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Lēmums Nr. 93 Par administratīvā akta piespiedu izpildes izmaksu segšanu

Ziņo: E.Janelsiņa, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste
 

Lēmums Nr. 94 Par nedzīvojamas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003,
Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas objekta – Cēsu novada pašvaldībai piederošas nedzīvojamas ēkas (Rātsnama sarga māja),
kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, ar kopējo platību 34,4 m2, nekustamajā īpašumā – Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu nov.,
kadastra Nr. 4201 005 2201, 07.03.2013. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas tiesības ieguva – J.K., ar šādiem
pamatnoteikumiem:
1.1.nomas maksa par ēkas platību – LVL 3.03 par 1 m2 mēnesī,  bez PVN;
1.2.nomnieka plānotā darbība ēkā – antikvariāta un muzeja izveide;
1.3.nomnieka iemaksātā drošības nauda LVL 50.00 ieskaitāma ikmēneša nomas maksas maksājumos (maksājumi par
nomu uz priekšu).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt pēc attiecīga nomas līguma
parakstīšanas nomas tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 95 Par Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plāna apstiprināšanu

Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plānu saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Cēsu 2.pamatskolai nodrošināt lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.3.

Cēsu 2.pamatskolas Attīstības plāns pievienots atsevišķā dokumentā

Lēmums Nr. 96 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par
komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”

            Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_lem_Nr_95.pdf
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šādus grozījumus:
Aizstāt lēmuma 1.punktā vārdu savienojumu „ S. Putāne” ar vārdu savienojumu „G. Sabulis”.
 

Lēmums Nr. 97 Par nacionālo interešu objektu statusa piešķiršanu Cēsu,
Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālajiem centriem

Ziņo: J.Žagars, projekta „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs”  vadītājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Izteikt priekšlikumu noteikt Cēsu, Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālajiem centriem nacionālo interešu
objektu statusu, iesniedzot Latvijas Republikas Kultūras ministrijā iesniegumu, saskaņā ar pielikumu.
2.      Lēmuma izpildi organizēt projekta „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” vadītājam J.Žagaram.
 
Pielikums
 Cēsu novada domes
 14.03.2013.sēdes lēmumam Nr.97
 
Latvijas Republikas
 Kultūras ministrei
Žanetai Jaunzemei – Grendei
 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas
Valsts sekretāram
Guntim Puķītim
 
K.Valdemāra iela 11-a, Rīga
 LV-1364
 
Par nacionālo interešu objektu statusa piešķiršanu
Cēsu, Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālajiem centriem
 
Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide”
ietvaros tiek īstenoti Cēsu, Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālo centru būvniecības projekti.
Šie daudzfunkcionālie centri nodrošinās profesionālās mākslas pieejamību reģionos un kļūs par galvenajiem kultūras
infrastruktūras objektiem gan Liepājā, gan Rēzeknē un Cēsīs. Tie kļūs par garantu ļoti būtisku sabiedrības interešu
nodrošināšanai attiecīgajos reģionos.
Projekti ir izstrādāti pirms vairākiem gadiem vēl pirmskrīzes periodā. Tagad tajos neizbēgami ir jāveic atsevišķas
izmaiņas, nemainot sasniedzamos rezultātus.
Izmaiņas jāveic koriģējot atsevišķas funkcijas gan saistībā ar sabiedrības paradumu maiņu un iedzīvotāju blīvuma
izmaiņām, gan saistībā ar  citu ekonomisko situāciju un, galvenokārt, saistībā ar plānoto tehnoloģisko risinājumu
neizbēgamo novecošanu.
Pieprasot veikt pamatotas izmaiņas projektos to realizācijas laikā, mums kā pasūtītājiem var veidoties juridiski strīdi gan
ar arhitektiem, gan būvniekiem. Ieslīgšana juridiskos strīdos savukārt var kavēt projektu pabeigšanu.
Projektu pabeigšanas termiņu kavējums liegs pieeju finansējumam, ņemot vērā, ka projekta īstenošanai ir saņemts
Eiropas Savienības līdzfinansējums.
Mūsuprāt garantija, lai projektu realizēšana netiktu apturēta juridisku strīdu dēļ, būtu nacionālo interešu objektu statusa
piešķiršana visiem trim daudzfunkcionālajiem centriem.
Teritorijas attīstības plānošanas likums noteic, ka objektiem, kas nepieciešami būtisku sabiedrības interešu
nodrošināšanai, var tikt noteikts nacionālo interešu objektu statuss. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
7.panta pirmās daļas 11.punktu nacionālo interešu objektus nosaka, izveido un apstiprina Ministru kabinets. Priekšlikumus
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par nacionālo interešu objektiem sagatavo nozaru ministrijas sadarbībā ar vietējām pašvaldībām.
Ņemot vērā minēto un Cēsu novada domes 2013.gada 14.marta lēmumu Nr. 97 (prot. Nr. 4, 5.punkts), izsakām
priekšlikumu noteikt Cēsu, Rēzeknes un Liepājas daudzfunkcionālajiem centriem nacionālo interešu objekta statusu un,
pamatojoties Teritorijas attīstības plānošanas likuma 7.panta pirmās daļas 11.punktu un 17.panta pirmo daļu, aicinām
Kultūras ministriju sagatavot un Ministru kabinetā virzīt atbilstošu rīkojumprojektu.
 
Pielikumā: Cēsu novada domes 14.03.2013.sēdes protokola Nr. 4 izraksts (lēmums Nr. 97) – 1 lapas.
 
 
Domes priekšsēdētājs
                                                                            
                            G.Šķenders
 
 
 

Lēmums Nr. 98 Par alkoholisko dzērienu  tirdzniecību  un lietošanu  
publiskos pasākumos AS „CATA”   kultūras nama  telpās  Jāņa Poruka ielā 8,
Cēsīs

Ziņo: D.Miezīte, Finanšu nodaļas nodokļu inspektore
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
         Atļaut  pārdot un lietot uz vietas  bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus  un/vai alu ar
dažādām uzkodām kompleksā publiskos pasākumos  AS „CATA”, reģistrācijas Nr.40003016840, kultūras nama telpās 
z/s „Birzmaļi” ( kafejnīca  „Birzmaļi”), reģistrācijas Nr.49501018643, juridiskā adrese „Birzmaļi”, Veselavas pagasts,
Priekuļu novads, no 09.03.2013.-31.06.2013.
 
7.

Lēmums Nr. 99 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo
sabiedrības ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” peļņas daļu

Ziņo: M.Bērziņš, SIA „Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Cēsu tirgus” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2012.gadu par
pašvaldības kapitāla izmantošanu.
 
 
 
 
Informatīvais ziņojums
 par SIA „Cēsu tirgus” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
 
Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr. 439 „ Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā”
1.punktā noteikts, ka SIA “Cēsu tirgus” ir pienākums ieskaitīt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par
pašvaldības kapitāla izmatošanu vismaz 10 procentu apmērā no rīcībā palikušās  tīrās peļņas.
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SIA „Cēsu tirgus” dalībnieka sapulce 2013.gada 6.martā ar lēmumu Nr.1 (protokols Nr.01/2013), apstiprināja Valdes
sagatavoto 2012.gada pārskatu un tīro peļņu, kura gūta 2012.gada finansiāli saimnieciskās darbības rezultātā, LVL
9721.00, novirzīt jaunu pamatlīdzekļu izveidošanai (gaisa dzesēšanas sistēmas 2.kārtas uzstādīšanai tirdzniecības
paviljonā) 5000.00 LVL, pamatlīdzekļu iegādei (datortehnikas iegādei grāmatvedības vajadzībām) 600.00 LVL,
pamatlīdzekļu remontam (atvēsināšanas vitrīnu remontam) 400.00 LVL, elektroinstalācijas sakārtošanai paviljonā,
1000.00 LVL, kredītsaistību samazināšanai AS SEB banka 2721.00 LVL. Saskaņā  ar SIA „Cēsu tirgus” 2012.gada
pārskatu dividendēs izmaksājamā peļņas  daļa ir ne mazāk kā  LVL 972.
SIA “Cēsu tirgus” 2012.gada saimniecisko darbību būtiski ietekmēja finanšu un ekonomiskās krīzes sekas, kā rezultātā
kritusies iedzīvotāju pirktspēja, kas tieši atsaucās uz pieprasījumu pēc tirdzniecības vietu nomas Cēsu tirgus teritorijā un
uzņēmuma naudas plūsmu.
Likums „ Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”  paredz, ka daļu tīrās peļņas pašvaldības
kapitālsabiedrības ieskaita pašvaldības budžetā, tomēr no otras puses, jāņem arī vērā kapitālsabiedrības saistības, kuras
tā uzņēmusies, lai īstenotu investīciju projektu un ievērotu ES noteiktās prasības.
Lai nodrošinātu SIA „ Cēsu tirgus”  konkurētspējas saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību, tai skaitā segtu uzņemtās
saistības un uzsāktu jaunu investīciju plānu izpildi, maksimāli izmantojot pašu finanšu resursus, sagatavotais  lēmuma
projekts paredz atbrīvot SIA „ Cēsu tirgus” no dividenžu izmaksas par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2012.gadā.
p.s.Komercdarbības atbalsta likuma 5.pants, kas nosaka atbalsta raksturojošās pazīmes, paredz, lai finansiālo palīdzību
komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām iepriekš minētājā pantā minētajām pazīmēm. SIA „
Cēsu tirgus”  neatbilst pazīmei, ka komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālo palīdzību, iegūst ekonomiskas
priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts.
 
SIA „Cēsu tirgus” kapitāla daļu turētāja pārstāvis                             G.Šķenders
 
 

Lēmums Nr. 100 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika”
peļņas daļu

Ziņo: G.Šķenders, SIA „Cēsu klīnika ” kapitāla daļu turētāja pārstāvis       
Līdzziņo: G.Kniksts, SIA „ Cēsu klīnika” valdes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Noteikt, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību  „Cēsu klīnika” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2012.gadu par
pašvaldības kapitāla izmantošanu.
 
