Karitone, prakses vieta Cēsu novads, Cēsis, Gaujas iela 2, kas Nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko
cenu LVL 4600.00 (četri tūkstoši seši simti lati, 00 santīmi), bez PVN:
1.1. I.B., iegūst īpašumā ½ domājamo daļu no nosolītā Nekustamā īpašuma;
1.2. M.G.B., iegūst īpašumā ½ domājamo daļu no nosolītā Nekustamā īpašuma;
1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
3. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 509 Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.453 „Par neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs,
Cēsu nov., nomas tiesību izsoli” (prot.Nr.19; 32.p.) un apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles noteikumiem, 28.11.2013. tika
organizēta nomas objekta – neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0224,
platība 2105 m2, nomas tiesību izsole.
Uz nomas objekta izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viena pretendente – S.O.
Pretendenta nomas laikā plānotās darbības nomas objektā - individuālās dzīvojamās mājas celtniecība.
S.O. minētās nomas tiesības nosolīja par pēdējo augstāko cenu 1,65 % no Nomas objekta zemes kadastrālās vērtības
gadā, bez PVN. Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 28.11.2013. (prot.Nr.17) pieņēma lēmumu, ar kuru
apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
31.10.2013. lēmumu Nr.453, prot.Nr.19, 32.p.) 8.3. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”’14.panta otrās daļas 3.punktu, 77.panta ceturto
daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un Neapbūvēta
zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes
31.10.2013. lēmumu Nr.453, prot.Nr.19, 32.p.) 8.3. punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 28.11.2013. (prot. Nr.17) priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Apstiprināt nomas objekta – neapbūvēta zemes gabala Magoņu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., ar tiesībām veikt
būvniecību, 28.11.2013. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem S.O., minētās nomas tiesības nosolīja par pēdējo
augstāko cenu 1,65 % no Nomas objekta zemes kadastrālās vērtības gadā, bez PVN.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot attiecīgu Zemes nomas līgumu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 510 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Noras ielā 8,
Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.427 „ Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā
īpašuma Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr.19, 6.p.),
atsavināšanai nodeva nekustamo īpašumu Noras iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 002 1205, kas sastāv no
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 002 1205, platība 0.0621ha (621 m2), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums
un apstiprināja Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu LVL 1030,00 (viens tūkstotis trīsdesmit lati, 00 santīmi)
bez PVN.
Uz zemes gabala atrodas zemes īpašniekam nepiederošas būves: viena dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 002
1205 001) un viena saimniecības ēka (kadastra apzīmējums 4201 002 1205 002), kuras reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0052 2151, kadastra numurs: 4201 502 0004,
adrese: Noras iela 8, Cēsis, Cēsu nov., īpašnieks: A.S. Žurnāla Nr. 300003454408, datums 14.06.2013., lēmuma datums
19.06.2013. Būvju īpašnieks izteicis rakstisku (19.11.2013. Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts iesniegums ar Nr. 7/4253)
vēlēšanos iegādāties īpašumā pašvaldībai piederošo zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., par noteikto cenu ar
tūlītēju samaksu.
A.S. ir samaksājis nosacīto (sākotnējo) cenu par Nekustamo īpašumu, ieskaitot LVL 1030.00 (viens tūkstotis trīsdesmit
lati, 00 santīmi) Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu novads, LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLAL2X, Konts: LV67UNLA0004000142344.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 4.panta
pirmo daļu, ceturtās daļas 4.punktu, 5.panta pirmo un piekto daļu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas
2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 05.12.2013.
priekšlikumu (prot. Nr.20), un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par
Nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pārdot A.S. Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs
4201 002 1205, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 002 1205, platība 621 m2, turpmāk –
Nekustamais īpašums.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Izbeigt ar Nekustamā īpašuma pirkuma līguma (abpusējas) parakstīšanas datumu Zemes nomas līgumu Nr.
535/2013/2-7, kas noslēgts 2013.gada 8.augustā starp Cēsu novada pašvaldību un ēku īpašnieku A.S., par zemes
gabala Noras iela 8, Cēsis, Cēsu nov., nomu.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
Atcēlēja līgumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 511 Par Cēsu novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.
35 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par
Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību””
Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
Cēsu novada pašvaldībā 03.12.2013. saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 29.11.2013. vēstule Nr. 18-6/11669, kur VARAM pēc Cēsu novada domes 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 35
„Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 35) izvērtēšanas izteikusi iebildumus
un lūgusi Saistošos noteikumus Nr. 35 precizēt.
VARAM norādījusi, ka precizējams Saistošo noteikumu Nr. 35 1.4. apakšpunkts atbilstoši Invaliditātes likuma lietotajai
terminoloģijai, aizvietojot vārdu „invalīds” ar vārdiem „persona ar invaliditāti” attiecīgajā locījumā. Saistošo noteikumu Nr.
35 1.4. apakšpunktā apzīmējums „invalīds” lietots vārdu salikumā „bērns invalīds”. Minētais vārdu salikums kā noteiktas
sociālās grupas apzīmējums ir lietots vairākos tiesību aktos (Valsts sociālo pabalstu likumā, Ministru kabineta 22.09.2009.
noteikumos Nr. 1607 „Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta
piešķiršanas un izmaksas kārtību”, u.c.). Saistošie noteikumi Nr. 35, kā arī Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošie
noteikumi Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” (turpmāk
– Saistošie noteikumi Nr. 23) izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu likuma 3. panta otro un trešo daļu un Ministru
kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” (turpmāk – MK noteikumi) 6. punktu. MK
noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma ceturto un piekto daļu. Ievērojot, ka
Saistošie noteikumi Nr. 23 un Saistošie noteikumi Nr. 35 izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma un saskaņā ar šo likumu izdotu Ministru kabineta noteikumu normām un ka Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā (11. panta 2. punktā, 13.panta pirmās daļas 1. punktā, 15. panta pirmās daļas 2. punktā u.c.) lietots vārds
„invalīds”, minētā apzīmējuma lietošana Saistošo noteikumu Nr. 35 1.4. apakšpunktā nav uzskatāma par prettiesisku un
Saistošajos noteikumos Nr. 35 atstājama bez izmaiņām.
VARAM ieteikusi ietvert Saistošajos noteikumos Nr. 35 jēdziena „elektroniskās medikamentu dalīšanas kastītes”
skaidrojumu. Ievērojot, ka jēdziena formulējums pietiekami atklāj tā saturu un nozīmi, Saistošajos noteikumos Nr. 35
jēdzienu skaidrot nav nepieciešams.
VARAM norādījusi, ka, precizējams Saistošo noteikumu Nr. 35 1.4. apakšpunkts attiecībā uz Saistošo noteikumu Nr. 23
10.6.3. apakšpunkta jauno redakciju. Saistošo noteikumu Nr. 35 redakcijā minētā norma noteic, ka tad, ja persona ir
noslēgusi testamentāru vienošanās līgumu, mantas atsavinājuma līgumu, t.sk. pirkuma, dāvinājuma vai uztura līgumu ar
trešo personu, aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts ar pašas personas vai tās personas, kurai par labu ir notikusi
atsavināšana, līdzekļiem. Iebildums argumentēts ar to, ka sociālajam dienestam ir tiesības atteikt sociālās palīdzības
piešķiršanu vai samazināt piešķirtā sociālās palīdzības pabalsta apmēru, ja konstatēti Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 37. panta otrajā vai ceturtajā daļā paredzētie nosacījumi, un pašvaldība ārpus tai piešķirtā deleģējuma
nav tiesīga noteikt citus nosacījumus. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta Sociālās palīdzības
pabalsta piešķiršanas nosacījumi otrajā daļā noteikts, ka sociālās palīdzības pabalstu klientam samazina par personai
piešķirto daļu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un intereses, vai nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai ja tā
atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai; sniegusi
nepatiesas ziņas vai atteikusies sniegt ziņas par ienākumiem, īpašumiem un citiem apstākļiem, kas raksturo klienta spēju
nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai; atrodas prombūtnē ilgāk par
kalendāra mēnesi un saņem sociālo vai ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas
pamatvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēļ nav
iekļaujama ģimenes sastāvā. Šī paša panta ceturtajā daļā noteikts, ka tad, ja pašvaldības sociālais dienests konstatē, ka
klients spēj nodrošināt savas pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam ir tiesības atteikt klientam sociālās
palīdzības pabalstu.
Normas nosaukums un abu tās iepriekš minēto daļu formulējums nepārprotami liecina, ka tās ietvertais regulējums
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attiecas uz sociālās palīdzības pabalstiem, un atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 17.
punktam sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Ievērojot Saistošo noteikumu Nr. 23
nosaukumu („Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”), kuros tiek
izdarīti grozījumi, Saistošo noteikumu Nr. 35 1.4. apakšpunktā ietverto Saistošo noteikumu Nr. 23 10. punkta formulējumu
„10. Aprūpes mājās pakalpojums (Aprūpe) ir pakalpojums (..) personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt
(..)”, 10.6.3. apakšpunkta jaunā redakcija strukturāli un saturiski attiecināma uz sociālajiem pakalpojumiem. Atbilstoši
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1. panta 20. punktam sociālās aprūpes pakalpojums ir pasākumu
kopums, kas vērsts uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.
No iepriekš minētā secināms, ka Sociālo pakalpojumu 1. panta 17. un 20. punktā ietvertās definīcijas nav identiskas, tās
apzīmē atšķirīgus jēdzienus, tāpēc uz sociālajiem pakalpojumiem, t.sk. arī uz aprūpes mājās pakalpojumu, kuru
reglamentē Saistošajos noteikumos Nr. 35 ietvertā 10.6.3. apakšpunkta jaunā redakcija, nav attiecināms Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta otrās un ceturtās daļas regulējums, kas piemērojams sociālajai
palīdzībai, reglamentējot apstākļus, kas var būt par pamatu sociālās palīdzības pabalstu samazināšanai vai nepiešķiršanai.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23. pantu aprūpe mājās ir pašvaldības sniegts sociālais
pakalpojums un atbilstoši šī paša likuma 3. panta trešajai daļai kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie
pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos, no tā izriet, ka pašvaldība var noteikt pašvaldības sniegto sociālo
pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību, turklāt, saskaņā ar šī paša likuma 8. panta pirmo daļu klienta pienākums ir
samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem. Argumentējot Saistošo noteikumu Nr. 35 4.1. apakšpunkta
precizēšanas nepieciešamību un Saistošo noteikumu Nr. 23 10.6.3. apakšpunktu jauno redakciju, VARAM norādījusi, ka,
ievērojot Civillikuma 2098. panta pirmo daļu (Ar uzturu, ja nav norunāts citādi, jāsaprot ēdiens, miteklis, apģērbs un
kopšana [..]), ne visos uztura līguma noslēgšanas gadījumos pašvaldības aprūpes mājās pakalpojums nebūs nepieciešams
un ka būtisks ir pakalpojuma pieprasītāja noslēgto civiltiesisko līgumu noslēgšanas laiks un iespējamā ietekme uz sociālā
pakalpojuma pieprasītāja materiālo stāvokli, tāpēc pašvaldībai ir pienākums izvērtēt, vai saskaņā ar noslēgto līgumu
persona saņems nepieciešamo aprūpi. Minētais arguments nevar būt par pamatu precizējumu izdarīšanas
nepieciešamībai, jo Saistošo noteikumu Nr. 35 4.1. punktā ietvertā Saistošo noteikumu Nr. 23 10.6.3. apakšpunkta redakcija
neierobežo personas iespējas saņemt nepieciešamo sociālo pakalpojumu, bet tikai noteic konkrētu personu kategoriju,
kas aprūpes mājās pakalpojumu finansē no saviem līdzekļiem. Izvērtējot minēto normu kontekstā ar Saistošo noteikumu
Nr.35 4.1. punktā ietverto Saistošo noteikumu Nr. 23 10.7. punkta regulējumu, kas noteic, ka dienestam ir tiesības pieņemt
motivētu lēmumu par Aprūpes nepieciešamību un citu samaksas kārtību, ja personai ir radušās īpašas grūtības
pašaprūpes veikšanā un tās situācija neatbilsts šajos noteikumos minētajiem pakalpojuma saņemšanas kritērijiem, ir
saprotams, ka šādi tiek nodrošināta katra klienta individuālās situācijas izvērtēšana, uz kuras nepieciešamību norādījusi
VARAM.
Izvērtējot norādītos apstākļus, nav pamata atzīt, ka iepriekš minētās Saistošo noteikumu normas atzīstamas par
normatīvajiem aktiem neatbilstošām, tāpēc Saistošie noteikumi atstājami bez precizējumiem.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto un piekto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu, 8. panta pirmo daļu un 23. pantu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Nepiekrist pilnībā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 29.11.2013. atzinumam Nr. 18-6/11669 par Cēsu
novada domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 35 „Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. saistošajos
noteikumos Nr. 23 „Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” un
publicēt tos laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

