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Lēmums Nr. 343 Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr.292 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums” apstiprināšanu” (prot.Nr.11, 20.p.) apstiprināti Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošie noteikumi
Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”, kuros ir mainīta (samazināta) izpilddirektora kompetence (salīdzinot ar to,
kāda bija noteikta Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”).
Cēsu novada dome 18.07.2013. pieņēmusi lēmumu Nr.293 „Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības 05.04.2012.
nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”’’ apstiprināšanu”, tādējādi mainot (samazinot)
izpilddirektora kā iestādes „Cēsu novada pašvaldība” vadītāja kompetenci (salīdzinot ar to, kāda bija noteikta Cēsu
novada pašvaldības 05.04.2012. nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikums”).
Ņemot vērā, ka izpilddirektoram jāturpina realizēt likuma „Par pašvaldībām” 69.pantā un arī Cēsu novada domes
18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” noteiktā kompetence, bet iestādes „Cēsu
novada pašvaldība” vadīšanai tiks veidots vadītāja amats, ar atsevišķiem un no izpilddirektora kompetences nodalītiem
amata pienākumiem un atbildību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 22.punktu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4.panta pirmo un ceturto daļu, Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, Likuma par budžeta un finanšu
vadību 2.panta pirmo daļu, Fiskālās disciplīnas likuma 4.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 8 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, M.Niklass, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis), pret – 4 (A.Bimbirulis, I.Lāce, A.Rasmanis,
U.Lencbergs), atturas – nav, nolemj:
1.
Ar 01.11.2013. noteikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu 1005 lati (viens tūkstotis pieci lati)
apmērā.
2.
Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam veikt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darbības
saistībā ar izmaiņām Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgā.

Lēmums Nr. 344 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi
Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības
budžets 2013.gadam”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, M.Niklass, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Bimbirulis, A.Rasmanis,
U.Lencbergs, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos
Nr.6 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
19.09.2013.
Nr.20
„Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets
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2013.gadam”šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos 13 361 773 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos 19 900 210 latu apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos 335 094
izdevumos 467 950 latu apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2013.gada budžeta grozījumiem.”

Lēmums Nr. 345 Par Latvijas III Ziemas Olimpiādi
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu, Siguldas novada domes 18.09.2013. vēstuli
Nr 25.1/2548 (reģistrēta Cēsu novada pašvaldībā 18.09.2013. Nr.1-38/3549), Cēsu novada dome ar 12 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, M.Niklass, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Bimbirulis,
A.Rasmanis, U.Lencbergs, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt sadarbību ar Siguldas novada domi par Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizēšanu 2014.gadā SIA
„Cēsu Olimpiskais centrs” biatlona kompleksā „Priekuļi”.
2. Finanšu nodaļai, izstrādājot 2014.gada Cēsu novada pašvaldības budžetu, paredzēt finansējumu līdz Ls 800,00
( astoņi simti latu) apmērā Latvijas III Ziemas Olimpiādes organizēšanai.
3. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam veikt nepieciešamās darbības par
līdzfinansējumu un sadarbību pasākuma nodrošināšanā ar Priekuļu novada pašvaldību.