 
 
Informatīvais ziņojums
par SIA „Cēsu klīnika” dividendēs izmaksājamo peļņas daļu
 
Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmuma Nr. 439 „ Par peļņas daļas noteikšanu un ieskaitīšanu pašvaldības budžetā”
1.punktā noteikts, ka SIA “Cēsu klīnika” ir pienākums ieskaitīt pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par
pašvaldības kapitāla izmatošanu 10 procentu apmērā no rīcībā palikušās tīrās peļņas.
SIA „Cēsu klīnika” Valdes sēdē 2013.gada 5.martā ar lēmumu Nr.1 (protokols Nr.6) apstiprināja 2012.gada finanšu pārskatu
un peļņu 93 456 Ls atstāt nesadalītu un novirzīt sabiedrības attīstībai. Saskaņā ar SIA „Cēsu klīnika” 2012.gada pārskatu
dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 9 346 Ls.
2012. gada aprīlī tika pabeigta klīnikas attīstības un rekonstrukcijas projekta pirmā kārta, kas notika saskaņā ar 2010.gada
1.decembrī noslēgto līgumu ar Veselības ekonomikas centru par ERAF finanšu līdzekļu piešķiršanu projektam „ Stacionāra
infrastruktūras uzlabošana SIA „Cēsu klīnika” operāciju blokā un diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas
saimniekošanas nodrošināšanai”. Būvniecības līguma apjoms bija 1,7 miljoni Ls. Realizējot šo projektu Sabiedrība ir
izveidojusi mūsdienīgu ārstniecības pakalpojumu vidi, uzlabots ārstniecībai nepieciešamais materiāli tehniskais
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nodrošinājums, kā arī uzlabota pieejamība pacientiem ar kustību traucējumiem. Projekta ietvaros tika digitalizēta
diagnostikas un radioloģijas nodaļa, kā arī atbilstoši prasībām aprīkotas operāciju zāles, izveidotas mūsdienīgiem
standartiem atbilstošas laboratorijas telpas. Tika atvērta jauna nodaļa – pirmsoperāciju dienas stacionārs ķirurģijā. Lai
turpinātu SIA „ Cēsu klīnikas” mūsdienīgas infrastruktūras izveidošanu un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanu,
nepieciešami lieli kapitālieguldījumi sabiedrības infrastruktūrā. 2013.gadā plānots izstrādāt klīnikas ēku siltināšanas
projektu, kā arī veikt remonta darbus vairākās stacionāra nodaļās. Vienlaicīgi sabiedrība strādā pie jaunu pakalpojumu
ieviešanas, piemēram, sociālās nodaļas izveidošanas. Pielietojot Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 439
pašvaldības kapitālsabiedrībām noteikto dividenžu izmaksāšanai minimālo peļņas daļu 10 % apmērā, SIA „ Cēsu klīnika” 
nespēs realizēt 2013.gada investīciju plānu.
Jau pašlaik, lai sekmīgi īstenotu projektu „ Stacionāra infrastruktūras uzlabošana SIA „Cēsu klīnika” operāciju blokā un
diagnostikas nodaļā kvalitatīvas ārstēšanas un efektīvas saimniekošanas nodrošināšanai” bija nepieciešams aizņemties
finanšu līdzekļus no kredītiestādes. Šobrīd uzņēmuma kredītsaistības ir 1 414.0 tūkst. Ls, ar pamatsummas atmaksas
apmēru 114.276 tūkst. Ls gadā, tāpēc sabiedrībai ļoti svarīgs ir pašu līdzekļu apjoms un tā iespējamās izmaiņas. Situāciju
sarežģī tas, ka SIA „ Cēsu klīnika”  darbība ir pakļauta nekontrolējamu ārējo apstākļu iedarbībai, kas tieši atsaucās uz
uzņēmuma naudas plūsmu. Tā, piemēram, VM un normatīvie akti joprojām nosaka, ka slimnīcām ir pienākums sniegt
neatliekamo palīdzību visiem pacientiem neatkarīgi no plānotā un piešķirtā finansējuma apmēra. Tā kā sabiedrība faktiski
strādāja ar pārstrādi, var uzskatīt, ka valsts nav pilnībā apmaksājusi 2012.gadā veikto darbu.
Lai novērstu iepriekš minētos riskus sabiedrības darbībai un nodrošinātu SIA „Cēsu klīnika”  konkurētspējas saglabāšanu
un ilgtspējīgu attīstību (2013.gadā veicot ēkas siltināšanas projekta tehniskās dokumentācijas izstādi), sagatavotais 
lēmuma projekts paredz atbrīvot SIA „ Cēsu klīnika” no dividenžu izmaksas par pašvaldības kapitāla izmantošanu
2012.gadā.
p.s. Komercdarbības atbalsta likuma 5.pants, kas nosaka atbalsta raksturojošās pazīmes, paredz, lai finansiālo palīdzību
komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām iepriekš minētājā pantā minētajām pazīmēm. SIA „
Vinda”  neatbilst pazīmei, ka komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālo palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības,
kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts.
 
SIA „Cēsu klīnika ” kapitāla daļu turētāja pārstāvis                           G.Šķenders
 
 

Lēmums Nr. 101 Par zemes gabala Stacijas laukumā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo: G.Šķenders, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 

Noslēgt zemes nomas līgumu ar Cēsu rajona Priekuļu pagasta zemnieku saimniecību „UPESLĪČI”, reģistrācijas1.
Nr.49501015844, juridiskā adrese „Upeslīči”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, par zemes gabalu Stacijas
laukumā 9, Cēsīs, Cēsu nov., uz 5 gadiem, sākot ar 14.03.2013.
Iznomājamā zemes gabala platība 72 m2.2.
Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.
7.2.punktu nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Saskaņā ar šo noteikumu 7.²
punktu, sākot ar 2013.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā (bez PVN).
Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 06.03.2013. līdz 10.03.2013. noteikt saskaņā ar LR Ministru5.
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. un 10.punktu.
Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam6.
apmēram.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā7.
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot8.
zemes nomas līgumu.
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Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.9.

 

Lēmums Nr. 102 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un maiņu
Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas
galvenā teritorijas plānotāja

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Noteikt zemes vienības Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov., daļai – nomas platībai Šķūņu ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov.,
kadastra apzīmējums 4201 006 0508 8001, platība 372 m2, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Transporta līdzekļu
garāžu apbūve (1104);
 
2.      Daļēji mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Gaujas ielā 36, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
apzīmējums 4201 006 0508, platība 25600 m2), nosakot tai šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (0901) – 25228 m2;
Transporta līdzekļu garāžu apbūve (1104) – 372 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. 103 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas
nodaļas galvenā teritorijas plānotāja

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Dārzniecības ielā 7A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums
4201 005 3420, platība 4214 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi neapgūta komercdarbības objektu
apbūves zeme (0800).
 
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. 104 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas
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nodaļas galvenā teritorijas plānotāja

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Piebalgas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums
4201 005 3421, platība 5549 m2), nosakot šādus nekustamā īpašuma lietošanas mērķus:
− neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (0800) – 4549 m2;
− individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 1000 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. 105 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībai
Vaļņu ielā 13, Piebalgas ielā 2A, Piebalgas ielā 2B, Piebalgas ielā 2C, Cēsīs, Cēsu
nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas
plānotāja

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus zemes vienībai Vaļņu ielā 13, Piebalgas ielā 2A, Piebalgas ielā 2B, Piebalgas
ielā 2C, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 005 3301, platība 2505 m2), nosakot šādus nekustamā īpašuma
lietošanas mērķus:
-  Individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601) – 520 m2;
-  Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve (0701) – 1036 m2;
-  Komercdarbības objektu apbūve (0801) – 476 m2;
-  Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve (0903) – 473 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. 106 Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam 
„Jaunrijkalni” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
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1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Jaunrijkalni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar
kadastra Nr. 4290 001 0091.
2.      Zemes vienībai (projektā Nr.1.) piešķirt nosaukumu  „Čiekuri”, Vaives pag., Cēsu nov.
2.1. Zemes gabala platība 2,0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
3.    Zemes vienībai (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu un adresi „Krūzes”, Vaives      .                 
pag., Cēsu nov., LV-4136.
3.1. Zemes gabala platība 2,0 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
4         Zemes vienībai (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Ķirši”, Vaives pag., Cēsu nov.
4.1. Zemes gabala platība 2,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
5.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
 
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. 107 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 8 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku
drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Zlaugotnis, Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām,
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
 
Cēsīs
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
 
14.03.2013.                                                                     
                                           Nr. 8
 
Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu
novadā
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā
 īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību
apdraudošām būvēm Cēsu novadā, kā arī kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā
teritorijā tiek noteiktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi,
kas neapdraud iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves (tai
skaitā tām piekritīgās zemes) atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
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3. Noteikumos lietotie termini:
3.1. cilvēku drošību apdraudoša būve – būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju un/vai ir atklātas ailas (tai skaitā
būve, kura ir pamesta būvniecības stadijā), kura nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu tajā un tajā ir
nedrošas konstrukcijas un/vai apdares elementi, kuri var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu
cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
3.2. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (tajā skaitā ugunsgrēkā, vētrā, plūdos
u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas,
tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.3. vidi degradējoša būve – daļēji apdzīvota, neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota būve (tajā skaitā
nepabeigtās būvniecības objekti), kurā netiek ievērotas būves uzturēšanai izvirzītās prasības vai ilgstoši ir pārtraukts
iesāktais būvniecības process, kā arī būve, kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija un kuras tehniskais un vizuālais
stāvoklis bojā pilsētvides vai dabas ainavu;
3.4. būvei piekritīga zeme – zemes gabals vai tā daļa, kuras platību nosaka pašvaldības Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija, turpmāk Komisija.
II. Būves noteikšana par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
4. Komisija, apseko novada administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības:
4.1. sagatavo apsekošanas aktu, kurā fiksē vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves (tai
skaitā tām piekritīgās zemes) pazīmes un veic šo būvju (tai skaitā tām piekritīgo zemju) fotofiksāciju;
                  4.2. pirms lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
statusa noņemšanu sagatavošanas, apseko būvi (tai skaitā tai piekritīgo zemi) un sagatavo apsekošanas aktu, kurā fiksē
būves (tai skaitā tai piekritīgās zemes) sakārtošanas faktu.
                  4.3. pieņem šādus lēmumus:
                  4.3.1 lēmumu, kurā norāda pārbaudāmās būves (tai skaitā tai piekritīgās zemes) vispārējo
vizuālo stāvokli, tai piekritīgās zemes platību, uzdevumus īpašniekam būves (tai skaitā tai piekritīgās zemes) savešanai
pienācīgā kārtībā un nosaka šo darbu izpildes termiņu;
4.3.2.. atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajiem terminiem, lēmumu par apsekotās būves noteikšanu par vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi. Ja būves īpašnieks, valdītājs un lietotājs nav Komisijā
iesniedzis neatkarīga, atbilstoši sertificēta būvinženiera slēdzienu par būves tehnisko stāvokli, tad pirms šī lēmuma
pieņemšanas to drīkst pasūtīt Komisija;
4.3.3. pēc būves (tai skaitā piekritīgās zemes) savešanas kārtībā, lēmumu par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu.
5.  Pēc 4.3.1. apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir pienākums lēmumā
noteiktajā termiņā sakārtot būvi (tai skaitā tai piekritīgo zemi). Gadījumā, ja būves īpašnieks, valdītājs vai to pilnvarota
persona nepiekrīt Komisijas lēmumam, tad tam ir tiesības pasūtīt neatkarīga, atbilstoši sertificēta būvinženiera slēdzienu,
kurš apliecina, ka Komisijas norādījumi ir nepamatoti;
6. Pēc 4.3.1. apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktā termiņa Komisija veic atkārtotu būves (tai skaitā tai piekritīgās
zemes) pārbaudi un, pēc pārbaudes rezultātu izvērtēšanas, pieņem 4.3.2. apakšpunktā minēto lēmumu par būves
noteikšanu vai nenoteikšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana
7. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3
procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības – būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai
būves kadastrālās vērtības, ko piemēro, sākot ar nākamo mēnesi pēc 4.3.2. apakšpunktā minētā lēmuma spēkā stāšanās.
8. Ja ir pieņemts 4.3.2. apakšpunktā minētais lēmums, ar kuru būve ir noteikta par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu un tas ir stājies spēkā, Komisija lēmumu iesniedz Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (turpmāk
tekstā – Finanšu nodaļa) nekustamā īpašuma nodokļa likmes 3 procentu apmērā piemērošanai.
9. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas noteikta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, Finanšu
nodaļa nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad 4.3.2. apakšpunktā minētais lēmums ir kļuvis
neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā 4.3.2. punktā
minēto lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts.
10. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā ”Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā
veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc punktā 4.3.3. minētā lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves statusa atcelšanu stāšanās spēkā.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
11. Komisijas lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913/t_blank/oPar%20nekustamā%20īpašuma%20nodokli%20/Spēkā%20esošs/
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12. Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājums
13. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, bet 7. Punktā noteikto
nekustamā īpašuma nodokļa likmi piemēro ar 2014. Gada 1. Janvāri.
Saistošo noteikumu Nr. 8  „Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību
apdraudošām būvēm Cēsu novadā „ paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likumā „Par nekustamā īpašuma” 3. Panta 14 daļu vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība
savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas
gada 1. Novembrim, no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās
vērtības.
         Šo saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir pašvaldības
administratīvajā teritorijā nodrošināt vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi,
kas neapdraud iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju īpašnieka,
valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves (tai skaitā tām
piekritīgās zemes) atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts           Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
vidi degradējošām, sagruvušām un cilvēku drošību apdraudošām
būvēm Cēsu novadā, kā arī kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek noteiktas vidi
degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

           Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves, var paredzēt,
ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, kurus šobrīd
nevar aprēķināt.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

          Saistošie noteikumi praktiski neietekmēs uzņēmējdarbību Cēsu
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
          Būvju īpašnieki, valdītāji vai lietotāji (tajā skaitā komersanti) kļūs
motivētāki nekustamo īpašumu sakārtošanā un uzturēšanā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

          Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Cēsu novada Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisija un Finanšu nodaļa.  

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

          Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

 
 

Lēmums Nr. 108 Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu
būvju apzināšanas komisiju

Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
 Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 

Izveidot Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju šādā sastāvā:1.

Komisijas priekšsēdētājs:
Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas locekļi:
            V. Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs, Cēsu novada Būvvaldes
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vadītājs;
            L. Urbanovičs, Cēsu novada pašvaldības būvinspektors;
            Z. Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada  Būvvaldes vadītāja
vietniece;
            J. Zlaugotnis, Cēsu novada pašvaldības arhitekts;
                        I. Ādamsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas projektu un
vides speciāliste;
Komisijas sekretāre:
                        D.Bernovska, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
 
2.      Apstiprināt Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
reglamentu saskaņā ar pielikumu.
 
 
REGLAMENTS
Cēsīs
14.03.2013.                                                                     
                                            Nr.17
 
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
 
1.      Vispārīgie jautājumi
 
1.1.    Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisija (turpmāk tekstā
Komisija) ir izveidota saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu un ir Cēsu novada pašvaldības institūcija, kas veic vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanu un noteikšanu.
1.2.   Komisija dokumentu apritē izmanto Cēsu novada domes priekšsēdētāja apstiprinātu Komisijas veidlapu ar Cēsu
novada pašvaldības ģērboņa attēlu.
 
2.      Galvenie uzdevumi
2.1.   Komisijai ir šādi uzdevumi:
2.1.1.      apsekot vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves (tai skaitā tām piekritīgās
zemes) un sagatavot atbilstošu apsekošanas aktu, kurā fiksēt vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves (tai skaitā tām piekritīgās zemes) pazīmes un veikt šo būvju (tais skaitā tām piekritīgās zemes)
fotofiksāciju;
2.1.2.      pirms lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noņemšanu
sagatavošanas, apseko būvi (tai skaitā tai piekritīgo zemi) un sagatavo apsekošanas aktu, kurā fiksē būves (tai skaitā tai
piekritīgās zemes) sakārtošanas faktu.
38.03.2013.          pieņemt lēmumu, kurā norādīt pārbaudāmās būves (tai skaitā tai piekritīgās zemes) vispārējo
vizuālo stāvokli, uzdevumus īpašniekam būves (tai skaitā tai piekritīgās zemes) savešanai pienācīgā kārtībā un nosacīt šo
darbu izpildes termiņu;
2.1.4.      pirms lēmuma par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu
vai noņemšanu sagatavošanas, apsekot būvi un sagatavot apsekošanas aktu, kurā fiksēt būves (tai skaitā piekritīgās
zemes) sakārtošanas faktu;
2.1.5.      pieņemt lēmumu par apsekoto būvju noteikšanu par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību
apdraudošām būvēm atbilstoši Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa apmēru vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm Cēsu novadā ” 3. punktam;
2.1.6.      pēc būves (tai skaitā piekritīgās zemes) savešanas kārtībā, pieņemt lēmumu par vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu.
 
3.         Tiesības
3.1.        Pastāvīgi pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus Komisijas kompetencē esošajos jautājumos.
3.2.        Pieprasīt un saņemt Komisijai nepieciešamo informāciju, paskaidrojumus un dokumentus no fiziskajām un
juridiskajām personām, kā arī domes amatpersonām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem.
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3.3.        Pieaicināt komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām komisijas sastāvā neietilpstošus Cēsu novada
pašvaldības darbiniekus, atbilstošus speciālistus un ekspertus.
3.4.        Saņemt pašvaldības tehnisko nodrošinājumu un izmantot pašvaldības transportu, pildot dienesta
pienākumus.
3.5.        Izmantot pašvaldības telpas komisijas sēžu un ar tās darbību saistīto sabiedrisko pasākumu organizēšanai.
 
4.         Atbildība
4.1.        Par pieņemto lēmumu, rīkojumu un veikto vai neveikto darbību atbilstību likumiem un citiem
normatīvajiem aktiem.
4.2.        Par ierobežotas informācijas neizplatīšanu.
4.3.        Par pienākumu veikšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.4.        Par Cēsu novada pašvaldības iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.
4.5.        Par komisijas darbā izmantotajiem materiāliem, inventāru un dokumentiem.
 
5.         Darbības kārtība
5.1.        Ar Komisijas darbību saistītie jautājumi tiek izskatīti atklātās Komisijas sēdēs.
5.2.        Komisijas sēdes notiek rodoties nepieciešamībai.
5.3.        Komisijas sēdes sasauc un vada Komisijas priekšsēdētājs.
5.4.        Komisijas lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot ar balsu vairākumu.
5.5.        Ja balsis sadalās līdzīgi – izšķirošais ir Komisijas priekšsēdētāja balsojums vai jautājums tiek virzīts uz
domes sēdi.
5.6.        Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.
5.7.        Komisijas sēdes tiek protokolētas.
5.8.        Komisijas dokumentācijas glabāšanu nodrošina Cēsu novada Būvvalde.
5.9.        Komisijas pieņemtos administratīvos aktus var apstrīdēt Cēsu novada domē.
5.10.    Komisijas sekretāre:
    5.10.1. kārto Komisijas organizatoriskos jautājumus;
    5.10.2. sagatavo Komisijas dokumentus un kārto lietvedību;
    5.10.3. protokolē Komisijas sēdes.
 

Lēmums Nr. 109 Par zemes gabala Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo: G.Šķenders, novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 

Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.J., par zemes gabalu Stacijas laukumā 4, Cēsīs, Cēsu nov., uz 5 gadiem, sākot1.
14.03.2013.
Iznomājamā zemes gabala platība 100 m2.2.
Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).3.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”4.
7.2.punktu nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā. Saskaņā ar šo noteikumu 7.²
punktu, sākot ar 2013.gada 1.janvāri minimālā nomas maksa ir 20 latu gadā (bez PVN).
Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 06.03.2013. līdz 10.03.2013. noteikt saskaņā ar LR Ministru5.
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7. un 10.punktu.
Pieņemt zināšanai, ka nomas maksas apmērs var tikt pārskatīts, mainoties normatīvajos aktos noteiktajam6.
apmēram.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā7.
esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.



16. no 35

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.1.