Lēmums Nr. 512 Par alkoholisko dzērienu lietošanu 2013.gada 31.decembrī
Jaungada sagaidīšanas pasākumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
Ziņo: I.Kreile p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” pasākumu organizatore
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Ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošo noteikumu Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi” 12.1.punktu,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs,
I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – 2 (M.Malcenieks, M.Niklass), atturas – nav, nolemj:
1.
Atļaut pasākumā „Jaungada sagaidīšana Vienības laukumā” Cēsīs, Cēsu novadā, Vienības laukumā
lietot alkoholiskos dzērienus laikā no 2013.gada 31.decembra plkst. 23.00 līdz 2014.gada 1.janvāra plkst. 01.00.
2.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu novada pašvaldības policijai.

Lēmums Nr. 513 Par nekustamā īpašuma „Veclejas Betes” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu
Ziņo: V. Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 03.12.2013. reģistrēts E.L.G. pilnvarotās personas
I.C. iesniegums (reģ. Nr. 1-12/316) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Veclejas Betes”, Vaives pag., Cēsu nov., kas
sastāv no astoņām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0088, 4290 005 0109, 4290 005 0110, 4290
008 0045, 4290 008 0046, 4290 007 0100, 4290 008 0094 un 4290 001 0115, divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0088, 4290 005 0109, 4290 005 0110, 4290 008 0045, 4290 008
0046, 4290 007 0100 un 4290 008 0094 saglabāt nosaukumu „Veclejas Betes”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 4290 001 0115 piešķirt nosaukumu „Ceļa Betes”, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 19. panta 1.punktu un 20. panta 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.12.2013.
atzinumu (prot. Nr.44), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis,
A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piekrist nekustamā īpašuma „Veclejas Betes”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no astoņām atsevišķām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0088, 4290 005 0109, 4290 005 0110, 4290 008 0045, 4290 008
0046, 4290 007 0100, 4290 008 0094 un 4290 001 0115, sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos īpašumos.
2. Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0088, 4290 005 0109, 4290 005 0110, 4290 008 0045,
4290 008 0046, 4290 007 0100 un 4290 008 0094 saglabāt nosaukumu „Veclejas Betes”, Vaives pag., Cēsu nov.
Zemes lietošanas mērķis – zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0088, 4290 005 0109 un 4290
008 0094 lauksaimniecības zeme (0101). Zemes lietošanas mērķis – Zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
4290 005 0110, 4290 008 0045, 4290 008 0046, 4290 007 0100 mežsaimniecības zeme (0201).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 001 0115 piešķirt nosaukumu ”Ceļa Betes”, Vaives pag., Cēsu nov.
Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr. 514 Par grozījumiem Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas
centra nolikumā
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”,
Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8.pantu un 9.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2013. (prot.Nr.16) atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14
balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus par Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmuma Nr.740 prot. Nr.22., 3.p. “Par Cēsu
internātpamatskolas - rehabilitācijas centra nolikuma apstiprināšanu” apstiprinātajā izglītības iestādes nolikumā
un izteikt nolikuma 8. nodaļu šādā redakcijā:
“VIII Izglītības iestādes padomes izveidošanas kārtība un kompetence
73. Izglītības iestādes padome ir izglītības iestādes koleģiāla institūcija, kurā darbojas:
73.1. izglītojamo deleģēti pārstāvji, izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās;
73.2. izglītojamo vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību) deleģēti pārstāvji;
73.3. izglītības iestādes pedagogu un citu darbinieku deleģēti pārstāvji.
74. Izglītības iestādes padomē vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību) pārstāvji ir vairākumā. Izglītības iestādes
darbinieku nevar deleģēt padomē kā vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību) pārstāvi. Vecāku (vai personu, kas
realizē aizgādību) pārstāvjus ar balsu vairākumu ievēlē izglītības iestādes vecāku klašu vai skolas kopsapulcē. Izglītības
iestādes padomes vadītāju ievēl no vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību) pārstāvju vidus. Padomes sastāvā var
iekļaut izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādes dibinātāja pārstāvi. Izglītības iestādes padomes darbu plāno un
vada padomes priekšsēdētājs sadarbībā ar izglītības iestādes vadītāju.
75. Izglītības iestādes padomes darbību reglamentē Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti,
kā arī Izglītības iestādes padomes reglaments, ko saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, izdod pati padome.
76. Izglītības iestādes padome:
76.1. sniedz priekšlikumus izglītības iestādes attīstībai;
76.2. piedalās izglītības procesa un tā rezultātu apspriešanā un sniedz priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai
izglītības iestādē;
76.3. sniedz priekšlikumus jautājumos par izglītojamo un izglītības iestādes darbinieku tiesībām un pienākumiem;
76.4. sniedz izglītības iestādes vadītājam priekšlikumus par iestādes darba organizāciju, budžeta sadalījumu un izglītības
programmu īstenošanu;
76.5. ir tiesīga lemt par to, kādus Izglītības likumā minētos individuālos mācību piederumus nodrošina izglītojamo vecāki
(vai personas, kas realizē aizgādību);
76.6. risina tās kompetencē esošus organizatoriskos, tai skaitā ar izglītības iestādes rīkotajiem pasākumiem saistītus
jautājumus;
76.7. veicina izglītības iestādes sadarbību ar sabiedrību;
76.8. informē par savu darbību un pieņemtajiem lēmumiem izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā
normatīvajā aktā noteiktajā kārtībā;
76.9. ir tiesīga veidot vecāku (vai personu, kas realizē aizgādību), izglītojamo interešu grupas un institūcijas, tajās
iesaistot attiecīgās izglītības iestādes izglītojamos un viņu vecākus (vai personas, kas realizē aizgādību);
76.10. veic citus izglītības iestādes padomes darbu reglamentējošā normatīvajā aktā un citos normatīvajos aktos noteiktos
pienākumus;
76.11. izglītības iestādes padomes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Sēdes tiek protokolētas.”
1. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktoram:
2.1. informēt Izglītības iestāžu reģistru par grozījumiem izglītības iestādes nolikumā;
2.2. nodrošināt izglītības iestādes darbību, atbilstoši apstiprinātajam iestādes nolikumam.
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3.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 515 Grozījumi Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par
ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
ievērojot likumu „Par grāmatvedību”, likumu „ Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus
Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un 13.03.2012. noteikumus Nr.172 „Noteikumi par uztura
normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības
iestāžu pacientiem” , atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2013. atzinumam
(protokols Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumam (protokols Nr.16), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 09.12.2010. lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1.
Aizstāt tekstā apzīmējumu „Ls” ar apzīmējumu „EUR” un apzīmējumu „sant” ar
vārdu „centi;”
1.2.
Izteikt lēmuma 1.pielikuma 1.1.punktu šādā redakcijā:
„1.1. Kārtība par ēdināšanas procesa organizēšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs, Cēsu internātpamatskolārehabilitācijas centrā un Vaives pagasta vispārizglītojošās iestādēs (turpmāk tekstā-Iestāde) nosaka vienotu sistēmu kā
tiek organizēta ēdināšana pirmsskolas izglītības iestāžu/grupu bērniem, vispārizglītojošo skolu skolēniem un izglītības
iestāžu darbiniekiem.”
1.3.
Izteikt lēmuma 1.pielikuma 1.2. punktu šādā redakcijā:
„1.2. Pirmsskolas izglītības iestādes/pirmsskolas grupu bērniem tiek nodrošinātas trīs ēdienreizes – brokastis, pusdienas,
launags, izņemot Cēsu pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis” un Cēsu internātpamatskolu –rehabilitācijas centru, kur
tiek nodrošinātas četras ēdienreizes – brokastis, pusdienas, launags, vakariņas. Vaives pagasta vispārizglītojošo skolu
pirmsskolas grupu bērniem, kas izmanto diennakts grupas pakalpojumus, papildus tiek nodrošinātas vakariņas.”
1.4.
Aizstāt lēmuma 1.pielikuma 1.3. punktā vārdus „Cēsu speciālo pirmsskolas
izglītības iestādi” ar vārdiem „ Cēsu pirmsskolas izglītības iestādi „ Pīlādzītis””
1.5.
Izteikt lēmuma 1.pielikuma 2.6.2.punktu šādā redakcijā:
„2.6.2. izmantoto produktu vērtībai (euro) vidēji mēnesī ir jābūt šādai:
2.6.2.1. izglītojamiem vecumā 1 – 3 gadiem:
- trīs ēdienreizēm dienā ( brokastis, pusdienas, launags) – EUR 1,10
- vakariņām (viena porcija)– EUR 0,36
2.6.2.2. pirmsskolas izglītojamiem vecumā no 4 gadiem:
- trīs ēdienreizēm dienā ( brokastis, pusdienas, launags) – EUR 1,42
- vakariņām (viena porcija) – EUR 0,36
2.6.2.3. izglītojamiem 1.- 4.klasē vienā porcijā:
- brokastīm – EUR 0,43
- pusdienām EUR 0,81
- launagam EUR 0,36
- vakariņām – EUR 0,50
2.6.2.4. izglītojamiem 5.-9. klasē vienā porcijā:
- brokastīm – EUR 0,50
- pusdienām EUR 0,95
- launagam EUR 0,43
- vakariņām – EUR 0,50
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2.6.2.5. izglītības iestāžu darbiniekiem vienā porcijā:
- brokastīm – EUR 0,50
- pusdienām EUR 0,95
- launagam EUR 0,43
- vakariņām – EUR 0,50
1.6.
Svītrot lēmuma 1.pielikuma 2.13.punktu.
2.
Lēmums stājas spēkā 01.01.2014.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Līvu pamatskolas direktoram, Rāmuļu pamatskolas direktoram un Cēsu
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.