Lēmums Nr. 346 Grozījumi Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.63 „Par
klašu komplektu skaitu 2013./2014. mācību gadā”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā biedrības Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores Daces Eglītes 27.08.2013. iesniegumu
(reģ. Cēsu novada pašvaldībā 27.08.2013. Nr.6/3304) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumiem Nr.149
”Noteikumi par kārtību , kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātām
prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi”4.7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 10 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, M.Niklass, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – 2 (A.Bimbirulis,
U.Lencbergs), nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.63 „Par klašu komplektu skaitu 2013./2014. mācību gadā” šādu
grozījumu: aizstāt 2.3. apakšpunktā skaitli „22” ar skaitli „25”.
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2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 347 Grozījumi Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.495 „Par
klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā”
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā biedrības Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores Daces Eglītes 27.08.2013. iesniegumu
(reģ. Cēsu novada pašvaldībā 27.08.2013. Nr.6/3303) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumiem Nr.149
”Noteikumi par kārtību , kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātām
prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi”4.7. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
05.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 29.09.2011. lēmumā Nr.495 „Par klašu komplektu skaitu 2012./2013. mācību gadā”
šādus grozījumu:
1.1. aizstāt apakšpunktos 1.2.1. un 1.2.2. vārdus „viens komplekts” ar vārdiem „divi komplekti”;
1.2. izteikt 3.1. apakšpunktu jaunā redakcijā „Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
septītajās klasēs – 44 izglītojamie.”
2. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei un Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei nodrošināt
lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 348 Par sadarbību Cēsu 2. vidusskolas izglītības programmu
realizēšanā
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Cēsu 2.vidusskolas direktores Aijas Sīmanes 29.08.2013. iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 29.09.2013.
Nr.6/3319), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu un ņemot vērā to, ka Cēsu novada pašvaldība neiegulda
pašvaldības finanšu līdzekļus šī konsultpunkta uzturēšanā Cēsu novada pašvaldībai nav pamata iekasēt starppašvaldību
norēķinus par izglītojamiem , kuri mācās Pārgaujas novada Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” struktūrvienības
pusaudžu rehabilitācijas kolektīva „Saulrīti” Cēsu 2. vidusskolas konsultpunktā, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 05.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Valsts SIA „Straupes narkoloģiskā slimnīca” par Cēsu 2. vidusskolas izstrādātās un
normatīvos aktos noteiktā kārtībā licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu Pārgaujas novada
Valsts SIA „Straupes narkoloģiskās slimnīcas” struktūrvienības pusaudžu rehabilitācijas kolektīvā „Saulrīti”,
nosakot, ka Cēsu novada pašvaldība neiekasē starppašvaldību norēķinus par izglītojamiem, kuri mācās šajā
konsultpunktā.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot sadarbības
līgumu un Cēsu 2.vidusskolai nodrošināt lēmuma un līguma izpildi.
3. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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Lēmums Nr. 349 Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma nodošanu
valdījumā pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Uz Cēsu novada pašvaldības vārda Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1215 - 65 reģistrēts 1 (viens) dzīvoklis, un kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu
mājas un zemes – Leona Paegles iela 19A – 65, Cēsis, Cēsu nov., zemesgrāmatu nodalījums Nr. 1215 - 65, žurnāla
Nr.300003216076, datums 10.04.2012., lēmuma datums 12.04.2012.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.405 „ Par Cēsu novada pašvaldības dzīvokļu
īpašumu nodošanu valdījumā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (prot.Nr.14, 33.p.), ar 2010.gada 01. janvāri
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” valdījumā nodeva Cēsu novada pašvaldībai tobrīd piederošus un piekrītošus
dzīvokļu īpašumus.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā (sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa
jautājumu risināšanā) noteikto pašvaldību autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz Publisko aģentūru likuma
24.panta pirmo daļu: „Pašvaldības aģentūras manta ir pašvaldības manta, kura atrodas pašvaldības aģentūras valdījumā”,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmo, trešo, ceturto un sesto
daļu, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 1.1.punktu, 2.1.punkta 2.1.5.apakšpunktu un
5.1.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 05.09.2013.atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada
dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot valdījumā Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” (turpmāk tekstā – Aģentūra) ar 2013.
gada 01. oktobri Cēsu novada pašvaldībai piederošu 1 (vienu) dzīvokļa īpašumu Leona Paegles iela 19A - 65, Cēsis, Cēsu
nov., saskaņā ar pielikumu, turpmāk tekstā Īpašums.
2. Valdījumā tiek nodots 1. punktā minētais Īpašums pilnā apjomā, kāds fiksēts zemesgrāmatā, ar atlikušo bilances
vērtību uz 30.09.2013., paredzētajam mērķim derīgā stāvoklī, uz laiku, līdz mainās valdītāja (Aģentūra) juridiskais statuss
vai Cēsu novada dome pieņem jaunu lēmumu.
3. Īpašums tiek nodots valdījumā, lai nodrošinātu pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā – pilnīgāku izpildi, nodrošinot tiešu, nepastarpinātu saikni ar iedzīvotājiem,
kuriem ir likumīgas tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
4. Ar Īpašuma pārņemšanas brīdi valdījumā Aģentūra uzņemas visas īpašnieka tiesības un pienākumus, lai
nodrošinātu Īpašuma saglabāšanu, lietderīgu izmantošanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu.
5. Aģentūrai nav tiesību Īpašumu atsavināt, ieķīlāt, kā arī apgrūtināt Īpašumu ar lietu tiesībām.
6. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai pēc lēmuma pieņemšanas organizēt Īpašuma
nodošanu valdījumā, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, tam pievienojot ar Īpašumu saistītās dokumentācijas
(zemesgrāmatu apliecību, tehniskās inventarizācijas lietu) kopijas.
7. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru Cēsu novada pašvaldības vārdā parakstīt nodošanas –
pieņemšanas aktu.
8.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās
adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Pielikums
7. no 37

N.p.k.