 

Lēmums Nr. 110 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa precizēšanu zemes
vienībām, Cēsīs, Cēsu nov. Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas
galvenā teritorijas plānotāja

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Precizēt iepriekš noteikto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „daudzdzīvokļu apbūve”, nosakot nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi „0701 – Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” šādām zemes vienībām:
1.      zemes vienībai Alkšņu ielā 6, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0333, platība 2690 m2);
2.      zemes vienībai Alkšņu ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0334, platība 9005 m2);
3.      zemes vienībai Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 007 0310, platība 3571 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. 111 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai  „Zvirgzdiņi” Vaives
pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai „Zvirgzdiņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr. 4290
007 0061 .
2.Zemes gabalam (projektā Nr.1.) un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi „Zvirgzdiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV- 4136.
2.1. Zemes gabala platība 0,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
3.Zemes gabalam (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Lejas Zvirgzdiņi”, Vaives      .                  pag.,
Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 4,9 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
4.Zemes gabalam (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Jaunzvirgzdiņi”, Vaives pag., Cēsu nov.
4.1. Zemes gabala platība 6,8 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis –  mežsaimniecības  zeme (0201).
5.Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 

Lēmums Nr. 112 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr. 298



17. no 35

„Cēsu novada pašvaldībai nomā nododamie nekustamie īpašumi”

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai nomā  nododamie
nekustamie īpašumi” (protokols Nr.11, 11.p.), šādus grozījumus:  papildināt lēmumu ar jaunu 1.3.9. punktu šādā redakcijā:
 
 1.3.9. „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļi, Vaives pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.4290 002 0235), platība 11,3 ha, saskaņā ar Cēsu
novada domes 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala atļautā
izmantošana ir komercdarbības objektu apbūves zeme (0800), sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme (0900),
ražošanas objektu apbūves zeme (1000) un inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
2.  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai  nodaļai un Vaives pagasta pārvaldei lēmumu par
pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta 
pārvaldes ēkā.  
3.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

Lēmums Nr. 113 Par zemes ierīcības projekta Vienības laukums 2, Cēsīs, Cēsu
nov., apstiprināšanu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja
 
            Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu Vienības laukums 2, Cēsīs, Cēsu novadā.
2. Zemes vienībai (projektā Nr. 1) un ēkām saglabāt adresi Vienības laukums 2, Cēsīs,  Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1704 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).
      3. Zemes vienība (projektā Nr.2):
3.1. Zemes gabala platība 40 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme (1201).
      4.  Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
5. Pieņemt zināšanai, ka atdalīto zemes vienību (projektā Nr.2) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam Raunas iela
12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc  pieteicēja
adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai  nekustamā 
īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes lēmums  stājas 
spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas 
spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 

Lēmums Nr. 114 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2013.gada „Iespējamās
misijas” Vasaras skolai

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
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V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Noteikt maksas pakalpojumu 2013.gada „Iespējamās misijas” Vasaras skolas organizatoru izvietošanai Cēsu
internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā – LVL 4.00 (četri lati), t.sk. PVN, no viena cilvēka par vienu nakti.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas centram.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
  

Lēmums Nr. 115 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu IX Latvijas Zēnu koru
salidojumam

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Noteikt šādu maksas pakalpojumu par IX Latvijas Zēnu koru salidojuma dalībnieku izvietošanu Cēsu novada
izglītības iestādēs :
1.1. Cēsu pilsētas pamatskolā, Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu 2.vidusskolā, Cēsu 1.pamatskolā, Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā, Cēsu 2.pamatskolā – LVL 1.00(viens lats) no dalībnieka par vienu nakti;
1.2. Cēsu internātpamatskolā – rehabilitācijas centrs – LVL 2.00(divi lati) no dalībnieka par vienu nakti.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu
1.pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Cēsu 2.pamatskolai un Cēsu internātpamatskolai – rehabilitācijas
centram.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 

Lēmums Nr. 116 Par zemes gabala „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos, Vaives pagastā,
Cēsu novadā, nomu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks,
I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.      Nodot SIA „Ekotorf”, reģistrācijas Nr. 40103289397, juridiskā adrese Mārstaļu iela 12, Rīga, LV-1050,  nomā
zemes gabalu „Kalna Mežmaļi”, Mežmaļos,  Vaives pagastā, Cēsu novadā (kadastra numurs 4290 002 0235) ar apbūves
tiesībām, t.i. ar tiesībām uz zemes gabala celt ēkas un būves kā patstāvīgus īpašuma objektus, uz 25 (divdesmit pieciem)
gadiem.
2.      Iznomājamā zemes gabala platība ir 11,3865 ha.
3.              Zemes gabals tiek nodots nomā ar izmantošanas mērķi – siltuma un skaņas izolācijas materiāla  
ražotnes izveidei ar apjomu 253 000 m3 gadā.
4.              Nomas līgumā noteikt šādus zemes gabala attīstības termiņus:
4.1. līdz  15. 03. 2014. Cēsu novada Būvvaldē  akceptēt ražotnes tehnisko projektu.
4.2. līdz  15. 03. 2016.  Nodot ražotni ekspluatācijā.
5.              Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
gabala  kadastrālās vērtības.
6.      Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības
zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
7.      Papildus nomas maksai nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu saskaņā ar
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.      Nomnieks sedz visus izdevumus kas saistīti ar nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
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9.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai  sagatavot
zemes nomas līgumu.
10.  Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 117 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas
mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
iemaksām

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
       Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām saskaņā ar pielikumu.
 
 
 
Pielikums

G1 grupa kopējais finansējums
2013.gadā G1 kolektīvu
grupai, lati

 
 

finansējums
ceturksnī,
lati

kolektīvs gadā, lati

Koris 1 Beverīna 376.56 94.14
 2 Vidzeme 376.56 94.14
 3 Wenden 376.56 94.14
 4 Cēsu Pils koris 376.56 94.14
 5 Ābele 376.56 94.14
Pūtēju orķestris 6 Alfrēda Kalniņa mūzikas

skolas pūtēju orķestris
376.56 94.14

 7 Pūtēju orķestris „Cēsis” 376.56 94.14
Tautas deju kolektīvs 8 Raitais solis B grupa 376.56 94.14
 9 Raitais solis D grupa 376.56 94.14
 10 Dzirnas 376.56 94.14
 11 Saulgrieži 376.56 94.14
 12 Kande 376.56 94.14
 13 Vaive 376.56 94.14

 
G2 grupa kopējais finansējums

2013.gadā G2 kolektīvu
grupai, lati

 
 

finansējums
ceturksnī,
lati

kolektīvs gadā, lati

Amatierteātris 1 Cēsu Tautas teātris 188.80 47.20
 2 Dzieti 188.80 47.20
 3 Alfrēda Kalniņa mūzikas

skolas kokļu ansamblis
188.80 47.20

 4 Alfrēda Kalniņa mūzikas
vidusskolas kokļu ansamblis

188.80 47.20

 5 Lietišķās mākslas studija
«Vēverīšas»

188.80 47.20
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Lēmums Nr. 118 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa
pagarināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 119 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa
pagarināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 120 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 121 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 9 „Par koku
ciršanu ārpus meža” apstiprināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
           Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.9 „Par koku ciršanu ārpus meža” saskaņā ar
pielikumu.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
14.03.2013.                                                                     
                                       Nr.9         
Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža
 
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012. Gada 2. Maija noteikumu Nr.309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22.punktu
 
I.Vispārīgie jautājumi
 
1.      Saistošie noteikumi nosaka:
1.             koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
2.             publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
3.             sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko publisko apspriešanu par koku ciršanu ārpus
meža;
4.             zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un
ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.
 
II. Koku ciršanas izvērtēšanas kārtība
2.             Lai saņemtu koku ciršanas atļauju zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs (turpmāk – iesniedzējs)
iesniedz iesniegumu Cēsu novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai Vaives pagasta pārvaldes
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administrācijā.
3.             Iesniegumu par koku ciršanu Cēsu novada pašvaldībā izskata, kā arī atļauju izsniedz Cēsu novada
pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, (turpmāk – komisija), normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atļauja ir derīga
vienu gadu.
4.             Pirms lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu, komisija nodrošina koku apskati dabā, izvērtē
nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un aprēķina zaudējumu atlīdzību.
5.             Lēmumu par koku ciršanu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
 
III. Publiskā apspriešana
 
6.             Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā
rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
7.             Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta nokaltušu vai bojātu
koku ciršana.
8.             Publiskās apspriešanas procedūru nodrošina un pārrauga Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors.
9.             Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem Komisija. Lēmumā nosaka publiskās
apspriešanas laiku, atbildīgo sekretāru, nepieciešamo materiālu (planšete drukātā (2 eksemplāros) un digitālā veidā) un
informācijas apjomu (plāns, ar projektēto situāciju un cērtamiem kokiem, situācijas fotofiksācija), kas jāsagatavo
iesniedzējam, un citas prasības.
10.         Publiskā apspriešanas noris ne mazāk kā 5 darba dienas. Publiskā apspriešana uzskatāma par uzsāktu no
datuma, kad paziņojums par publisko apspriešanu publicēts pašvaldības mājas lapā internetā.
11.         Informāciju par publisko apspriešanu izvieto redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības ēkā, Vaives pagasta
pārvaldes administrācijā un publicē pašvaldības mājas lapā internetā.
12.         Publiskās apspriešanas laikā ikvienai personai ir šādas tiesības:
1.      iepazīties ar publiskajai apspriešanai nodoto informāciju;
2.      līdz noteiktajam termiņam rakstiski iesniegt Komisijai atsauksmes, priekšlikumus vai ierosinājumus.
13.         Publiskās apspriešanas rezultātus apkopo Komisija un pieņem attiecīgu Lēmumu.
 
IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
 
14.  Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumā minētos koeficientus, saskaņā ar šādu formulu:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x KP,
kur
Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls);
KD – koka diametra koeficents,
KS – koka sugas koeficients,
KI – koka nociršanas iemesla koeficients;
KA – apdzīvotas vietas koeficients;
KV – koka atrašanās vietas koeficients;
KP – pašvaldības koeficients.
 
15.  Pašvaldības koeficients ir 1.
16.  Zaudējumu atlīdzība pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības sagatavoto rēķinu iemaksājama Cēsu novada
pašvaldības pamatbudžeta kontā pirms atļaujas saņemšanas.
 
V. Nobeiguma noteikumi
 
17.  Atcelt Cēsu novada domes 03.01.2013.saistošos noteikumus Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža”.
 
Paskaidrojuma raksts
Par Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošiem noteikumiem Nr. 9
„Par koku ciršanu ārpus meža”
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Pašreizējās situācijas
raksturojums

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

Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības
raksturojums

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

Dokumenta būtība

Noteikumi nosaka:
1.       koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību;
2.       publiskās apspriešanas procedūras kārtību;
3.       sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad pašvaldība rīko publisko
apspriešanu par koku ciršanu ārpus meža;
4.       zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar
koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā (turpmāk – zaudējumu atlīdzība), kā
arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka, ka koku ciršanu ārpus meža Cēsu novadā izvērtē Cēsu
novada pašvaldības Kokaugu aizsardzības komisija, izskatot saņemtos
iesniegumus, izvērtē nepieciešamību rīkot publisko apspriešanu un aprēķina
zaudējumu atlīdzību.
Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos par koku ciršanu
pilsētas un ciema teritorijā rīko, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek
ietekmēta apkārtējās vides ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte.
Publisko apspriešanu sabiedrībai nozīmīgos gadījumos nerīko, ja paredzēta
nokaltušu vai bojātu koku ciršana.
Zaudējumu atlīdzību aprēķina Komisija, ņemot vērā Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 3.pielikumā minēto formulu. Pašvaldības koeficients ir 1.
 