Lēmums Nr. 516 Grozījumi Cēsu novada domes 13.08.2009. lēmumā Nr.124 „Par
Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku
amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības
apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 28.11.2013. atzinumam (protokols Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumam
(protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, A.Rasmanis, I.Timermanis,
A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Aizstāt lēmumā apzīmējumus „ Ls” un „LVL” ar apzīmējumu „EUR”.
2.
Lēmums stājas spēkā 01.01.2014.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem.

Lēmums Nr. 517 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai plānotu, piesaistītu un organizētu sporta aktivitātes Cēsu novadā un sabiedrības veselību veicinošu un veselīgu
dzīvesveidu veicinošas aktivitātes Cēsu novadā, tādējādi, veicinot Cēsu novada atpazīstamību vietējā, reģionālajā, valsts
un starptautiskajā mērogā, kas sekmē tūristu pakalpojumu saņēmēju pieaugumu un saimnieciskās darbības attīstību Cēsu
novadā, kā arī, lai veicinātu Cēsu novada iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās aktivitātēs tādējādi, stiprinot iedzīvotāju
veselību, nepieciešams sistemātiski risināt jautājumus, ieguldīt darbu labāko iespējamo risinājumu meklēšanā un projektu
realizēšanā.
Cēsu novada izglītības iestāžu un starpnovada sporta pasākumu organizēšanu, daļēji arī Cēsu novada sporta pasākumu
organizēšanas un norises uzraudzību līdz šim veica Cēsu novada Sporta skolas metodiķis – sporta pasākumu
organizators. Lai pilnveidotu Cēsu novada sporta pasākumu organizēšanas sistēmu, veicinot dažādu vecuma grupu
iedzīvotāju iesaistīšanu sportiskajās aktivitātēs, kā viens no iespējamajiem risinājumiem tiek piedāvāts precizēt sporta
pasākumu organizācijas un norises uzraudzības pienākumus, nodalot Cēsu novada un starpnovada izglītības iestāžu
sporta pasākumu organizēšanu un norises uzraudzību no Cēsu novada, starpnovada reģionālā, valsts un starptautiskā
mēroga sporta pasākumu profesionāļiem un citiem ieinteresētajiem sportistiem organizēšanas un norises uzraudzības
pienākuma.
Veselības aprūpes pieejamības koordinēšanas jautājumus un veselīga dzīvesveida popularizēšanas jautājumus Cēsu
novadā no 28.06.2012. līdz šim nodrošināja Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” pakļautībā esošais
sabiedrības veselības speciālists. Lai nodrošinātu speciālistu, kas īsteno iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta
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veicināšanas funkciju īstenošanu pašvaldībā, savstarpējo sadarbību, lai koordinētu izglītības iestāžu medmāsu
sadarbību, nodrošinot izglītojamo ēdināšanas, veselības aprūpes un pirmās palīdzības pieejamību, izveidot sabiedrības
veselības speciālista amata vienību Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā noteikto pašvaldības funkciju (iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana), pamatojoties uz Personāla jautājumu komisijas 25.10.2013. atzinumu (prot.
Nr. 19), ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 16), Cēsu
novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 28.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 18) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 05.12.2013.atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – 1 (A.Rasmanis), nolemj:
1.
Izveidot ar 01.02.2014. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā:
1.1. vienu amata vienību (pilns normāls darba laiks) sporta koordinators (48.amatu saimes III līmenis, 10.mēnešalgu
grupa, mēnešalga 650 lati (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 3423 03);
1.2. vienu amata vienību (nepilns darba laiks (0,54 likme)) sabiedrības veselības speciālists (35.amatu saimes II līmenis,
9.mēnešalgu grupa, mēnešalga 650 lati (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 2263 07).
2.
Grozīt ar Cēsu novada domes 30.12.2010. lēmumu Nr. 812 „Cēsu novada pašvaldības administrācijas
amata vienību saraksts” apstiprināto Cēsu novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu (1.pielikums):
2.1. papildināt ar līniju Nr. 23.1 šādā redakcijā:
„23.1 sporta koordinators, amata vienību skaits - 1, kods pēc profesiju klasifikatora 3423 03.”
2.2. papildinot ar līniju Nr. 23.2 šādā redakcijā:
„23.2 sabiedrības veselības speciālists, amata vienību skaits - 1, kods pēc profesiju klasifikatora 2263 07.”
3.
Turpmākās darbības (atalgojuma, saimes un līmeņa, profesiju klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas
reglamenta izmaiņas) saistībā ar izveidoto amata vienību veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 518 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 38 „Par
Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumu Nr.38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām” Cēsu pilsētas Sporta
skolā no 01.02.2010. izveidota amata vienība - Cēsu novada sporta pasākumu organizators. Ar Cēsu novada domes
17.11.2010. lēmumu Nr.710 „Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas
amata vienībām”” Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām” mainīts šīs amata vienības nosaukums uz „metodiķis sporta pasākumu organizators”, kura darba pienākumi organizēt Cēsu novada tradicionālos sporta pasākumus, pēc
iespējas piesaistīt atbalstītājus Cēsu novada sporta pasākumu sarīkošanai, informēt masu medijus un sabiedrību par Cēsu
novadā rīkotajiem sporta pasākumiem, sagatavot tradicionālo Cēsu novadā rīkoto sporta pasākumu sacensību tāmi un
iesniegt to apstiprināšanai Cēsu novada pašvaldībai, piedalīties sporta organizāciju rīkoto sporta pasākumu koordinēšanā
Cēsu novadā. Iepriekš uzskaitītie amata pienākumi kopā sastāda 22% no patreizējā metodiķa - sporta pasākumu
organizatora amata aprakstā minētajiem darba pienākumiem.
Lai pilnveidotu esošo Cēsu novada sporta pasākumu organizēšanas sistēmu, veicinot dažādu vecuma grupu iedzīvotāju
iesaistīšanu sportiskajās aktivitātēs, kā viens no iespējamajiem risinājumiem tiek piedāvāts precizēt sporta pasākumu
organizācijas un norises uzraudzības pienākumus, nodalot Cēsu novada un starpnovada izglītības iestāžu sporta
pasākumu organizēšanu un norises uzraudzību no Cēsu novada, starpnovada reģionālā, Valsts un starptautiskā mēroga
sporta pasākumu profesionāļiem un citiem ieinteresētajiem sportistiem organizēšanas un norises uzraudzības
pienākuma.
Cēsu novada dome 12.12.2013. pieņēmusi lēmumu Nr. 517 „Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā”, kas
nosaka, ka ar 01.02.2014. Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā tiks izveidota amata vienība – sporta darba
koordinators un amata kompetencē būs starpnovada reģionālā, Valsts un starptautiskā mēroga sporta pasākumu
profesionāļiem un citiem ieinteresētajiem sportistiem organizēšanas un norises uzraudzības pienākums.
Jaunā amata vienības izveidošanas rezultātā tiks pilnveidota esošā Cēsu novada sporta pasākumu organizēšanas
sistēma un Cēsu pilsētas Sporta skolai turpmāk būs jāveic uzdevumi, kas saistīti tikai ar Cēsu novada un starpnovada
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izglītības iestāžu sporta pasākumu organizēšanu un norises uzraudzību izglītojamiem, nevis Cēsu novada, starp novadu,
reģionālā, valsts un starptautiskā mēroga sporta pasākumu profesionāļiem un aktīvā dzīvesveida atbalstītājiem
organizēšanas un norises uzraudzības pienākuma. Darba apjoms un atbildība Cēsu pilsētas Sporta skolas metodiķim sporta pasākumu organizatoram samazinās par 22%.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.apakšpunktā noteikto pašvaldības funkciju (iedzīvotāju
veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana) un 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 22.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmo un ceturto daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Likuma par budžeta un finanšu
vadību 2.panta pirmo daļu, Fiskālās disciplīnas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
05.12.2013. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Izdarīt Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 38 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas amata vienībām” šādus
grozījumus:
Izteikt 3.2. punktu šādā redakcijā:
„ 3.2. 1 amata vienība (0.8 likmes) - metodiķis - sporta pasākumu organizators amatalga 758.39 euro mēnesī.”
2.Lēmums stājas spēkā 01.02.2014.
3.Uzdot Cēsu pilsētas Sporta skolai veikt Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darbības
saistībā ar izmaiņām amata vienību sarakstā.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 519 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu un 5.panta
ceturto daļu, 5.panta 3.daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (protokols
Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, A.Rasmanis, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Cēsu novada pašvaldība nodod Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolai bez atlīdzības no Valsts izglītības satura
centra saņemto datorprogrammas Symwriter latviešu versijas DVD disku ar 2 (divām) licencēm par kopējo vērtību LVL
46.75.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības revidentei.