Adrese

Dzīvokļa
Nr.

Kadastra
numurs

Zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.

Reģistrācijas
datums

Kadastrālā
vērtība
Ls/platība
m2

Kopīpašuma
domājamā
daļa

1.

Leona
Paegles iela
19A - 65,
Cēsis, Cēsu
nov.

65

4201 900
4905

1215 - 65

12.04.2012.

6404/42.1

421/31272

Pieņemt zināšanai, ka ar Cēsu novada domes 23.02.2012. lēmumu Nr. 85 „Par dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A 65, Cēsis, Cēsu novadā, īres līguma noslēgšanu” (prot.Nr.4, 40.p.) pašvaldība pilnvarojusi nekustamā īpašuma
apsaimniekotāju SIA ”CDzP” (valdes priekšsēdētājs Ģ.Beikmanis, vienotais reģistrācijas Nr.44103029458) viena mēneša
laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sagatavot un noslēgt dzīvojamās telpas Leona Paegles ielā 19A – 65, Cēsīs, Cēsu
novadā, beztermiņa īres līgumu.

Lēmums Nr. 350 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes
vienībai , Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 21.08.2013. vēstuli Nr.2-04-.1V/3681 par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu. Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļa, lūdz,
pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta
20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. punktu, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim
piekrītošo zemes platību rezerves zemes fondā iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0039 (zemes
vienības platība 0,64 ha).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 3. punktu, ievērojot Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2013. priekšlikumu (prot. Nr.30) un Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 05.09.2013. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 011 0039 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - „Zeme,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201)” 0,64 ha platībā.
2. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei nodrošināt paziņošanu par pieņemto lēmumu.
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Lēmums Nr. 351 Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai
„Sociālais dienests”
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmumu Nr. 294 „Par ziedojumu pieņemšanas, uzskaites un
izlietošanas kārtību” (prot. Nr. 11; 22.p.) un ievērojot 03.09.2013. starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Cēsu
novada pašvaldību noslēgto Dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.05-11/42, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Pieņemt no biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” (vienotais reģistrācijas Nr.40008020804) kā sabiedriskā
labuma organizācijas dāvinājumu (ziedojumu) – 170 (viens simts septiņdesmit) dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte
– 53,70 LVL” (turpmāk – dāvanu karte), dāvanu kartes nominālvērtība Ls 53,70 (piecdesmit trīs lati 70 santīmu), kopējā
dāvinājuma vērtība – 9192,00 (deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit divi lati) trūcīgo un citu mazaizsargāto ģimeņu ar
bērniem sociālās labklājības celšanai, veicot sociālā atbalsta kampaņu laika periodā līdz 31.12.2013. un nododot dāvanu
kartes trūcīgajām un citām mazaizsargātajām ģimenēm ar bērniem, kas lieto AS „Latvenergo” piegādāto elektroenerģiju,
šādā secībā: 1) trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām; 2) ģimeņu ar bērniem invalīdiem mājsaimniecībām; 3)
audžuģimeņu mājsaimniecībām, kurām piešķirts audžuģimenes statuss un kurā dzīvo bērns; 4) ģimeņu, kas audzina
aizbildnībā esošus bērnus, mājsaimniecībām; 5) daudzbērnu ģimenēm, kas nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh
patēriņam no AS „Latvenergo”, un ievērojot, ka gadījumā, ja dāvinājumā saņemto dāvanu karšu skaits pārsniedz
atbalstāmo mājsaimniecību skaitu, pārpalikušās dāvanu kartes nododamas citām mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem –
maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem; ģimenēm, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; ģimenēm ar jaundzimušajiem;
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm, kurās ir bērni; nepilnām ģimenēm, kurās zaudēts kāds no
apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenēm ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
2. Nododot dāvanu kartes šī lēmuma 1. punktā minētajām mājsaimniecībām, nodrošināt, ka:
2.1. šī lēmuma 1. punktā minētās sociālā atbalsta kampaņas ietvaros dāvinājuma mērķa grupas mājsaimniecība saņem
tikai vienu dāvanu karti, bet daudzbērnu ģimenes, kas saņēmušas dāvanu karti, var to saņemt atkārtoti pēc 01.04.2013.;
2.2. tām trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kas iepriekšējās dāvinājuma kampaņas ietvaros saņēmušās divas „Elektrības
norēķinu kartes – 500 kWh”, dāvanu kartes netiek piešķirtas.
3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests” atbilstoši dāvinājuma – ziedojuma mērķim
sociālā atbalsta kampaņas ietvaros izdalīt dāvanu kartes dāvinājuma – ziedojuma mērķa grupām.