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

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

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts būtiski nemaina privātpersonām un juridiskām
personām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. Administratīvo aktu var
pārsūdzēt Cēsu novada domē.

Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem Saistošie
noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta
2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus
meža” 22.punktu.
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Lēmums Nr. 122 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā
pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
Apstiprināt noteikumus ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un
publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ saskaņā ar pielikumu.
 
NOTEIKUMI
Cēsīs
14.03.2013.                                                                     
                                            Nr.
18                                                             
Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi
 
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu un
 73.panta pirmās daļas 4.punktu
 
1.      Vispārīgie jautājumi
 
1.1.Noteikumi nosaka pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā pārvaldības kārtību un pamatnoteikumus.
1.2.Noteikumu mērķis -  veicināt labu un efektīvu pašvaldības kapitālsabiedrības un kapitāla daļu privātā
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldību.
1.3.Noteikumi ir saistoši pašvaldības kapitālsabiedrības valdei, kapitāla daļu turētāja pārstāvim, atbildīgajam darbiniekam
un citām Cēsu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. Noteikumiem ir ieteikuma forma attiecībā uz
privātajām kapitālsabiedrībām un publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās Cēsu novada pašvaldībai pieder kapitāla
daļas.
 
2.      Kapitālsabiedrību pārvaldības pamatprincipi
 
2.1.Pārvaldot pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļas privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā
kapitālsabiedrībā ievērojami šādi pamatprincipi: kapitālsabiedrības darbības efektivitāte, tiesiskums un atbilstība
sabiedrības interesēm; dalībnieku (akcionāru) lēmumu tiesiskums un efektivitāte; pastāvīga kapitālsabiedrību un tās
valdes darbības kontrole; kapitālsabiedrībām un tās valdēm veicamo uzdevumu un sasniedzamo mērķu pastāvīga
noteikšana, kontrole un izvērtēšana.  
2.2. Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic Cēsu novada dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
2.3. Pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, saskaņā ar Cēsu novada domē apstiprinātu vidēja termiņa stratēģiju uz
nākamiem trīs gadiem.
2.4.Cēsu novada dome nosaka pašvaldības kapitālsabiedrības īstermiņa (vienam kalendārajam gadam vai citam ar Cēsu
novada domes lēmumu noteiktajam laika periodam) uzdevumus un sasniedzamos mērķus (finanšu un nefinanšu), kas
izriet no vidēja termiņa stratēģijas, kā arī to izpildes kontroles kritērijus.
2.5.Peļņas izlietošanas noteikumus nosaka ar atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu.
 
3.      Pārvaldībā iesaistītās institūcijas un atbildīgās amatpersonas, tām izpildāmie uzdevumi
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3.1.Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldībā ir iesaistīti: Cēsu novada domes priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors un attiecīgie Cēsu novada pašvaldību iestāžu
darbinieki.    
3.2.Lai kontrolētu pašvaldības kapitālsabiedrības darbību, Cēsu novada pašvaldības iekšējais revidents, atbilstoši Cēsu
novada domes priekšsēdētāja dotajam uzdevumam, veic revīzijas.
3.3.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs vai ar Cēsu novada domes lēmumu noteikta cita
amatpersona. Cēsu novada domes priekšsēdētājs var pilnvarot domes priekšsēdētāja vietnieku būt par kapitāla daļu
turētāja pārstāvi dalībnieku (akcionāru) sapulcē. Pilnvarojums noformējams rakstveidā, nosakot pilnvarojuma apjomu.
3.4. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldību veic pieņemot normatīvajos
aktos noteiktos dalībnieku sapulces lēmumus, nodrošinot regulāru pašvaldības kapitālsabiedrību finanšu un
saimnieciskās darbības analīzi, iekšējās revīzijas, kontrolējot valdes darbību un tās pieņemtos lēmumus, pašvaldībai
sniedzamās informācijas savlaicīgu iesniegšanu, kā arī veicot citas darbības, kas izriet no normatīvajiem aktiem, šiem
noteikumiem un citiem dokumentiem. Atsevišķus kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumus kapitāla daļu turētāja
pārstāvis var pilnvarot veikt attiecīgajai Cēsu novada domes amatpersonai vai darbiniekam, par to izdodot rīkojumu.
3.5.Atbildīgo darbinieku attiecībā uz konkrēto kapitālsabiedrību ieceļ Cēsu novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu no
Cēsu novada pašvaldības iestāžu darbinieku vidus.   
3.6.Samaksas apmēru atbildīgajam darbiniekam nosaka ar Cēsu novada domes lēmumu, savukārt, samaksu veic
pašvaldības kapitālsabiedrība vai Cēsu novada pašvaldība (attiecībā uz kapitāla daļu pārvaldību privātā kapitālsabiedrībā
un publiski privātā kapitālsabiedrībā). 
3.7.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis par iecelto atbildīgo darbinieku informē attiecīgi kapitālsabiedrību trīs darba dienu
laikā pēc atbildīgā darbinieka iecelšanas, rīkojumu nosūtot pa pastu vai elektroniski (ar e-pasta palīdzību ieskenētā
veidā), vai arī personīgi nododot kapitālsabiedrības pārstāvim.
3.8.Atbildīgajam darbiniekam ir šādi pienākumi:
3.8.1.      ziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim par katru pašvaldības kapitālsabiedrības, publiski privātās
kapitālsabiedrības vai privātās kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulci tūlīt pēc tam, kad saņemts paziņojums
par dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu, un iepazīstina kapitāla daļu turētāja pārstāvi ar sapulces darba kārtību;
3.8.2.      sniegt kapitāla daļu turētāja pārstāvim ziņas, kas ir atbildīgā darbinieka rīcībā, un sagatavot dokumentus, lai
kapitāla daļu turētāja pārstāvis varētu pildīt kapitāla daļu turētāja funkcijas privātajā kapitālsabiedrībā, publiski privātajā
kapitālsabiedrībā vai pieņemt dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumus pašvaldības kapitālsabiedrībā;
3.8.3.      pēc attiecīgo ziņu saņemšanas nekavējoties ziņot kapitāla daļu turētāja pārstāvim likuma ‘’Par valsts un
pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 16.panta trešajā daļā norādītās ziņas;
3.8.4.      sniegt savā rīcībā esošo informāciju par kapitālsabiedrības valdes sēdē izskatāmajiem jautājumiem un
pieņemtajiem lēmumiem, pēc kapitāla daļu turētāja norādījumiem piedalīties valdes sēdēs;
3.8.5.      sagatavot atzinumus par kapitālsabiedrības sagatavotiem dalībnieku sapulcē izskatāmajiem lēmumu
projektiem un citiem dokumentiem;
3.8.6.      regulāri apkopot informāciju par kapitālsabiedrības saimnieciski finansiālas darbības pamatrādītājiem un
nekavējoties informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par jebkuriem riskiem, kas varētu radīt zaudējumus vai citu
kaitējumu kapitālsabiedrības darbībā;
3.8.7.      sniegt atzinumu par kapitālsabiedrībai doto uzdevumu un izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu
un to saskaņotību ar kapitālsabiedrības izstrādāto vidējā termiņa darbības stratēģiju;
3.8.8.      sniegt priekšlikumus un norādījumus par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu novēršanu un
turpmāko darbību, lai novērstu riskus;
3.8.9.      informēt Administratīvi juridisko nodaļu par dalībnieku sapulces lēmumiem , kas saistīti ar izmaiņām
kapitālsabiedrības valdes sastāvā, valdes sociālajām garantijām, saskaņot ar valdes locekļiem slēdzamo līgumu projektus;
3.8.10.  informēt kapitāla daļu turētāja pārstāvi par atlīdzības (darba samaksas, atvaļinājumu, sociālo garantiju)
kapitālsabiedrības valdes locekļiem atbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
3.8.11.  informēt Administratīvi juridisko nodaļu par atlīdzību valdes locekļiem, atbilstoši LR Ministru kabineta 21.06.2010.
noteikumiem Nr. 541 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites
sistēmu”;
3.8.12.  nodrošināt, atbilstoši LR Ministru kabineta 25.09.2012. noteikumu Nr.643 „Kārtība, kādā ministrijas un centrālās
valsts iestādes, kā arī pašvaldības apkopo kapitālsabiedrību finanšu pārskatus un finanšu informāciju” 6.1., 6.2. un
6.3.apakšpunktā un 9.punktā minētās informācijas sagatavošanu un iesniegšanu Valsts kases pārskatu informācijas
sistēmā šo noteikumu paredzētajos termiņos;
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3.8.13.  veikt citas darbības un izpildīt citus uzdevumus, ko viņam rakstveidā uzdevis kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
3.9.Atbildīgajam darbiniekam savu pienākumu ietvaros ir šādas tiesības:
3.9.1.      pieprasīt un saņemt no valdes jebkuru informāciju, dokumentus un paskaidrojumus par attiecīgo
kapitālsabiedrību;
3.9.2.      pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja norādījumiem piedalīties valdes sēdēs;
3.9.3.      piedalīties pašvaldību kapitālsabiedrību iekšējās revīzijās, kuras veic Cēsu novada pašvaldības iekšējais
revidents;
3.9.4.      saņemt no Cēsu novada pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrības savu pienākumu veikšanai
nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu;
3.9.5.      citas tiesības, kas izriet no normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
3.10. Par pašvaldību kapitālsabiedrību darbu savas kompetences ietvaros ir atbildīgs Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors.  
 