Lēmums Nr. 520 Par palīgēkas demontāžu Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Nekustamais īpašums, sastāvošs no zemes gabala un divām ēkām, tajā skaitā palīgēka, kadastra apz. 4201 005 2319 001,
turpmāk – Palīgēka -, Raunas iela 1, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 2301, uz Cēsu novada pašvaldības, NMK
90000031048, vārda reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.5 (lēmuma
datums 10.01.2012. – pilns īpašuma sastāvs). Palīgēka uzņemta Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzkaitē ar reģ. Nr.
/P110311, ar atlikušo uzskaites vērtību uz 31.12.2013. LVL 2101,35.
Palīgēkas ekspluatācija uzsākta 1920.gadā, pēdējo piecu gadu laikā bez funkcionāla pielietojuma, laika gaitā tā
vairākkārt pārbūvēta, pēdējā funkcija: 1.stāvs – garāžas un darbnīca, 2.stāvs – telpas pagaidu dzīvošanai.
01.07.2013. starp Cēsu novada pašvaldību un būvuzņēmēju SIA „Vidzemes energoceltnieks” noslēgts Būvuzņēmuma
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līgums par būves „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2301 001, renovācija, ieviešot
mērķtiecīgus funkcionālus un tehniskus uzlabojumus, Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā” 1.kārtas būvdarbu veikšanu.
Sākotnējā iecere bibliotēkas attīstībai ietvēra arī Palīgēkas rekonstrukciju, pielāgojot telpas bibliotēkas vajadzībām,
tomēr, ņemot vērā kopējo finanšu ietilpību, kas ievērojami pārsniedza iespējas tuvāko gadu laikā, pašvaldība sākotnēji
lēma atlikt tās rekonstrukciju būves 2.kārtā. 19.09.2013. domes sēdē (prot. Nr. 16, 41.p.) deputāti konceptuāli nolēma
neuzsākt Palīgēkas rekonstrukciju turpmāko piecu gadu laikā, rosinot pieņemt lēmumu par tās demontāžu, ja būvdarbu
laikā būs vērojama Palīgēkas tehniskā stāvokļa pasliktināšanās. Būvdarbu laikā, kas ietvēra teritorijas inženiertīklu pilnu
rekonstrukciju, kā arī piegulošās Noliktavas ielas pilnu rekonstrukciju, tika novērota Palīgēkas nesošo konstrukciju
(ārsienas, jumta pārsegums, daļēji pamati) pastiprināta deformācija, tika sastādīts attiecīgs konstatējuma Akts,
piedaloties Pasūtītāja, Būvuzņēmēja, Būvuzrauga un Autoruzrauga atbildīgajiem pārstāvjiem, tika pasūtīts un saņemts
Tehniskās apsekošanas atzinums (izstrādātājs – SIA „Būvprojekts”, būvkomersanta reģ. Nr. 3195-R). Atzinumā sniegts
Palīgēkas tehniskais raksturojums, uzsverot ārsienu deformāciju pastiprināšanos (caurejoša plaisa visā ēkas augstumā,
sienas noturība kritiska) veicot Noliktavas ielas rekonstrukciju. Palīgēkai šobrīd nav racionāli veikt konstruktīvus
uzlabojumus, kas nodrošinātu tās ekspluatācijas drošību , stabilitāti un noturību (atjaunošanas izmaksas ievērojami
pārsniegs jauna būvapjoma izbūvi sākotnēji paredzētajā plānojuma variantā). Atzinuma secinājumu daļā ieteikts
Palīgēku demontēt.
Palīgēkai pēc tās pamatfunkcijas izbeigšanas nav atrasts atbilstošs funkcionāls pielietojums, tā nav nepieciešama
pašvaldības funkciju nodrošināšanai (nepieciešamās telpas Cēsu Centrālās bibliotēkas funkcijas pilnvērtīgai
nodrošināšanai pilnībā ietvertas Būvprojektā), un tā neatrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Ņemot vērā, ka uz lēmuma pieņemšanas brīdi Palīgēka atrodas avārijas stāvoklī un tā var apdraudēt sabiedrības
drošību, Būvniecības likuma 31.panta pirmo daļu, kura nosaka: „Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā
stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved
kārtībā vai jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem” un 31.panta ceturto daļu, kura nosaka: „Lēmums par
būves nojaukšanu saskaņojams ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, ja ēka iekļauta valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu sarakstā vai ir vecāka par 50 gadiem”, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2. panta pirmo daļu, 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta
otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 2. un 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo un ceturto daļu,
Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr. 16),
lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – 1 (A.Rasmanis),
nolemj:
1. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela
5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt palīgēku, kadastra apzīmējums 4201 005 2319 001, Raunas ielā 1, Cēsīs,
Cēsu novadā, pēc saskaņojuma saņemšanas no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
2. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
2.1 Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Raunas iela
1, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 005 2301, sastāvā, no tā dzēšot demontēto palīgēku;
2.2 Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai organizēt pamatlīdzekļa ar reģistrācijas Nr. /P110311 izslēgšanu no
pamatlīdzekļu uzskaites.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 521 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par
nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
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novadā, nodošanu nomā” (protokols Nr. 7, 45.p.), 27.04.2012. starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un Ā.J., kā
nomnieku noslēgts Telpu nomas līgums Nr. 237/2012/2-7, ar kuru iznomātājs nodod bet nomnieks pieņem lietošanā par
maksu (nomā) vienu telpu ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0410 004, Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, līguma
termiņš 31.12.2012.
Ar 17.12.2012. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 30.06.2013, ar
22.05.2013. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2013. Cēsu
novada pašvaldībā saņemts Ā.J. 27.11.2013. mutisks iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt minētā līguma
termiņu līdz 31.12.2014.
Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
novadā, kadastra apz. 4201 006 0410 004, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 21.
panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 6.1 panta pirmo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 7.punktu
un 9.punktu: „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas līguma
termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu....” (uz lēmuma pieņemšanas brīdi iznomātājs ir
definējis iznomātā īpašuma turpmāko izmantošanu – izvietot pašvaldības Komunālo nodaļu, 2014.gadā plānojot
izstrādāt būvprojektu telpu renovācijai (rekonstrukcijai), iespēju robežās uzsākot būvdarbus ne ātrāk kā 2015.gadā),
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā” (protokols Nr. 7, 45.p.) grozījumus, lemjošās daļas 2.punktā aizstājot vārdus un skaitļus „līdz 31.12.2013.”
ar vārdiem un skaitļiem „līdz 31.12.2014.”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 27.04.2012. Telpu nomas
līgumā Nr. 237/2012/2-7.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 522 Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., nomas
termiņa pagarinājumu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes 12.07.2012. lēmumu Nr.325 „Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.,
nomu” (prot. Nr.11; 10.p.) starp J.B., kā Iznomātāju un Cēsu novada pašvaldību kā Nomnieku 01.08.2012. tika noslēgts
Nomas līgums (reģistrēts Administratīvi juridiskajā nodaļā ar Nr.425/2012/2-7) par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2,
Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1303, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 5294 m2, pamatceltnes –
administratīvās ēkas ar kopējo platību 827 m2 un palīgceltnes ar kopējo platību 74 m2 (turpmāk – nekustamais īpašums)
nomu.
Nekustamais īpašums tiek nomāts Cēsu Centrālās bibliotēkas darbības nodrošināšanai uz tās renovācijas laiku.
28.05.2012. tika izsludināts atklāts konkurss „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas
rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2012/28. Ņemot vērā, ka
pretendentu iesniegto piedāvājumu summas pārsniedza projektā paredzētos līdzekļus, 30.08.2012. iepirkuma komisija
pieņēma lēmumu par atklāta konkursa pārtraukšanu, pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.406
„Par projektu „Cēsu Centrālās bibliotēkas attīstība” (prot.Nr.14; 55.p.).
20.12.2012. tika izsludināts jauns atklāts konkurss „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un saimniecības ēkas
rekonstrukcija Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2012/79 ERAF. Pamatojoties
uz atklāta konkursa rezultātiem 01.07.2013. tika noslēgts būvuzņēmuma līgums par Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas
renovācijas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, būvdarbiem (reģistrēts Administratīvi
juridiskajā nodaļā ar Nr.453/2013/2-14), saskaņā ar kuru būvdarbus paredzēts pabeigt līdz 30.09.2014.
Ņemot vērā, ka pēc būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams nodrošināt bibliotēkas personālam renovēto telpu apgūšanu
un iekārtošanu, lai Cēsu Centrālā bibliotēka varētu atsākt savu darbību nekustamajā īpašumā Raunas ielā 1, Cēsīs, Cēsu
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nov., pašvaldībai nepieciešams izmantot nekustamo īpašumu Raunas ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., vēl 3 (trīs) mēnešus pēc
būvdarbu pabeigšanas.
Ievērojot iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013.
atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav,
atturas – 2 (A.Bimbirulis, U.Lencbergs), nolemj:
1. Pagarināt 01.08.2012. nomas līguma Nr.425/2012/2-7 termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim, ar tiesībām pagarināt
nomas tiesiskās attiecības par visu nekustamo īpašumu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot atbilstošus grozījumus nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 523 Par maksas pakalpojumu noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku
patversmē „Lācīši”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā un 32.pantā noteikto kārtību, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 2. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2.
punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punktu, likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis,
J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 348 „Par maksas pakalpojumu
noteikšanu Cēsu pilsētas sīkdzīvnieku patversmē „Lācīši”. 2.
Noteikt šādu maksu par Cēsu pilsētas
sīkdzīvnieku patversmes ‘’Lācīši’’ sniegtajiem pakalpojumiem: 2.1.izbraukums uz dzīvnieka (suņa, kaķa) atrašanās vietu
(minimālā apmaksas likme – 1 stunda) 5.69 euro/h + 0.36 euro/h (bez PVN); 2.2.maksa par veterinārārsta darbu
(gadījumos, kad ir jāpielieto tālinjekcijas aplikātors) 15.65 euro/h (bez PVN);
2.3.maksa par dzīvnieka uzturēšanos patversmē (maksimālais laiks 14 dienas) 1.42 euro/diennaktī (bez PVN);
2.4.dzīvnieka (suņa, kaķa) eitanāzija – tā brīža iepirkuma cena.
3.
Lēmuma 2.punkts netiek attiecināts uz pašvaldībām, kuras noslēgušas sadarbības līgumu ar Cēsu novada
pašvaldību par klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu un to uzturēšanu dzīvnieku patversmē. Norēķini ar šīm pašvaldībām notiek
atbilstoši noslēgto sadarbības līgumu nosacījumiem.
4.
Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada pašvaldības Komunālā nodaļas vadītājs.
5.
Lēmums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 524 Par maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu Cēsu
novada kapsētās
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā un 32.pantā noteikto kārtību, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu un likuma ‘’Par nodokļiem un nodevām’’ 12.panta trešo daļu, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 05.12.2013. (prot.Nr.16) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis,
J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 22.06.2010. lēmumu Nr.353 „Par maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās”.
2. Apstiprināt maksas pakalpojumu izcenojumus Cēsu novada kapsētās saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Pielikums
Maksas pakalpojumu izcenojums Cēsu novada kapsētās (bez PVN)
Pakalpojuma veids
Kapa rakšana vasarā:
Standarta
Nestandarta
Urna
Zīdainis
Pakalpojuma cena paaugstinās, ja ir kādi apgrūtinājumi (krūmu izrakšana,
pieminekļa nocelšana, u.c.)
Kapa rakšana ziemā:
Standarta
Nestandarta
Urna
Zīdainis
Pakalpojuma cena paaugstinās, ja ir kādi apgrūtinājumi (krūmu izrakšana,
pieminekļa nocelšana, u.c.)
Celiņa izlikšana ar skujām no pasūtītāja piegādāta materiāla 10m
Mirušā aiznešana, ielaišana kapā, kapa aizbēršana:
Standarta
Urna
Zīdainis
Transporta izdevumi maršrutā
Cēsis – Veismaņu kapi – Cēsis
Cēsis – Rāmuļu kapi - Cēsis
Kapličas izmantošana (Meža, Bērzaines kapi)
Sveces ar ielikšanu svečturī
Sēru zvana izmantošana bēru ceremonijā (Meža, Bērzaines kapi)
Kapsētas uzturēšana un sakopšana pēc bēru ceremonijas
Saldētavas izmantošana – 1 diennakts
Atļauja apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai (viena reize):
Fiziska persona
Juridiska persona
Dēļi kapu malu nostiprināšanai
Plēve
Zārku un krustu pārdošana
Ģimenes kapa vietas kopšana (vienu reizi nedēļā) mēnesī
Ģimenes kapa vietas kopšana (vienu reizi nedēļā) mēnesī uzliekot ziedus
Grants ar pievešanu pie kapa vietas (spainis)
Darba rīku izmantošana 1.gab. - stunda
Vienreizēja atļauja autotransporta iebraukšanai kapsētā – neattiecas uz
invalīdiem ar kustības traucējumiem