Lēmums Nr. 352 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai „Lejas Eicēni”
Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu
Ziņo: M.Malcenieks, pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 06.08.2013. pieņēma lēmumu Nr.29 (protokols
Nr.27) „Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes vienībai „Lejas Eicēni” Vaives
pagastā, Cēsu novadā ”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu (kadastra
apzīmējums 4290 002 0073) trijos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 3,5 ha, 11,1 ha un 9,7 ha. Zemes ierīcības
projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieci un 05.09.2013. saņemts atzinums (dokumenta nosaukums
282808.edoc.) no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas. Jaunizveidotajam zemes gabalam Nr.1 piekļūšana
tiek nodrošināta no pašvaldības autoceļa, zemes gabalam Nr.2 piekļūšana tiks nodrošināta pa esošo servitūta ceļu,
zemes gabalam Nr.3 piekļūšana tiks nodrošināta pa teritoriju, kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par
pamatu ceļa servitūta nodibināšanai.
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Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Māras Knētas (sertifikāts AA000000003) izstrādāto zemes ierīcības
projektu un SIA „MĒRNIEKS MMR”, reģ. Nr. 44103031429, adrese J. Poruka iela 8-313, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,
iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 06.09.2013. ar Nr.3/3432) un nekustamā īpašuma īpašnieces Rūtas
Bērziņas, adrese „Lejas Eicēni”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, iesniegumu (reģistrētu Cēsu novada pašvaldības Vaives
pagasta pārvaldē 04.09.2013 ar Nr.1-12/243) saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.2. un 3.10. apakšpunktu prasībām,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.09.2013. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.32),
Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai "Lejas Eicēni", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra Nr.
4290 002 0073 saskaņā ar pielikumu.
2. Zemes gabalam (projektā Nr.1) un ēkām saglabāt nosaukumu „Lejas Eicēni”.
2.1. Zemes gabala platība 3,5 ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
3. Zemes gabalam (projektā Nr.2) piešķirt nosaukumu „Lauka Eicēni”, Vaives pag., Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 11,1 ha vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme (0101).
4
Zemes gabalam (projektā Nr.3) piešķirt nosaukumu „Meža Eicēni”, Vaives pag., Cēsu nov.
4.1. Zemes gabala platība 9,7 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. 353 Par nekustamā īpašuma „Jaunlejas Pūkšeri” Vaives pagastā,
Cēsu novadā, sadalīšanu
Ziņo: M.Malcenieks, pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 10.09.2013. reģistrēts I.S. iesniegums (reģ. Nr.
1-12/250) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Jaunlejas Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0145, 4290 005 0146 un 4290 005 0031, atsevišķos nekustamos
īpašumos. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0094 piešķirt nosaukumu „Pļavas Pūkšeri”, Vaives pag.,
Cēsu nov., zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0095 pievienot īpašumam „Sila Pūkšeri” (kadastra Nr. 4290
005 0146), Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0145 saglabāt nosaukumu „Jaunlejas
Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra
likuma 19. panta pirmās daļas 1.punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50
„Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 17.09.2013. atzinumu (prot. Nr.32), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:

1. Piekrist nekustamā īpašuma „Jaunlejas Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no trijām atsevišķām zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0145, 4290 005 146 un 4290 005 0095, sadalīšanai
atsevišķos nekustamos īpašumos.
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2. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0145 saglabāt nosaukumu ”Jaunlejas Pūkšeri”, Vaives pag.,
Cēsu nov. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
3. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0094 piešķirt nosaukumu ”Pļavas Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu
nov.. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības zeme (0101).
4. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0095 iekļaut nekustamā īpašuma ”Sila Pūkšeri” (kadastra Nr.
4290 005 0146), Vaives pag., Cēsu nov. sastāvā. Zemes vienības lietošanas mērķis – mežsaimniecības zeme
(0201).
5. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram .

Lēmums Nr. 354 Par zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., daļas
atpirkšanu un cenas apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 5.punktu, viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir
rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska
un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.).
Lai izpildītu minēto funkciju, Cēsu pilsētas dome 2008.gada 4.decembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 913 „Par nekustamā
īpašuma Vienības laukumā 2, Cēsīs, daļas pirkšanu” (prot.Nr.20, 24.p.).
Cēsu pilsētas dome, reģistrācijas numurs 90000031048 un Kooperatīvā sabiedrība, Cēsu rajona patērētāju biedrība,
reģistrācijas Nr. 495030001069, 2008.gada 12.decembrī ir noslēgušas Nodomu protokolu (reģistrēts Cēsu pilsētas domes
Juridiskajā nodaļā ar Nr.2-10-5/2008.) un vienojušās, ka zeme tiks pirkta par sertificēta vērtētāja noteikto cenu, ja tā
nepārsniedz 60 LVL (sešdesmit) lati par vienu kvadrātmetru.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes
01.07.2009. lēmumu Nr. 2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu, Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo
pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.
Cēsu novada pašvaldībai zemes gabala daļu nepieciešams pirkt ar mērķi – izvietot tajā slēgta tipa transformatora
apakšstaciju, lai realizētu Vidzemes mūzikas centa izbūvi, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kā arī
nodrošinātu piegulošā kvartāla elektroenerģijas patērētājus ar atbilstošas jaudas slodzēm, pēc darījuma noslēgšanas to
pievienojot nekustamajam īpašumam Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov.
Saskaņā ar apstiprināto zemes ierīcības projektu no zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., (īpašnieks: Cēsu
rajona patērētāju biedrība, kooperatīvā sabiedrība, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.137 A) tiek atdalīta zemes
vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0007, platība 0.0040 ha (40 kv.m.). Pamatojoties uz SIA „Eiroeksperts”, reģ.
Nr. 40003650352, vērtējumu, augstākminētā īpašuma tirgus vērtība 2013.gada 19.jūlijā ir LVL 328 (trīs simti divdesmit
astoņi lati). Viena kvadrātmetra zemes vērtība ir LVL 8.19 (astoņi lati, 19 santīmi).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis,
Cēsu nov., īpašnieka mutisku apliecinājumu, ka piekrīt viņam piederošā zemes gabala daļas - zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 0007 atsavināšanai par noteikto tirgus vērtību, un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.09.2013. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Pirkt zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 1501, daļu – zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 4201 005 0007, platība 40 kv.m.
2. Apstiprināt atsavināmās zemes vienības, kadastra apzīmējums 4201 005 0007, viena kvadrātmetra (1 m2) vērtību
Ls 8.19 (astoņi lati 19 santīmi).
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V.Krastiņš) un Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskajai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
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4. Pieņemt zināšanai, ka no zemes gabala Vienības laukums 2, Cēsis, Cēsu nov., atdalīto zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 4201 005 0007 , pēc darījuma noslēgšanas, paredzēts pievienot nekustamajam īpašumam Raunas iela
12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 005 1502, īpašnieks: Cēsu novada pašvaldība.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 355 Grozījums Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185
„Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumu Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives
pagastā, Cēsu novadā” noteikti zemes gabali, kuri paredzēti sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai Cēsu pilsētā un Vaives
pagasta teritorijā.
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2013. priekšlikumu
(prot.Nr.30), likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.185 „Sakņu (ģimenes) dārzu teritorijas Cēsu pilsētā un Vaives
pagastā, Cēsu novadā” šādu grozījumu:
Izslēgt lēmuma 1.punkta 1.10.apakšpunktu.

Lēmums Nr. 356 Grozījumi Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu
novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 77.panta
ceturto daļu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktu,
ar kuru noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 03.09.2013. priekšlikumu nodot nomā zemes gabala Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov., daļas (prot.Nr.30), Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298 „Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie
nekustamie īpašumi” šādus grozījumus:
papildināt lēmumu ar 1.1.9. un 1.1.10. punktu šādā redakcijā:
„1.1.9. Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 1236) daļa 1303 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
uzmērot zemes nomas platību dabā, ar nomas adresi Rīgas iela 87, Cēsīs, Cēsu novadā (plāna skice pielikumā). Saskaņā ar
Cēsu novada pašvaldības 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala
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daļa atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Noteikt šai zemesgabala daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi (0601) - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
„1.1.10. Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 1236) daļa 1177 m² platībā, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies
uzmērot zemes nomas platību dabā, ar nomas adresi Rīgas iela 89, Cēsīs, Cēsu novadā (plāna skice pielikumā). Saskaņā ar
Cēsu novada pašvaldības 19.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Cēsu novada teritorijas plānojums”, zemesgabala
daļa atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Noteikt šai zemesgabala daļai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi (0601) - individuālo dzīvojamo māju apbūve.
1. Zemesgabala Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra Nr.4201 008 1236) atlikušajai daļai 2320 m² platībā, vairāk
vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot zemes nomas platības dabā, saglabāt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
(0601) - individuālo dzīvojamo māju apbūve.

1. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskai nodaļai un Vaives pagasta pārvaldei lēmumu par
pašvaldības iznomājamiem zemesgabaliem izvietot redzamā vietā Cēsu novada pašvaldības un Vaives pagasta
pārvaldes ēkā.

Lēmums Nr. 357 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai
Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai pieder zemes gabals Lauku ielā 9A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 007 0937,
platība 1658 m2, reģistrēts Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0039 2601,
lēmuma datums 05.09.2013.
Saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu, zemes gabals atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Mazstāvu
dzīvojamā apbūve”, kurā galvenais izmantošanas veids ir vienģimenes māju apbūve.
Šobrīd Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā zemes vienībai Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēts
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis „Pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem (0502)”. Zemes gabals nav apbūvēts.
Zemes gabalu plānots nodot atsavināšanai kā apbūves zemes gabalu, saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
9.panta pirmās daļas 1.punktu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 23.2. un 29.punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2013. priekšlikumu (prot. Nr.30) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienībai Lauku ielā 9A, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201
007 0937, platība 1658 m2), nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).

Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
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Lēmums Nr. 358 Par Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmuma Nr.402 „Par
nedzīvojamo telpu Cēsu pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9,
Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” atzīšanu par
spēku zaudējušu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.402 „Par nedzīvojamo telpu Cēsu pils
kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”,
07.09.2012. starp pašvaldības aģentūru „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Glendeloka” (reģistrācijas Nr.44103042206) tika noslēgts telpu nomas līgums. 24.01.2013. noslēgta vienošanās starp
pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” un SIA „Glendeloka” par noslēgtā telpu nomas līguma
izbeigšanu ar 25.01.2013.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 1862.
un 1864.pantu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.402 „Par nedzīvojamo telpu Cēsu
pils kompleksa apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”.

Lēmums Nr. 359 Grozījums Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par
nedzīvojamo telpu nomas maksu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta „a”
apakšpunktu, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta trešo
daļu un Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 87. punktu, atbilstoši Cēsu
novada domes Tautsaimniecības komitejas 05.09.2013. (protokols Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.09.2013. atzinumam (protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumā „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu” (prot. Nr. 9,§24) šādu grozījumu:
papildināt 1. punktu ar 1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.1 par nedzīvojamām telpām, kas atrodas virszemes stāvos ēkā Saules ielā 23, Cēsu, Cēsu nov., izņemot viesnīcas
vajadzībām iznomātajām telpām, - Ls 1,10 par 1m2 mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), no 2014. gada
1. janvāra – 1,56 Euro par 1m2 mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN);”.

Lēmums Nr. 360 Par dalību projektā "Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE
Viva Grass!)"
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ir saņemts projekta pieteicēja partnera -Baltijas Vides forums – Latvija uzaicinājumu piedalīties Eiropas Kopienas vides
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finanšu apakšprogrammas "LIFE + Vides politika un pārvaldība" projektā "Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva
Grass!)". Kopējā projekta summa ir 150 000,00 euro (viens simts piecdesmit tūkstoši eiro), Cēsu novada pašvaldības
līdzfinansējums ir 33% apmērā jeb 49 500,00 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti eiro), ko veido pašvaldības
speciālistu atalgojums, bez papildus finansējuma piesaistes no pašvaldības budžeta.
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta otro, desmito un
trīspadsmito punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
05.09.2013 (prot. Nr.12) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot. Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome
ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Eiropas Kopienas vides finanšu
apakšprogrammas "LIFE + Vides politika un pārvaldība" projektā "Integrēta pieeja zālāju dzīvotspējai (LIFE Viva Grass!)"
ar iespēju minētajam projektam piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai nepieciešamības gadījumā paredzēt
priekšfinansējumu projekta attiecināmo izdevumu segšanai 5 gadu laikā
no
projekta uzsākšanās, bet ne vairāk kā 20 000 euro gadā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 361 Par noteikumu „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība
Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru
kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.09.2013.atzinumam (prot.Nr.12) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumam (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.386 „Valsts budžeta mērķdotācijas
sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas
pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”.
2. Apstiprināt noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksai” saskaņā ar pielikumu.
3. Uzdot:
3.1.Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai nodrošināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai atbilstoši apstiprinātai kārtībai un budžetā apstiprinātiem
līdzekļiem;
3.2.Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem/direktoriem veikt tarifikāciju atbilstoši apstiprinātajiem
noteikumiem.
4. Lēmums stājas spēkā 01.09.2013.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētājam.
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Pielikums
NOTEIKUMI
Cēsīs
19.09.2013.
Nr.35
Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22. decembra noteikumiem Nr.1616
„Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.
1. Vispārējie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām.
1.2. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar šo kārtību un Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Mērķdotācijas sadales noteikumus izstrādā Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa sadarbībā ar Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju.
2.