4.      Kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu sagatavošana, izvērtēšana un pieņemšana
 
4.1.Kapitāla daļu turētāja lēmumu projektus sagatavo kapitālsabiedrības valde. Atsevišķos gadījumos, pēc kapitāla daļu
turētāja pārstāvja norādījumiem, lēmumu projektus sagatavo atbildīgais darbinieks.  
4.2.Pašvaldības kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti un ar tiem saistītie dokumenti un informācija
iesniedzami elektroniski vai papīra formātā kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz divu nedēļas pirms kārtējās
dalībnieku sapulces norises dienas vai trīs darba dienas pirms ārkārtas dalībnieku sapulces norises dienas. Privātās
kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu projekti iesniedzami atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.
4.3.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumu projektus un ar tiem saistītos dokumentus nekavējoties nodod izvērtēšanai
atbildīgajam darbiniekam, nepieciešamības gadījumā norādot papildus uzdevumus.  
4.4.Kapitālsabiedrību sagatavoto kapitāla daļu turētāja lēmuma projektu tiesiskumu un lietderību izvērtē atbildīgais
darbinieks, par to sniedzot rakstisku atzinumu kapitāla daļu turētāja pārstāvim vismaz vienu darba dienu pirms lēmuma
pieņemšanas dienas. Specifisko jautājumos kapitāla daļu turētāja pārstāvis var pieprasīt citu speciālistu viedokli par
konkrēto lēmuma projektu vai tajā ietverto jautājumu.
4.5.Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt no kapitālsabiedrībām papildus informāciju, kas nepieciešama izvērtējot
kapitālsabiedrību sagatavotos lēmumu projektus.
4.6.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis lēmumus pieņem dalībnieku sapulcē. Dalībnieku sapulces gaitu protokolē
kapitālsabiedrības pārstāvis. Nepieciešamības gadījumā kapitāla daļu turētāja pārstāvis var uzdot dalībnieku sapulces
gaitu protokolēt atbildīgajam darbiniekam.
 
5.      Kapitālsabiedrības darbības izvērtēšana
 
5.1.Pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi veic kapitāla daļu turētāja
pārstāvis un atbildīgais darbinieks. 
5.2.Lai nodrošinātu pašvaldības kapitālsabiedrības finanšu un saimnieciskās darbības regulāru darbības analīzi,
kapitālsabiedrības valdei elektroniski vai papīra formātā jāiesniedz atbildīgajam darbiniekam šāda informācija:
5.2.1.      finanšu pārskats, kas ietver operatīvo bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, naudas plūsmas pārskatu,
budžeta plāna (finanšu plāna) izpildi un vadības ziņojumu, kuru sagatavo ik ceturksni un iesniedz līdz pārskata periodam
sekojošā mēneša 15.datumam;
5.2.2.      auditēts un ar dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu apstiprināts uzņēmuma gada pārskats (Gada
pārskata likuma noteiktajā kārtībā un apjomā) līdz sekojošā gada 10.martam;
5.2.3.      dalībnieku sapulcē apstiprināts kapitālsabiedrības budžeta plāns (pēc uzkrāšanas principa), naudas plūsmas
plāns un peļņas vai zaudējumu aprēķins nākamajam saimnieciskajam gadam, ne vēlāk kā līdz tekošā gada 1.decembrim. Ja
objektīvu iemeslu dēļ šo informāciju nav iespējams iesniegt noteiktajā termiņā, valde par to savlaicīgi informē atbildīgo
darbinieku, norādot iemeslu un citu informācijas iesniegšanas termiņu, kas nevar būt garāks par 45 dienām no
5.2.3.apakšpunktā minētā termiņa.
5.3.Priekšlikumus pašvaldības kapitālsabiedrības vidēja termiņa stratēģijai izstrādā pašvaldības kapitālsabiedrības valde
sadarbībā ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi un atbildīgo darbinieku. Stratēģiju apstiprina Cēsu novada dome.
5.4.Pašvaldības kapitālsabiedrībai īstermiņa uzdevumus un sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī to izpildes
termiņus nosaka Cēsu novada dome. Pašvaldības kapitālsabiedrība izstrādā priekšlikumus par īstermiņa uzdevumiem un
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sasniedzamiem finanšu un nefinanšu mērķiem, ņemot vērā vidēja termiņa stratēģiju. Priekšlikumi iesniedzami Cēsu
novada domei izskatīšanai ne vēlāk kā divus mēnešus pirms atskaites perioda (5.6.apakšpunkts) sākuma. 
5.5.Privāto kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Cēsu novada pašvaldība ir dalībnieki, īstermiņa
uzdevumus un sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus nosaka šo sabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulce. Pēc
kapitāla daļu turētāja pārstāvja ieteikuma vai pēc savas iniciatīvas atbildīgais darbinieks izstrādā privātās
kapitālsabiedrības un publiski privātas kapitālsabiedrības īstermiņa uzdevumus un sasniedzamos finanšu un nefinanšu
rezultātus, kurus kapitāla daļu turētāja pārstāvis iesniedz izskatīšanai minēto kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru)
sapulcē.   
5.6.Kapitālsabiedrībai uzdotie īstermiņa uzdevumi un izvirzītie finanšu un nefinanšu mērķi izvērtējami vienu reizi gadā
divu mēnešu laikā pēc noteikumu 5.7.apakšpunktā noteiktā ziņojuma (atskaites) saņemšanas dienas. Atskaites periods ir
konkrētais kalendārais gads vai cits Cēsu novada domes lēmumā par īstermiņa uzdevumiem un mērķiem noteiktais laika
periods. 
5.7.Ziņojumu (atskaiti) par kapitālsabiedrību uzdotajiem īstermiņa uzdevumiem un izvirzītajiem finanšu un nefinanšu
mērķiem kapitālsabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim divu mēnešu laikā pēc atskaites perioda
beigām. Ziņojumā (atskaitē) norāda: izpildītos uzdevumus un sasniegtos finanšu un nefinašu mērķus, to izpildes veidu,
šķēršļus, kas pilnībā vai daļēji neļāva tos izpildīt, priekšlikumus šo šķēršļu novēršanai un citu informāciju.
5.8.Kapitālsabiedrības darbību izvērtē pēc šādiem kritērijiem: rentabilitāte, likviditātes rādītāji, dividendes un citiem
kritērijiem atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem un mērķiem.  
 
6.      Kārtība un kritēriji valdes locekļu iecelšanai un atcelšanai no amata 
 
6.1.Pašvaldības kapitālsabiedrības valdi ieceļ un atceļ no amata ar dalībnieku sapulces lēmumu, kurus pieņem kapitāla
daļu turētāja pārstāvis.
6.2.Izvēloties kapitāla sabiedrības valdes locekļus, kapitāla daļu turētāja pārstāvis ņem vērā personas darba pieredzi,
izglītību, kvalifikāciju un citus kritērijus, kas nodrošina valdes locekļa uzdevumu profesionālu izpildi, kā arī normatīvajos
aktos noteiktās prasības.
6.3.Valdi ieceļ uz konkrētās kapitālsabiedrības statūtos noteikto termiņu.
6.4.Tiesiskās attiecības starp valdes locekli un dalībnieku regulē pilnvarojuma līgums. Pilnvarojuma līgumā nosaka:
pilnvarojuma apjomu, pilnvarnieka un kapitālsabiedrības tiesības un pienākumus, atlīdzību pilnvarniekam un norēķinu
kārtību, pilnvarnieka prombūtnes noteikumus, sociālās garantijas un izdevumu kompensāciju, atbildību, līguma darbības
termiņus, līguma grozīšanas un izbeigšanas noteikumus, kā arī citus noteikumus.
6.5.Kapitālsabiedrības Dalībnieku sapulce, lemjot par kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un katra no
Kapitālsabiedrības valdes locekļa sociālajām garantijām, nosaka:
6.5.1.      atlīdzības apmēru par Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un locekļa pienākumu pildīšanu, kas sevī
ietver arī atlīdzību par konkurences ierobežojumu;
6.5.2.      pabalstu veidus un apmēru;
6.5.3.      atlaišanas pabalsta piemērošanas nosacījumus;
6.5.4.      iemaksu pensiju fondos piemērošanas nosacījumus (apmērs);
6.5.5.      apdrošināšanas piemērošanas nosacījumus (veidus un apmērus);
6.5.6.      izdevumu kompensēšanas nosacījumus (veidus un apmērus).
6.6.Kapitāla daļu turētāja pārstāvis, ieceļot valdi, nosaka tai izpildāmos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus (mērķus),
kurus izvērtē vienu reizi gadā, apstiprinot gada pārskatu.
6.7.Valdi vai kādu tās locekli pirms termiņa atceļ dalībnieki (akcionāru) sapulce normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos,
par to pieņemto motivētu lēmumu.  
 
7.      Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes tiesības un pienākumi
 
7.1.Pašvaldības kapitālsabiedrības valdei jāsniedz atbildīgajam darbiniekam šāda informācija un dokumenti:
-          piecu darba dienu laikā pirms kārtējās valdes sēdes vai vienas darba dienas laikā pirms ārkārtas valdes
sēdes valdes sēdes darba kārtība un piecu darba dienu laikā pēc attiecīgās valdes sēdes jāiesniedz informācija par
pieņemtajiem lēmumiem;
-          noteikumu 5.2.apakšpunktos minētā informācijas un dokumenti;
-          pirms katra būtiska darījuma jāsniedz par to informācija (darījuma būtība, summa, uzņemtās saistības
u.tml.). Būtisks darījums ir darījums, kura līguma kopējā summa pārsniedz Ls 50 000,- (bez nodokļiem);
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-          revidenta vai citu kontrolējošo institūciju veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem;
-          regulāri (vismaz vienu reizi ceturksnī) jāsniedz informācija par kapitālsabiedrības darbību ar pašvaldības
nekustamo īpašumu; 
-          pēc pieprasījuma – jāsniedz informācija par kapitālsabiedrības maksas pakalpojumu veidiem un apmēru,
to aprēķins (kalkulācija).
7.2.Par iesniedzamās informācijas apjomu un kārtību no publiski privātās kapitālsabiedrības un privātās
kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis vienojas atsevišķi ar attiecīgās kapitālsabiedrības valdi.
7.3.Valdes locekļi ir atbildīgi par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu kapitālsabiedrībā. 

Lēmums Nr. 123 Grozījumi Cēsu novada domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 “Par
Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.        Izdarīt Cēsu pilsētas domes 27.07.2006. lēmumā Nr. 462 „Par Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu īres maksu” (prot. Nr.13.,19.p.) šādus grozījumus:
1.1.                 izteikt 1. Punktu šādā redakcijā:
          „1.Noteikt Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu:
1.1. Ls 0,40 (četrdesmit santīmu) par vienu izīrētās dzīvojamās telpas (izīrētā dzīvokļa) kvadrātmetru mēnesī dzīvojamā
mājā Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā;
1.2. Ls 0,30 (trīsdesmit santīmu) par vienu izīrētās dzīvojamās telpas (izīrētā dzīvokļa) kvadrātmetru mēnesī dzīvojamā
mājā Caunas ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā;
1.3. Ls 0,20 (divdesmit santīmu) par vienu izīrētās dzīvojamās telpas (izīrētā dzīvokļa) kvadrātmetru mēnesī dzīvojamā
mājā Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.”;
1.2.                 svītrot lēmuma 2. Un 3. Punktu.
2.        Noteikt, ka šī lēmuma 1. Punktā norādītā īres maksa piemērojama no 01.03.2013.
 