Cena (EUR)
35,57
42,69
14,23
17,79
7,11

49,80
56,91
17,79
24,90
7,11
0,14
42,69
11,38
14,23
Iepirkuma cena

14,23
Iepirkuma cena
4,27
14,23
4,27
2,85
21,34
Iepirkuma cena
Iepirkuma cena
Iepirkuma cena
8,54
14,23
0,43
0,43
2,85

Jaunas kapa vietas sagatavošana Meža un Bērzaines kapos (bez PVN)
Pakalpojuma veids
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Cena (EUR)

Ja mirušais nav
Cēsu novada
iedzīvotājs
(EUR)

Ja kapavietu
aizņem iepriekš
(EUR)

Vienvietīga kapa vieta
Divvietīga kapa vieta
Trīsvietīga kapa vieta
Četrvietīga kapa vieta

21,34
35,57
49,80
54,45

71,14
106,72
142,29
177,86

142,29
284,57
355,72
426,86

Lēmums Nr. 525 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 44 „Grozījums
Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10.punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8.panta trešo daļu un ceturto daļu, 39.pantu, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un
kaķu izķeršanas prasības” 16.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. (prot.Nr.16) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.44 „„Grozījums Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos
noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.

pielikums
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
12.12.2013.
Nr.44
Grozījums Cēsu novada domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta trešo daļu un ceturto daļu, 39. pantu,
Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.19 saistošie noteikumi „Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot 2.2., 2.5., 2.6., 2.8.punktu;
1.2. Izteikt 2.7. punktu šādā redakcijā: „2.7. Pēc dzīvnieka reģistrēšanas tiek izsniegta dzīvnieka reģistrācijas pazīšanās
zīme”;
1.3. Izteikt 3.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.1.6. Dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ar dzīvnieku atļauts atrasties
Cēsu novada pašvaldības sabiedriskajā teritorijā (pastaigu laukumos, ielās un citos objektos), ja viņš normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā reģistrējis dzīvnieku”;
1.4. Svītrot no norādes, uz kā pamata izdoti saistošie noteikumi, vārdus un skaitļus „likuma „Par nodevām un
nodokļiem” 12. panta pirmās daļas 5. Punktu”;
1.5. Aizstāt norādē, uz kā pamata izdoti saistošie noteikumi, vārdus un skaitļus „Ministru kabineta 28.12.2010.
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noteikumu Nr. 1192 „Klaiņojošo suņu un kaķu izķeršanas kārtība” 12. Punktu” ar vārdiem un skaitļiem „Ministru kabineta
02.10.2012. noteikumu Nr. 678 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības” 16. punktu”.
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 526 Par kompensācijas piešķiršanu par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem zemes gabalā Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts zemes gabala Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieku K.J., M.J., T.G. un E.J. 31.10.2013.
iesniegums (reģ. Nr.8/4039) ar lūgumu piešķirt kompensāciju – ikgadēju atbalsta maksājumu par mežsaimnieciskās
darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kuri nav Eiropas nozīmes aizsargājamas
teritorijas (Natura 2000). Kompensācija piešķirama par zemes gabala Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 001 0154, meža 1.kvartāla 17.1., 20., 21. un 22.nogabalu, kopā 3,2 ha, kuros aizliegta galvenā cirte.
Zemes gabals Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., nostiprināts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0006 2395 un tā īpašnieki ir T.G., E.J., K.J., katrs uz ¼ domājamo daļu, lēmuma
datums 18.08.2008., un M.J. uz ¼ domājamo daļu, lēmuma datums 11.03.2013.
Zemes gabals Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., ietilpst Cēsu pilsētas Dabas un kultūrvēsturiskajā parkā, dabas lieguma
zonā (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”). Šo saistošo
noteikumu 321.nodaļas „Cēsu pilsētas Dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzības un uzturēšanas noteikumi”
10.1.punkts nosaka, ka parka dabas lieguma zonā aizliegts veikt galveno cirti.
Iesniegumam pievienota Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu nodaļas meža inventarizācijas datu 12.04.2013.
izdruka ar informāciju par zemes gabalā Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., esošajiem mežiem. Šajā informācijā ir norādīts, ka
meža nogabali Nr. 17.1, 20., 21. un 22. atrodas Cēsu pilsētas Dabas un kultūrvēsturiskā parka dabas lieguma zonā, kā arī
secināms, ka apskatāmajiem meža nogabaliem ir spēkā esoša meža inventarizācija. Mežu vecums šajos meža nogabalos ir
no 45 līdz 155 gadiem.
Likuma „Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 1.panta ceturtā daļa
nosaka, ka Kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem … pašvaldības nozīmes aizsargājamās teritorijās
piešķir no … pašvaldības budžeta atbilstoši šim mērķim … pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem. Savukārt Šī
likuma 3.pants nosaka, ka zemes īpašniekam ir tiesības uz kompensāciju no pašvaldības par saimnieciskās darbības
ierobežojumiem attiecīgās pašvaldības izveidotajā aizsargājamā teritorijā.
Zemes īpašnieki ir samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli par iepriekšējo gadu un kārtējo gada ceturksni. Zemes
īpašniekiem nav uzlikts naudas sods par pārkāpumiem vides jomā, kā arī viņi nav nodarījuši zaudējumus videi vai mežam.
Kompensācijas izmaksas jautājumus regulē Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr.891 „Noteikumi par saimnieciskās
darbības ierobežojumiem, par kuriem pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru”. Šo
noteikumu 19.2.3. punkts nosaka, ka, ja aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē, līdz 31.12.2013. kompensācija izmaksājama
latos – 89,96 lati par hektāru (jeb, saskaņā ar šo noteikumu 6.2.3.punktu – 128 euro par hektāru).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par
kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās” 4.panta pirmās daļas 2.punktu,
Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.891 „Noteikumi par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par kuriem
pienākas kompensācija, tās izmaksas nosacījumiem, kārtību un apmēru” 9. un 13.punktu, Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, par 2013.gadu, zemes gabala Krasta ielā 14,
Cēsīs, Cēsu nov., īpašniekiem K.J., M.J., T.G. un E.J. kompensāciju - par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem
(aizliegta koku ciršana galvenajā cirtē) uz zemes vienības Krasta ielā 14, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 001
0154, esošajos meža nogabalos Nr.17.1 – 1.0 ha; Nr.20 – 1.0 ha; Nr.21 – 0.4 ha; Nr.22 – 0.8 ha, kopā 3,2 ha. Kompensācijas
kopsumma 287,87 lati jeb 409,60 euro.
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2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai:
2.1. sagatavot projektu Cēsu novada pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem, iekļaujot tajā līdzekļus
kompensācijas izmaksai;
2.2. izveidot un uzturēt kompensāciju izmaksu reģistru (elektronisko datubāzi).
Cēsu novada domes lēmumu var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās
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. 527 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 27.11.2013. saņemts nekustamā īpašuma Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieces D.K.
iesniegums (reģ. Nr.3/4370) ar lūgumu zemes gabalam Avotu ielā 44, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 007 0410,
mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi saskaņā ar zemes gabala 2003.gada situācijas plānu un ievērojot to, ka
20.04.2005. izsniegtā būvatļauja jaunas individuālās dzīvojamās mājas būvniecībai ir izbeigta. Nosakāmie zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 844 m2, esoša individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (0601) 5245 m2, dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501) 23297 m2.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). Zemes gabala platība ir 29386 m2. Uz
zemes gabala atrodas divas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, klēts un kūts.
2003.gadā izgatavota zemes gabala Avotu ielā 44, Cēsīs, robežu plāna, kurā attēlota situācija, zemes lietošanas veidu
eksplikācijā mežu platība norādīta 844 m2; ēkas un pagalmi aizņem 4490 m2, pie ēkām atrodas piemājas augļu dārzs ar
platību 395 m2, bet no eksplikācijā norādītās tīrumu platības 5940 m2 šobrīd kā piemājas sakņu dārzs, saskaņā ar
īpašnieces sniegtu informāciju, šobrīd tiek izmantoti tikai 360 m2, tātad kopējā platība apbūves apsaimniekošanai ir 5245
m2. Pārējo teritoriju aizņem grava ar avotu, dabiskais apaugums – krūmāji un pļavas, kuri ir pieejami arī citām personām.
20.04.2005. izsniegtā būvatļauja vēl vienas vienģimenes dzīvojamās mājas būvniecībai ar Cēsu novada būvvaldes
28.11.2013. lēmumu Nr.311 ir izbeigta.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) zemes gabals
Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu
dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās
saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā zonā atļautas mežu teritorijas, kā arī
vienģimenes māju un to palīgēku apbūve.
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” 17.3. un 28. punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.12.2013. priekšlikumu (prot. Nr.43) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Avotu ielā 44, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201
007 0410, platība 29386 m2), nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība
nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (0501) – 23297 m2;
Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 5245 m2;
Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) – 844 m2.
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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. 528 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 14.11.2013. saņemts zemes gabala Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieces M.A. 04.11.2013.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3/4212) ar lūgumu grozīt zemes gabala lietošanas mērķi un noteikt, ka zemes
gabals Ērgļu ielā 2, Cēsīs, kadastra numurs 4201 008 0608, ir neapbūvēta zeme. Ir iesniegta AS „Sadales tīkls” informācija
par elektrības pieslēguma realizācijas izmaksām un elektroietaišu ierīkošanas tehniskie noteikumi zemes gabalam Ērgļu
ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 008 0608, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Zemes gabals nav apbūvēts.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) zemes gabals
Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais
izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.1punktu, neapbūvētu apbūves zemi iedala
neapgūtā un apgūtā apbūves zemē. Neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta
infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora
apakšstacijas izbūves. No iesniegtās AS „Sadales tīkls” informācijas secināms, ka, lai izveidotu elektrības pieslēgumu
iespējamai apbūvei zemes gabalā Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov., ir jāizbūvē 0.4 kV kabeļlīnija un uzskaites sadale, līdz ar to
minētais zemes gabals ir klasificējams kā neapgūta apbūves zeme.
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” 14.11. un 23.2.2. punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.11.2013. priekšlikumu (prot. Nr.42) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Ērgļu ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008
0608, platība 3675 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme (0600).
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).
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Lēmums Nr. 529 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes
vienībām Katrīnkalna, Sila, Krūmiņu un Pētera ielā Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 21.11.2013. saņemts zemes gabalu Cēsīs, Katrīnkalna ielā 5, 7, 11, 15 un 17, Sila ielā 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 15 un 17, Krūmiņu ielā 19 un 23, Pētera ielā 91 un 93 īpašnieka G.I. pilnvarotās personas M.M. 21.11.2013.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3/4285) ar lūgumu mainīt lietošanas mērķi nekustamajiem īpašumiem no 0601
(individuālo dzīvojamo māju apbūve) uz 0600 (neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā G.I. piederošajām iepriekš minētajām zemes vienībām
Katrīnkalna, Sila, Krūmiņu un Pētera ielā (kopā 21 zemes vienība) reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601). Zemes gabali nav apbūvēti.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) šie zemes
gabali atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir
vienģimenes māju apbūve.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.1punktu, neapbūvētu apbūves zemi iedala
neapgūtā un apgūtā apbūves zemē. Neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta
infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora
apakšstacijas izbūves. Zemes gabalu nodrošināšanai ar inženierkomunikācijām 2007.gadā ir izstrādāts tehniskais projekts
Sila ielas jaunbūvei Cēsīs (Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēts 14.02.2007). Projektam pievienoti AS „Latvenergo”
01.09.2006. Tehniskie noteikumi Nr.123/06 dzīvojamo māju elektroapgādei. Šajos noteikumos norādīts, ka, lai izveidotu
elektrības pieslēgumus iespējamai apbūvei zemes gabalos Sila ielas rajonā, ir jāizbūvē 20 kV un 0.4 kV kabeļlīnijas, kā
arī jauns transformatoru punkts. Elektroapgādes iekārtu būvniecība līdz šim nav uzsākta, līdz ar to minētie zemes gabali
ir klasificējami kā neapgūta apbūves zeme.
Ievērojot iepriekš minēto, 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” 14.11. un 23.2.2. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.11.2013.
priekšlikumu (prot. Nr.42) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi uz Neapgūtu individuālo dzīvojamo māju apbūves zemi (0600) šādām zemes
vienībām Cēsīs, Cēsu nov.:
1. Katrīnkalna ielā 5, kadastra apzīmējums 4201 008 1130, platība 2369 m2;
2. Katrīnkalna ielā 7, kadastra apzīmējums 4201 008 1131, platība 3266 m2;
3. Katrīnkalna ielā 11, kadastra apzīmējums 4201 008 1133, platība 2956 m2;
4. Katrīnkalna ielā 15, kadastra apzīmējums 4201 008 1134, platība 3570 m2;
5. Katrīnkalna ielā 17, kadastra apzīmējums 4201 008 1135, platība 4241 m2;
6. Sila ielā 3, kadastra apzīmējums 4201 008 1114, platība 2506 m2;
7. Sila ielā 4, kadastra apzīmējums 4201 008 1129, platība 2594 m2;
8. Sila ielā 5, kadastra apzīmējums 4201 008 1115, platība 2016 m2;
9. Sila ielā 6, kadastra apzīmējums 4201 008 1128, platība 2867 m2;
10. Sila ielā 7, kadastra apzīmējums 4201 008 1116, platība 2688 m2;
11. Sila ielā 8, kadastra apzīmējums 4201 008 1127, platība 2579 m2;
12. Sila ielā 9, kadastra apzīmējums 4201 008 1117, platība 2113 m2;
13. Sila ielā 11, kadastra apzīmējums 4201 008 1118, platība 2138 m2;
14. Sila ielā 12, kadastra apzīmējums 4201 008 1125, platība 3200 m2;
15. Sila ielā 13, kadastra apzīmējums 4201 008 1119, platība 2044 m2;
16. Sila ielā 15, kadastra apzīmējums 4201 008 1120, platība 2330 m2;
17. Sila ielā 17, kadastra apzīmējums 4201 008 1121, platība 2396 m2;
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18. Krūmiņu ielā 19, kadastra apzīmējums 4201 008 1124, platība 3021 m2;
19. Krūmiņu ielā 23, kadastra apzīmējums 4201 008 1122, platība 2583 m2;
20. Pētera ielā 91, kadastra apzīmējums 4201 008 1113, platība 2150 m2;
21. Pētera ielā 93, kadastra apzīmējums 4201 008 1112, platība 1832 m2.

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. 530 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 02.12.2013. saņemts zemes gabala Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieces S.M. 29.11.2013.
iesniegums (pašvaldībā reģistrēts ar Nr.3/4438) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamajam
īpašumam Ābolu ielā 2B, Cēsīs, uz „Neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme”. Ir iesniegta AS „Sadales tīkls” izziņa par
jauna elektrības pieslēguma izveidošanas nosacījumiem zemes gabalam Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 004 0410, reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).
Zemes gabals nav apbūvēts.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr.5) zemes gabals
Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov., atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”, kurā
galvenie izmantošanas veidi ir ražošanas objektu un komerciāla rakstura objektu apbūve.
Saskaņā ar Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.1punktu, neapbūvētu apbūves zemi iedala
neapgūtā un apgūtā apbūves zemē. Neapgūta apbūves zeme ir neapbūvēta apbūves zeme, kurai nav izbūvēta
infrastruktūra – vismaz piebraucamais ceļš un elektrības pieslēguma iespēja bez papildu elektrolīnijas vai transformatora
apakšstacijas izbūves. Iesniegtajā AS „Sadales tīkls” izziņā norādīts, ka, lai izveidotu elektrības pieslēgumu iespējamai
apbūvei zemes gabalā Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov., ir jāizbūvē jauna 0.4 kV elektrolīnija un uzskaites sadalne, līdz ar to
minētais zemes gabals ir klasificējams kā neapgūta apbūves zeme.
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” 14.11. un 23.2.2. un 29. punktu, Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.12.2013. priekšlikumu (prot. Nr.43) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis,
J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Ābolu ielā 2B, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201
004 0410, platība 29258 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta ražošanas objektu apbūves zeme
(1000).