Lēmums Nr. 124 Grozījums Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr.824 „Par
dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs
un Caunas ielā 7A, Cēsīs”

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1        Izdarīt Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumā Nr. 824 „Par dzīvojamās telpas īres maksu noteikšanu
dzīvojamās mājās Caunas ielā 7, Cēsīs un Caunas ielā 7A, Cēsīs” (prot. Nr.22., 69.p.) šādu grozījumu: aizstāt lēmuma 1.
Punktā vārdus „par vienu kvadrātmetru kopējās platības mēnesī” ar vārdiem „par vienu izīrētās dzīvojamās telpas (izīrētā
dzīvokļa) kvadrātmetru mēnesī”.
2.      Noteikt, ka atbilstoši šī lēmuma 1. Punktam noteiktā īres maksa piemērojama no 01.03.2013.
 

Lēmums Nr. 125 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.10 „Par
brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā” apstiprināšanu

 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu
novadā” saskaņā ar pielikumu.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
14.03.2013.
                                                                            
                        Nr. 10
 
Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43. Panta trešo daļu un
 Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu
               I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.    Šie saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personu kategorijas, kam ir tiesības saņemt pašvaldības
finansētus vecāku maksas atvieglojumus un brīvpusdienas Cēsu novada izglītības iestādēs (turpmāk – Atvieglojumi),
Atvieglojumu apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību.
2.    Noteikumos lietotie termini:
2.1. daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras mājsaimniecībā iesnieguma iesniegšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni
un kura ir deklarējusi savu dzīves vietu Cēsu novada administratīvajā teritorijā;
2.2. nepilngadīgs bērns – persona līdz 21 gada vecumam, kurš bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās izglītības
iestādē (pamatskola, vidusskola, vakarskola, ģimnāzija);
2.3. vecāku maksa – maksa par izglītojamā ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē.
3.    Lēmumus par Atvieglojumu piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt Atvieglojumus pieņem Cēsu novada pašvaldības
aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk – Sociālais dienests).
4.  Atvieglojumus piešķir daudzbērnu ģimenēm, kuru bērni apmeklē kādu no Cēsu novada pirmskolas izglītības iestādēm
vai vispārējās izglītības iestādēm (pamatskola, vidusskola, vakarskola, ģimnāzija).
5.    Noteikumi netiek piemēroti, ja izglītojamo ēdināšanas izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem.
6.    Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādēs, brīvpusdienas  piešķir saskaņā ar
Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā.
 
II. ATVIEGLOJUMU PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA
7.    Atvieglojumus pieprasa izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, ja tas sasniedzis 18 gadu vecumu,
iesniedzot iesniegumu Sociālajā dienestā.
8.    Iesniegumā norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, ģimenes deklarēto dzīvesvietu, ziņas, kas apliecina
ģimenes atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu, izglītības iestādi, kurā
mācās izglītojamais, attiecīgo klasi, profesionālās izglītības programmu, nodaļu, kursu.
9.    Sociālajam dienestam ir tiesības pārbaudīt iesniegumā minēto informāciju pieejamās datu bāzēs kā arī pieprasīt
informāciju no valsts un citām pašvaldību institūcijām.
III. ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
10. Lēmumu par Atvieglojumu piešķiršanu Sociālais dienests pieņem 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
11.  Atvieglojumi pēc Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanas tiek piešķirti no nākamā mēneša pirmās mācību dienas līdz
kārtējā mācību gada pēdējai mācību dienai (pirmsskolas izglītības iestādēs attiecinot vispārējās izglītības iestāžu 1. – 8.
Un 10.-11. Klašu izglītojamajiem noteikto mācību gadu). Sākoties jaunam mācību gadam, ģimene atkārtoti pieprasa
Atvieglojumu piešķiršanu.
12.  Atvieglojumi tiek piešķirti pilnā apmērā saskaņā ar Cēsu novada domes apstiprinātajiem pusdienu maksas
izcenojumiem attiecīgajā mācību gadā vai vecāku maksas izcenojumiem.
13.  Atvieglojumiem piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā
konkrētā izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas
izglītības iestādes iesniegto rēķinu. Rēķinam pievienojams Atvieglojumu saņēmēju saraksts, kurā norādīts katra
Atvieglojumu saņēmēja faktiski saņemto pusdienu porciju skaits vai pirmsskolas izglītības iestādes faktiskais



29. no 35

apmeklējums pārskata periodā.
IV. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
14.  Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu novada domē.
15. Cēsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.         
 
Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.10
„Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā”
paskaidrojuma raksts
 

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

Pašreiz Cēsu novadā sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem papildus
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam    reglamentē Cēsu
novada domes 22.06.2010. saistošie noteikumos Nr. 25 „Par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi), kuros noteikti papildus kritēriji ģimenes/personas īpašuma
izvērtēšanai pirms trūcīgas ģimenes/personas statusa piešķiršanas,
noteikti kritēriji un kārtība maznodrošinātas ģimenes/personas statusa
piešķiršanai un šī statusa noteikšanas kārtība, noteikti pabalsta garantētā
minimālā ienākuma nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts), tā
izmaksāšanas termiņi, dzīvokļa pabalsta apmērs, izmaksas kārtība un
personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu, noteikti sociālās palīdzības
pabalsti, kas Cēsu novadā izmaksājami papildus GMI pabalstam un
dzīvokļa pabalstam, personu kategorijas, kam ir tiesības saņemt šos
pabalstus un to piešķiršanas kārtība. Šajos noteikumos nav noteikts
pietiekams atbalsts daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm ar bērniem.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

2010. un 2011. Gadā, izstrādājot Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” darbības un attīstības stratēģiju 2011. -2013. Gadam,
tika secināts, ka būtiski pazeminās Cēsu novada iedzīvotāju dabiskā
pieauguma rādītāji, kas nozīmē, ka pēc 122 gadiem Cēsu novadā varētu
nebūt neviena iedzīvotāja, ja vien netiks veikti konkrēti pasākumi šis
negatīvās tendences mazināšanai. Stratēģijā tika paredzēts izstrādāt
pamatnostādnes demogrāfiskās situācijas uzlabošanai Cēsu novadā un
atbilstoši pamatnostādnēm īstenot konkrētus pasākumus, piemēram,
noteikt bērna piedzimšanas pabalstu, piešķirt brīvpusdienas un atlaides
vecāku maksai par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
daudzbērnu ģimenēm. Cēsu novada pašvaldībā līdz šim nav pietiekami
izmantots Izglītības likuma 17. Panta trešās daļas 11. Punktā un Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 26. Panta trešajā daļā noteiktais regulējums
par pašvaldības pienākumiem un tiesībām, sniedzot palīdzību ģimenēm,
īpaši trūcīgām ģimenēm, bērnu audzināšanā un izglītošanā.  Ieviešot
brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem  un atlaides vecāku maksai
par bērnu ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, paredzams, ka varētu
uzlaboties demogrāfiskā situācija Cēsu novadā. Kā piemēru var minēt to,
ka 2012. Gadā, atjaunojot bērna piedzimšanas pabalstu, Cēsu novadā
dzimstība sasniegusi 1994. Gada līmeni.

Īss Saistošo noteikumu
 projekta satura izklāsts

Izmatojot pašvaldībai ar likumu „Par pašvaldībām” 12. Pantā noteiktās
tiesības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs
brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas un šī paša likuma 43. Panta trešajā
daļā deleģētās tiesības izdot saistošos noteikumus pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu īstenošanai, Izglītības likuma 17. Panta trešās daļas 11. Punkta
un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26. Panta trešajā daļā noteikto, Cēsu
novada pašvaldība ievieš jaunus pašvaldības palīdzības veidus:
1)      daudzbērnu ģimeņu bērniem atlaides vecāku maksai par bērnu
ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs;
2)      brīvpusdienas daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri apmeklē vispārējās
izglītības iestādes.
Saistošajos noteikumos noteiktas iedzīvotāju kategorijas, kurām ir tiesības
saņemt palīdzību, palīdzības saņemšanas un finansēšanas kārtība, kā arī
lēmumu par palīdzības piešķiršanu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība.

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz pašvaldības
budžetu

Tiks ieviesti jauni palīdzības veidi, kam nepieciešams finansējums ap Ls
12000,00 2013. Gada pēdējos četros mēnešos (2013./2014. Mācību gada
pirmais pusgads), bet tas nepalielinās kopējo sociālajiem pabalstiem
budžetā paredzēto summu.
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Saistošo noteikumu projekta
 iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām
procedūrām

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Sociālo    Likuma „Par pašvaldībām” 43. Panta trešā daļa,
Izglītības likuma 17. Panta trešās daļas 11. Punkts.

Informācija par konsultācijām
 ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots mājas lapā
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts,
Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā
(Bērzaines iela 5, Cēsīs) un Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais
dienests”.

 
34.
Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 11 „Nodeva par īslaicīgas reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā” apstiprināšanu
 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (J.Žagars, A.Rasmanis, D.Vasmanis, M.Malcenieks, I.Timermanis,
V.Vaivods, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- 1 (deputāts M.Cīrulis), nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 11 „Nodeva par īslaicīgas reklāmas izvietošanu publiskās vietās
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu.
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
14.03.2013.                                                                     
                                            Nr.11
 
Nodeva par īslaicīgas reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Cēsu novadā
 
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma „Par nodokļiem un nodevām’” 12.panta pirmās daļas 7. Punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt
pašvaldību nodevas” 12. Punktu
 
 
 
1.      Lietotie termini
 
1.1.Īslaicīga reklāma ir Reklāma (paziņojums, aicinājums, uzsaukums, afiša, aģitācijas materiāls, izņemot priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālus un tautas nobalsošanas aģitācijas materiālus, un citi tamlīdzīgi materiāli), kuru izliek tai speciāli
paredzētās, Cēsu novada Būvvaldē iepriekš saskaņotās vietās (stendos, afišu stabos un citās tamlīdzīgās vietās), uz laiku
līdz 1 (vienam) mēnesim;
 
1.2.Publiska vieta ir jebkura vieta, kura, neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas, kalpo sabiedrības
kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un, kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai,
kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās
attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata;
 
1.3.Vieta, kas vērsta pret Publisku vietu ir zeme vai būve, ja uz tās izvieto Īslaicīgu reklāmu un, ja tā ir vērsta (gan paralēli,

http://www.cesis.lv/
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gan zem leņķa, gan perpendikulāri) pret Publisku vietu.
2. Vispārīgie jautājumi
 
2.1.Šie saistošie noteikumi regulē nodevas par Īslaicīgās reklāmas izvietošanu Publiskās vietās vai Vietās, kas vērstas pret
publisku vietu apmēru, samaksas kartību un nosaka personas, kuras ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no pašvaldības
noteiktās nodevas par Īslaicīgās reklāmas izvietošanu Publiskās vietās vai Vietās, kas vērstas pret publisku vietu
samaksas;         
  
3. Pašvaldības nodevas objekts
  3.1. Īslaicīgā reklāma:
 

   Pašvaldības nodevas likme
LVL
 

Nr.
p.k.

Pašvaldības nodevas
objekts

Platība 1. diena 2. diena 3. diena
un ilgāk

3.1.1. Īslaicīgā reklāma 1 m2 un lielāka Ls 0,50 Ls 0,50 Ls 0,40
3.1.2. Īslaicīgā reklāma 0,5 m2 līdz 1 m2

(A2 formāts)
Ls 0,50 Ls 0,40 Ls 0,30

3.1.3. Īslaicīgā reklāma 0,062 m2 līdz
0,5 m2 (A3
formāts)

Ls 0,40 Ls 0,30 Ls 0,25

3.1.4. Īslaicīgā reklāma līdz 0,06 m2
 (A4 formāts)

Ls 0,35 Ls 0,25 Ls 0,20

 
4.      Ja viena veida Īslaicīgā reklāma tiek izvietota vairākās vietās, tad katra nākamā vienība tiek uzskatīta par
atsevišķu pašvaldības nodevas objektu un tā tiek apmaksāta atsevišķi.
5. Pašvaldības nodevas apmēru samazina:
5.1 Īslaicīgai reklāmai ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un tml. tematiku un komerciālu raksturu 3.
Punktā minētajām nodevām tiek pielietots koeficients 0.5;
5.2. pastāvīgo klientu t.i., komersantu, ar kuru Cēsu novada pašvaldība noslēgusi sadarbības līgumu par noteiktu (vairāk
nekā 5 pasākumi gada laikā) pasākumu rīkošanu Cēsu novada teritorijā, vai komersantu, kura juridiskā adrese ir reģistrēta
Cēsu novada pašvaldības teritorijā, Īslaicīgai reklāmai 3. Punktā minētajām nodevām tiek pielietots koeficients 0,5.
6.      No pašvaldības nodevas atbrīvojami:
6.1.      valsts vai pašvaldības iestādes (tais skaitā pašvaldības kapitālsabiedrības);
6.2.      Īslaicīgā reklāma ar kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta un tml. tematiku bez komerciāla
rakstura;
6.3.      Īslaicīgā reklāma par bezmaksas pasākumiem;
6.4.       komersantu, kuri veic komercdarbību Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7426 „Cēsu pilsētas
vēsturiskais centrs” robežās, Īslaicīgā reklāma.
7.      Nodevas maksātāji ir visas fiziskās un juridiskās personas, kuras izvieto Īslaicīgo reklāmu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā (izņemot Vaives pagasta teritoriju) Publiskās vietās vai Vietās, kas vērstas pret Publisku vietu.
8.      Nodevu pilnā apmērā iekasē pirms Īslaicīgās reklāmas izvietošanas līguma parakstīšanas un pirms Īslaicīgās
reklāmas izvietošanas dabā.
9.      Nodeva par Īslaicīgās reklāmas izvietošanu, iemaksājama skaidrā naudā pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” kasē vai ar pārskaitījumu bankas kontā
10.  Ar šo Saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošie noteikumi nr. 7
„Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”.
 
Saistošo noteikumu Nr. 11 „Nodeva par īslaicīgas reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Cēsu novadā „ paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
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1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. Panta pirmās daļas 3. Punktā ir
noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā
ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmēru un 21. Panta
pirmās daļas 15. Punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var
pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. Panta pirmās daļas 7.
Punktā noteikts, ka vietējas pašvaldības domei ir tiesības Ministru
kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā
uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās.
3. 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 480 „Noteikumi par
kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” ir veikti
grozījumi un šo noteikumu 12. Punktā ir noteikts, ka nodevas par
reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām,
kuras uz vietējās pašvaldības teritorijā esošām būvēm vai zemes, kā arī
citās tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu.
         4. Spēkā esošie Cēsu novada domes 18.02.2010. saistošie
noteikumi nr. 7 „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”
daļēji neatbilst 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi aizstāj 18.02.2010. Cēsu novada domes saistošos
noteikumus Nr. 7 „Nodeva par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās”.
Saistošie noteikumi nosaka: 1) nodevas par Īslaicīgas reklāmas
izvietošanu Publiskās vietās vai Vietās, kas vērstas pret Publisku vietu
apmēru, samaksas kartību;
2) personas, kuras ir pilnībā vai daļēji atbrīvotas no pašvaldības
noteiktās nodevas par Īslaicīgas reklāmas izvietošanu Publiskās vietās
vai Vietās, kas vērstas pret Publisku vietu samaksas.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nosakot kārtību, kādā ar nodevu apliek Īslaicīgu reklāmu, var paredzēt,
ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un Tūrisma centrs” budžetā, kurus šobrīd nevar aprēķināt.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nebūtiski ietekmē uzņēmējdarbības vidi Cēsu
novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības aģentūra „Cēsu
Kultūras u Tūrisma centrs”.  

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

 Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  

 

Lēmums Nr. 127 Par nedzīvojamo telpu nomu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā

 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, M.Niklass,
G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- 1 (deputāts A.Rasmanis), (deputāts M.Malcenieks balsojumā
nepiedalās), nolemj:
 
1.            Piekrist nedzīvojamo telpu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līguma termiņa pagarinājumam
ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Aktīvā tūrisma centrs Eži” (Reģ. Nr. 44103021242), līdz 2022.gada 30.martam.
2.            Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram sagatavot un parakstīt
atbilstošu vienošanos pie nedzīvojamo telpu Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nomas līguma.
3.            Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 128 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 12 „Grozījums
Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības
aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
apstiprināšanu

 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis,
M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- 1 (deputāts M.Malcenieks), nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 12 „Grozījums Cēsu novada domes
30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” .
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
14.03.2013.                                                                     
                                                  Nr.12
 
 
 Grozījums Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi” šādu grozījumu:
 
Izteikt pielikuma 1.26.punktu šādā redakcijā:
„1.26. Drauga karte *
1.26.1. pirmreizēja
iegāde                                                                        
        Ls 4.00
1.26.2. atkārtota
iegāde                                                                        
           Ls 3.00
 
*Ieejas maksai Pils kompleksā, atvērtā muzeja krājumā un Izstāžu namā Drauga kartes īpašniekam tiek piemērota atlaide
50% apmērā. Uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.”
 
 
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Grozījums Cēsu novada 30.09.2010. saistošajos noteikumos Nr. 39 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”
 



34. no 35

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu novada domes
30.09.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.39 „Pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi”

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums, dokumenta
būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu papildināšana
 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Pielikuma 1.26.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot 25%
atlaidi Drauga kartes atkārtotai iegādei.
 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta
g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto
daļu

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo
noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē
(„Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada
pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Bērzaines iela 5,
Cēsīs) un pašvaldības aģentūrā „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs”

 
 
 

Lēmums Nr. 129 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā’’
apstiprināšanu

 Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis,
M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.        Apstiprināt nolikumu ‘’Grozījumi Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā’’ (apstiprināts ar Cēsu novada domes
24.09.2009.lēmumu Nr. 259 ‘’Par Cēsu pilsētas sporta skolas nolikuma apstiprināšanu’’, protokols Nr.9, 14.punkts) saskaņā
ar pielikumu.
2.         Uzdot Administratīvi juridiskajai nodaļai veikt grozījumus Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores amata
aprakstā, paredzot direktorei tiesības norīkot Cēsu novada sportistu pārstāvniecību Latvijas u.c. mēroga sporta
pasākumos.
3.         Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 
NOLIKUMS
Cēsīs
14.03.2013.                                                                     
                                Nr.19
 
 
 

http://www.cesis.lv/
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Izdarīt Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu Nr. 259, prot. Nr.
9,14.punkts) šādus grozījumus:
2.        papildināt 2.4.punktu ar 2.4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4.9. saskaņā ar apstiprināto Cēsu novada sporta pasākumu budžetu, koordinēt un vadīt Cēsu novada sportistu
pārstāvniecību Latvijas u.c. mēroga sporta pasākumos;”
3.        papildināt 2.4.punktu ar 2.4.10.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4.10. plānot un organizēt vietējas, valsts un starptautiskas nozīmes sporta aktivitāšu pasākumus Cēsu novadā.”
4.        papildināt 6.4.punktu ar 6.4.11.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.4.11.ir tiesības norīkot Cēsu novada sportistu pārstāvniecību Latvijas u.c. mēroga sporta pasākumos”.
 
 

Lēmums Nr. 130 Par Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadam
apstiprināšanu

Ziņo: D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis,
M.Malcenieks, G.Bērziņa, I.Suija-Markova), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas- 1 (deputāts G.Šķenders), nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu novada Attīstības programmu 2013. – 2019. gadam.
2. Publicēt informāciju par Attīstības programmas apstiprināšanu pašvaldības laikrakstā „Cēsu Vēstis” un ievietot Cēsu
novada mājas lapā www.cesis.lv.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada priekšsēdētāja vietniekam.

Attīstības programma PDF failā

Lēmums Nr. 131 Par atbalstu projektam „Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana
Gaujas piekrastē ”

 Ziņo: I. Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas projektu un vides speciāliste
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (D.Vasmanis, I.Timermanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis,
M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
 
1.Atbalstīt Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības iesniegto projektu „Dabas aizsardzības pasākumu
ieviešana Gaujas piekrastē ” Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības
aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē”.
 
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt LVL 750.00 (septiņi simti piecdesmit lati 00 santīmi)
līdzfinansējuma nodrošināšanai no 2013. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem un LVL 2000.00 (divi tūkstoši lati 00
santīmi) projekta avansējamai daļai no 2013. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem, kura tiks atgriezta pašvaldības
budžetā pēc projekta realizācijas 2013. gadā.
 
3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

http://www.cesis.lv
http://www.cesis.lv/lemumi/Cesis_attistibas_programma.pdf
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