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
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septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 531 Par dalības maksas apstiprināšanu starptautiskajā basketbola
turnīrā ”Cēsu kauss - 2014”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un pamatojoties uz 2014.gadā Cēsu novada
pašvaldībā plānotajiem sporta pasākumiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. (prot.Nr.16)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Apstiprināt dalības maksu starptautiskajā basketbola turnīrā „Cēsu kauss - 2014” – LVL
45,00. / EUR 64,00.
2.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolai.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 532 Par grozījumiem SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nododamo
pamatlīdzekļu sarakstā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā ir saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli” 2013.gada 25.novembra vēstule Nr.CS1/2013-356, reģ. Cēsu
novada pašvaldībā 2013.gada 28.novembrī ar Nr.1-38/4385, ,,Par veicamajām izmaiņām SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā
nodoto pamatlīdzekļu sarakstā””. Savā vēstulē SIA „Cēsu siltumtīkli” informē, ka 2012.gadā ar ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu ir investējusi un pabeigusi būvdarbus būvei ,,Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija posmā no siltuma
kameras TK-19 (iepretim nekustāmajam īpašumam Valmieras ielā 21 Cēsīs, Cēsu novadā) līdz siltuma kamerai TK-21
(Valmieras un Akmens ielu krustojumā), Cēsīs, Cēsu novadā”, un ,,Atsevišķu siltumtīklu posmu jaunbūve katlumājā
Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā un Eduarda Veidenbauma ielā līdz zemes gabalam Zeltkalna ielā 2A, Cēsīs, Cēsu
novadā” (projekta Nr. PSC/3.5.2.1.0/10/02/014), savukārt, 2013.gadā ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu ir investējusi
un pabeigusi būvdarbus būvei ,,Atsevišķu maģistrālās siltumtrases posmu un atzaru rekonstrukcija no Eduarda Treimaņa
Zvārguļa un Dzelzceļa ielu krustojuma līdz siltuma kamerai TK-13, no siltuma kameras TK-13.2 līdz siltuma kamerai
TK-16.1, līdz dzīvojamām mājām Valmieras ielā 23A, Valmieras ielā 23B, Valmieras ielā 25, Festivāla ielā 44, Birzes ielā 1,
Cēsīs, Cēsu novadā un no maģistrālās siltumtrases Loka ielā līdz dzīvojamai mājai Loka ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā”
(projekta Nr. PSC/3.5.2.1.1/11/03/013), kā rezultātā ir nepieciešams veikt izmaiņas „Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības
uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā.
Minēto siltumtrašu rekonstrukcija saskaņota Cēsu novada domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr. 300
„Par SIA „Cēsu siltumtīkli 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu” un 2013.gada 21.novembra lēmumā Nr. 481 „Par SIA
„Cēsu siltumtīkli” 2013.gadā ieguldīto investīciju Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmā saskaņošanu”, un pēc
rekonstrukcijas tās ir pieņemtas ekspluatācijā ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātiem aktiem.
Savstarpējās attiecības Cēsu pilsētas siltumapgādes jautājumos starp SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu
novada pašvaldību tiek regulētas atbilstoši „Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un
atjaunošanu”, „Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un
vēlāk noslēgtajās vienošanās par grozījumiem minētajos līgumos.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas
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racionālu un lietderīgu izmantošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013 atzinumu (prot. Nr.16),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 3 (A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs), nolemj:
1
Izslēgt no SIA "Cēsu siltumtīkli" nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta pamatlīdzekļus atbilstoši Pielikumam
Nr.1 „No SIA "Cēsu siltumtīkli" nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta izslēdzamie pamatlīdzekļi”.
2
Pamatlīdzekļi tiek pieņemti atpakaļ ar pieņemšanas-nodošanas aktu.
3
Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai organizēt nepieciešamās darbības ar demontētajiem
siltumtrašu posmiem.
4
Mainīt nosaukumu SIA "Cēsu siltumtīkli" nomā nodotajiem pamatlīdzekļiem atbilstoši Pielikumam Nr.2 „SIA
"Cēsu siltumtīkli" nomā nodoto pamatlīdzekļu nosaukumu maiņa”.
5
Cēsu novada pašvaldības finanšu nodaļai organizēt 3.punktā minēto pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites,
pēc Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas piestādītiem attaisnojuma dokumentiem.
6
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai sadarbībā ar Administratīvi
juridisko nodaļu sagatavot grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā.

Lēmums Nr. 533 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu nomas maksu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „b”
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87. punktu, ievērojot Cēsu pilsētas
domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8,
Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības aģentūra”” (prot. Nr.7, 65.p.) un Cēsu novada domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības
aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nr.12, 6.p.) un to, ka mācību gada laikā SIA „CDzP” viesnīcas (hostelis „Putniņkrogs”)
vajadzībām iznomātās pašvaldības nedzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu nov., daļēji tiek izmantotas Cēsu
pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu izmitināšanai, ievērojot SIA „CDzP” 20.11.2013.iesniegumu Nr. 1-1/950 (Cēsu
novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” reģistrēts ar Nr. 1-14/1350) par samazinātās nomas maksas
piemērošanu SIA „CDzP” iznomātajām pašvaldības nedzīvojamām telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., lai nodrošinātu
pašvaldības nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu un lai sekmētu pašvaldībai
noteiktās izglītības organizēšanas funkcijas īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 28.11.2013. atzinumam (protokols Nr.16), Sociālo un veselības jautājumu komitejas 28.11.2013. atzinumam
(protokols Nr. 18) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumam (protokols Nr.16), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9,§24) šādu grozījumu:
papildināt 2.1 punktu aiz skaitļiem „30.06.2012.” ar vārdiem un skaitļiem „un no 01.12.2013. līdz 30.06.2014.”.

Lēmums Nr. 534 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par
nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
26. no 33

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta otrās daļas 3. Punktu un 21. Panta pirmās daļas 14. Punkta „b”
apakšpunktu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87. Punktu, Cēsu pilsētas domes
24.04.2003. lēmuma „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9,§24) 2.1 un 2.11. punktu un Cēsu pilsētas domes
17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs,
un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
aģentūra”” (prot. Nr.7, 65.p.), ievērojot Cēsu novada domes 09.11.2010. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības
aģentūru „Sociālais dienests” (prot. Nr.12, 6.p.) un to, ka mācību gada laikā SIA „CDzP” viesnīcas (hostelis „Putniņkrogs”)
vajadzībām iznomātās pašvaldības nedzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu nov., daļēji tiek izmantotas Cēsu
pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēnu izmitināšanai, ievērojot SIA „CDzP” 20.11.2013.iesniegumu Nr. 1-1/950 (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” ar Nr. 1-14/1350) par samazinātās nomas maksas piemērošanu SIA
„CDzP” iznomātajām pašvaldības nedzīvojamām telpām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., lai nodrošinātu pašvaldības
nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu un lai sekmētu pašvaldībai noteiktās
izglītības organizēšanas funkcijas īstenošanu, atbilstoši Cēsu novada domes, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
28.11.2013. atzinumam (protokols Nr.16), Sociālo un veselības jautājumu komitejas 28.11.2013. atzinumam (protokols Nr. 18)
un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013. atzinumam (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa,
A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 24.01.2008. lēmumā Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu nomu Saules ielā 23, Cēsīs” (prot. Nr.
2,19.p.) šādu grozījumu: papildināt 1. punktu ar 1.22. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.22. laika periodā no 01.12.2013. līdz 30.06.2014. tiek piemērota samazinātā nomas maksa:
1.22.1. Ls 0,25 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), - no 01.12.2013. līdz
31.12.2013.;
1.22.2. 0,36 euro/m2 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN) – no 01.01.2014. līdz
30.06.2014.”.
2. Uzdot pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsis, Cēsu nov., valdītājam – Cēsu novada pašvaldības
aģentūrai „Sociālais dienests” sagatavot atbilstošu grozījumu nedzīvojamo telpu nomas līgumā ar SIA „CDzP”.
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 535 Par ūdenssaimniecības maksas pakalpojumiem Vaives pagastā,
Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu un 21. panta
pirmās daļas 14. punkta c apakšpunktu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 12.05.2010. lēmumu Nr. 1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 05.12.2013.
atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis,
A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt šādu maksu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem Vaives pagastā, Cēsu novadā aprēķini saskaņā ar
pielikumu Nr. 1:
1.1. par ūdens apgādi 0.80 Eur/m3 (bez PVN);
1.2. par notekūdeņu savākšanu un novadīšanu 1.02 Eur/m3 (bez PVN).
2. Klientiem, kuriem nav uzstādīti ūdensskaitītāji, ūdens patēriņu rēķināt vienam iedzīvotājam labiekārtotā
dzīvoklī ar ūdensvadu un kanalizāciju 2.7 m3/mēn.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumu Nr. 507 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas
noteikto maksu Vaives pagastā, Cēsu novadā”.
4. Lēmuma izpildi organizē Vaives pagasta pārvalde.
27. no 33

5.
6.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram
Lēmums stājas spēkā 01.01.2014.

Pielikums Nr. 1
Tarifa projektā iekļaujamās izmaksas.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
(Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums Nr. 1/8 no 12.05.2010.)
Tarifa projekta aprēķināšanai tiek izmantotas 2014. gada budžetā prognozētās pakalpojuma sniegšanas izmaksas.
I p = I nol + I eksp + I nod + I k + I r, kur
I p – tarifa projektā iekļaujamās pilnās izmaksas (Ls)
I nol – pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums (Ls)
I ekspl – ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifa projektā (Ls)
I nod - tarifa projektā iekļaujamās nodokļu izmaksas (Ls)
I k - tarifa projektā iekļaujamās ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa (Ls)
I r - tarifa projektā iekļaujamā peļņa (Ls)
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Aprēķinot nolietojumu pamatlīdzekļiem, kas finansēti no saņemtas finanšu palīdzības vai atbalsta, šādu pamatlīdzekļu
vērtību samazina par attiecīgās finanšu palīdzības vai atbalsta vērtību.
Ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifu projektos
aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
I ekspl = I pers + I rem + I saimn, kur
I ekspl – ekspluatācijas izmaksas ūdens ražošanas, notekūdeņu attīrīšanas un notekūdeņu savākšanas tarifa projektā (Ls)
I pers –personāla un sociālās izmaksas (Ls) = 30% no komunālinženiera, 30% no kom. nod. darbinieka un 100% no
attīrīšanas iekārtu operatora plānotās darba algas un sociālās apdrošināšanas maksājumiem 2014.gadā.
I rem – īpašuma uzturēšanai nepieciešamo un veikto ekspluatācijas remontu izmaksas (Ls) = darbu , kuri nepieciešami
pamatlīdzekļu uzturēšanai darba kārtībā un kurus veic citi komersanti
I saimn – pārējās saimnieciskās darbības izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu (materiālu,
elektroenerģijas, vides stāvokļa kontroles, apsardzes, sakaru u.c izdevumi)
Nodokļi
Tarifa projektā tiek iekļauts dabas resursu nodoklis, kas saistīts ar attiecīgā ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu.
Ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi un pamatsummas atmaksa
Tarifa projektā tiek iekļauti kredīta procentu atmaksa.
Ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķins
2.pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada maija lēmumam
Nr. 1/8
N.p.k.

Posteņi

Ūdens ražošana un
piegāde

Notekūdeņu
savākšana un
attīrīšana

1.

Pamatlīdzekļu nolietojums un
nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Pamatlīdzekļu nolietojums
t.sk. ēkas, būves
Iekārtas mehānismi
Pārējie
Nemateriālo ieguldījumu vērtības
norakstījums
Ekspluatācijas izmaksas
Personāla izmaksas
Darba samaksa
Sociālās apdrošināšanas izmaksas
Remontu izmaksas

4369

4369

4369
2808
1561

4369
2808
1561

8318
2418
1956
462
300

12323
3313
2680
633
0

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

2.
2.1.
2.2.
3.
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3.1.
4.
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.15.
4.16
4.17.
4.18.
4.19
5.
6.
7.

8.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Iekārtu inv. un aparatūras remonts un
apkalpošana
Pārējās saimnieciskās darbības
izmaksas
Iepirktā ūdens izmaksas
Att. novadīto notekūdeņu izmaksas, ja
savāktos notekūdeņus novada cita
komersanta tīklā
Pārējās administratīvās izmaksas, kas
nav iekļautas citur
Materiālu izmaksas
Elektroenerģijas, kurināmā silt. un gāzes
izm.
Apsardzes izdevumi
Transporta uzturēšanas izdevumi
Komunālie pakalpojumi
Apdrošināšanas izmaksas
Sakaru izdevumi
Kancelejas preces
Personāla apmācības
Juridiskie pakalpojumi
Dienesta komandējumi
Pārējie izdevumi
Citi būtiski izdevumi pa posteņiemdezinfekcija un ūdens analīzes
Ar pakalpojumu lietotāju apkalpošanu
saistītie izdevumi
Nodevas
Ūdens zudumu izmaksas
Nodokļi
Kredītsummas maksājumi un
pamatsummas atmaksa
Izmaksas kopā
Rentabilitāte
Pilnās izmaksas ar rentabilitāti
Ūdensvada tīklā patērētā ūdens
daudzums m3
Lietotājiem piegādātā ūdens daudzums
m3
Savākto notekūdeņu daudzums m3
Kopējo attīrīto notekūdeņu daudzums
m3

300

0

5600

9010

350
4000

150
7800
510

150

150

1100

400

600
604

600
604

13891

17896

13891
25000

17896

25000
25000
25000
Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
(bez PVN)

Kanalizāc.
pakalpojumu tarifs
(bez PVN)

Ls /m3
EUR/ m3

0.5556=0.56
0.80
Ūdensapgādes
pakalpojumu tarifs
(ar PVN)

0.7158=0.72
1.02
Kanalizāc.
pakalpojumu tarifs
(ar PVN)

Ls /m3
EUR/ m3

0.68
0.97

0.87
1.23

Esošais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs ( lēmums Nr 507, prot Nr.16, 67 „Par ūdensapgādes un kanalizācijas
noteikto maksu Vaives pagastā , Cēsu novadā”)

29. no 33

Esošais
ūdensapgādes
pakalpojumu
tarifs (bez PVN)

Esošais kanalizācijas
pakalpojumu tarifs
(bez PVN)

Ls /m3
EUR/ m3

0.38
0.54
Esošais
ūdensapgādes
pakalpojumu
tarifs (ar PVN)

0.56
0.80
Esošais kanalizācijas
pakalpojumu tarifs
(ar PVN)

Ls /m3
EUR/ m3

0.46
0.65

0.68
0.97

Lēmums Nr. 536 Par Cēsu novada domes 31.10.2013.saistošo noteikumu Nr.31
„Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadapašvaldības
teritorijā” precizēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma
“Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 4.punktu un Ministru kabineta 28.03.2005. noteikumiem Nr. 480
“Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas”, ievērojot Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas 22.11.2013. vēstuli Nr. 18-6/11463 „Par saistošajiem noteikumiem” un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 05.12.2013. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Precizēt Cēsu novada domes 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.31 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu novada pašvaldības teritorijā” norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti, un aizstāt tajā
skaitļus un vārdu „3. un 9.” ar skaitļiem un vārdu „3.,9. un 16.1”.

Lēmums Nr. 537 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 05.12.2013. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā un Cēsu novada 18.07.2013. saistošo
noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis,
M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs balsojumā nepiedalās), nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no 27.12.2013. līdz
04.01.2014. (ieskaitot).
2.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no
24.01.2014.-03.02.2014. (ieskaitot).
3.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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Lēmums Nr. 538 Par nekustamā īpašuma „Kārklinieki” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu
Ziņo: V. Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 28.11.2013. reģistrēts J.P. iesniegums (reģ. Nr.
1-12/312) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Kārklinieki”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0076 un 4290 005 0074, divos atsevišķos nekustamos īpašumos. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0074 saglabāt nosaukumu „Kārklinieki”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0076 piešķirt nosaukumu „Kalna Kārklinieki”, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 19. panta 1.punktu un 20. panta 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas
noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.12.2013.
atzinumu (prot. Nr.43), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Kārklinieki”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām atsevišķām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0076 un 4290 005 0074, sadalīšanai divos atsevišķos
nekustamos īpašumos.
2. Zemes vienībai ar kadastra Nr. 4290 005 0074 saglabāt nosaukumu ”Kārklinieki”, Vaives pag., Cēsu nov. Zemes
lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0076 piešķirt nosaukumu ”Kalna Kārklinieki”, Vaives pag.,
Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme (0201).
4. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 539 Par precizējumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS"
Ziņo: S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja
Cēsu novada pašvaldība, pamatojoties uz Cēsu novada domes 2012.gada 12.jūlija lēmumu Nr.331 „Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”” (prot.Nr.11, 16.punkts) ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS” 25.07.2012. ir
noslēgusi deleģēšanas līgumu Nr.426/2012/2-20.1 (turpmāk – Deleģēšanas līgums), par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām,
izpildi.
Cēsu novada dome ar 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.460 „Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU
OLIMPISKAIS CENTRS”” (protokols Nr.19, 39.p.) apstiprināja grozījumus deleģēšanas līgumā.
Cēsu novada pašvaldība 2013.gada 5.decembrī (reģ. Nr.1-33/4473) ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 04.12.2013.iesniegumu Nr.17.18-1e/1868, ar kuru ministrija ir saskaņojusi grozījumus Deleģēšanas līgumā, kas
apstiprināti ar Cēsu novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmumu Nr.460 „Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA
„CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”” (protokols Nr.19, 39.p.). Vienlaikus ministrija vērš uzmanību, ka Deleģēšanas līguma
1.1.4.apakšpunktā minētais uzdevums nav uzskatāms par no pašvaldības autonomajām funkcijām izrietošu pārvaldes
uzdevumu likuma „Par pašvaldībām” un Valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē. Minētais uzdevums pilnvarotajai
personai var tikt noteikts kā viens no deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros veicamajiem pienākumiem, to norādot
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Deleģēšanas līguma 3.sadaļā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta
pirmo daļu, 43.panta otro daļu, 45. un 46. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 6.punktu, 15.panta ceturto daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 3.
un 5.punktu, Deleģēšanas līguma 2.2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – 1 (A.Bimbirulis), nolemj:
1.
Veikt šādus precizējumus Cēsu novada domes 2013.gada 31.oktobra lēmuma Nr.460 „Par grozījumiem
deleģēšanas līgumā ar SIA „CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS”” (protokols Nr.19,39) pielikumā „Grozījumi 25.07.2012.
deleģēšanas līgumā Nr.426/2012/2-20.1” (turpmāk – Grozījumi):
1.1. Papildināt Grozījumus ar jaunu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Izslēgt Deleģēšanas līguma 1.1.4.apakšpunktu.”
1.2. Papildināt Grozījumus ar jaunu 4.punktu šādā redakcijā:
„ 4. Papildināt Deleģēšanas līgumu ar 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 3.5.1 Nodrošināt Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā gūto
labumu apsaimniekošanu un uzturēšanu, tai skaitā tādu projektu īstenošanas rezultātā gūto labumu apsaimniekošanu un
uzturēšanu, kur projekta īstenotājs ir cita Pašvaldības izveidota iestāde vai kapitālsabiedrība, ja Cēsu novada dome nav
lēmusi citādāk vai tas nav pretrunā ar projekta īstenošanas nosacījumiem.””
1.3. Uzskatīt līdzšinējo Grozījumu 3. un 4.punkta tekstu par 5. un 6.punktu.”
2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam.

Lēmums Nr. 540 Par zemes vienību Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu novadā
Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā teritorijas plānotāja
Ar Cēsu novada pašvaldības 29.12.2009. lēmuma Nr.541 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošām un piekrītošām zemes
vienībām Cēsīs, Cēsu novadā” 46.punktu par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu noteikta zemes vienība Rīgas ielā 60,
Cēsīs, Cēsu nov., ar platību 6183 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu.
Zemes vienības Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov., kadastrālās uzmērīšanas procesā (uzmērīšanu veic SIA „Latīpašums –
Mērniecības birojs”) konstatēts, ka uzmērītā platība (5958 m2) atšķiras no sākotnēji noteiktās. Zemes vienībai Rīgas ielā
60 pieguļošās zemes vienības Cēsīs, Rīgas ielā 58A, Rīgas ielā 60A, Miera ielā 2, Miera ielā 4, Kalna ielā 11 un Kalna ielā 13
ir jau iepriekš kadastrāli uzmērītas, savukārt iepriekš neuzmērītās robežas ar pieguļošajām ielām - Rīgas un Miera ielu –
noteiktas pa ielas malu (saskaņā ar zemes vienības plāna skici). Platību starpība radusies uzmērot pieguļošo zemes
vienību Rīgas ielā 58A, Cēsīs, Cēsu nov., pa dabā nosakāmām vēsturiskā zemes gabala robežām, kuras nesakrīt ar zemes
vienības plāna skicē attēlotajām.
Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 188.1.punktā noteikts, ka
pieļaujamā platību atšķirība (starp kadastrālajā uzmērīšanā noteikto un tiesiskā pamatojuma dokumentā norādīto) pilsētā
nedrīkst pārsniegt noteikumu 4.pielikuma 4.tabulā norādīto, un konkrētajā gadījumā tas ir 2,3 %. Šo noteikumu 287.punkts
paredz, ka, konstatējot platību atšķirību, kas lielāka par noteikumos noteikto, mērnieks sagatavo zemes robežu plāna
projektu un vietējā pašvaldība pieņem precizējošu lēmumu.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu, kadastrālās uzmērīšanas materiāliem un faktisko izmantošanu, daļu zemes
gabala aizņem kapu teritorija, daļu dārzu teritorija un daļu ielas teritorija - līdz šim atsevišķi nenodalīts, ar teritorijas
plānojumu noteikts Miera ielas atzars.
Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar SIA „Latīpašums – Mērniecības birojs” 12.11.2013. veikto zemes vienības kadastrālo
uzmērījumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumu Nr. 1019 „Zemes kadastrālās
uzmērīšanas noteikumi” 287.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5. un 23.2. punktu, Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.12.2013. priekšlikumu (prot. Nr.44) un Cēsu pilsētas
zemes komisijas 10.12.2013. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (M.Malcenieks,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, A.Rasmanis, J.Rozenbergs, M.Niklass, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 008 0016), platība pēc kadastrālās uzmērīšanas ir
5958 m2;
2. Noteikt zemes vienībai Rīgas ielā 60, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 0016, platība 5958 m2)
šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve (0907) – 1726 m2;
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (1101) – 719 m2;
pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem (0502) – 3513 m2.
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).
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