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķināšanas principi

2.1. Mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales kārtību nosaka Ministru kabinets.
2.2. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķina pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izņemot speciālās
izglītības programmas klasēs bērniem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem skolēnu skaitu reizina ar koeficientu
7;
2.3. Normēto skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša algas likmi nosaka Ministru kabinets.
2.4. Izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku atalgojuma darba samaksas fonds veidojas katrai izglītības iestādei
aprēķināto likmju skaitu reizinot ar noteikto zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam ar darba stāžu vairāk kā 10
gadi un līdzekļiem piemaksām pedagogiem par Eiropas Sociālā fonda projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iegūto 3. 4. un 5. kvalitātes pakāpi (turpmāk – kvalitātes pakāpi).
2.5. Kvalitātes pakāpi nosaka Ministru kabinets.
2.6. Ja pēc 2.4.punkta veiktā aprēķina Cēsu novada pedagoģisko darbinieku atalgojuma darba samaksas fonds ir
mazāks nekā Cēsu novada pašvaldībai piešķirtā valsts budžeta mērķdotācija, no atlikušās mērķdotācijas finansē:
2.6.1. pedagoga palīga likmes izglītības iestādēm, kurās skolēni ar Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu tiek
integrēti vispārējās izglītības iestādē, ja skolēns nesaņem asistenta pakalpojumu;
2.6.2. līdz vienai metodiķa likmei, ja no valsts budžeta mērķdotācijas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nav iespējams
finansēt direktora vietnieku;
2.6.3. katrai klasei 3 stundas nedēļā no pedagoga zemākās algas likmes no 1.- 9.klasei pirmajā mācību gadā, kad skolēns
uzsāk mācības, ja skolēna vai skolēnu dzimtā valoda nav latviešu vai tiesības uz izglītību Latvijas Republikā nosaka
Izglītības likuma 3. pants (pēc izglītības iestādes sniegtās informācijas).
2.7. Atlikušo mērķdotāciju izdala izglītības iestādēm proporcionāli katras iestādes aprēķināto likmju skaitam.
2.8. Izglītības iestādes budžetā ne vairāk kā 2% apmērā no saņemtās mērķdotācijas var veikt izmaiņas savstarpēji
pārdalot finansējumu starp izglītības iestādēm, saskaņojot ar Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteju.
2.9. No valsts budžeta mērķdotācijas var tikt finansētas atbalsta personāla pedagoģiskās likmes, kas
nepieciešamas izglītības programmas īstenošanai.
2.10.Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku samaksai var izmantot līdz 12% no novada
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pašvaldībai apstiprinātās valsts budžeta mērķdotācijas .
2.11. Izglītības iestādei aprēķināto valsts budžeta mērķdotācijas apjomu izglītības iestādes vadītājs 2 reizes gadā līdz 5.
septembrim un līdz 5. janvārim saskaņo ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas galveno speciālistu ekonomikas
jautājumos.
3.

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales principi izglītības iestādē

3.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas racionālu un
efektīvu izlietojumu nodrošinot mācību priekšmetu u.c. izglītības programmā paredzēto nodarbību apmaksu.
3.2. Izglītības iestādes vadītājs lēmumu par atbalsta personāla finansējuma apmēru un amata vienību skaitu pieņem,
ņemot vērā izglītības iestādei piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas apmēru un izglītības iestādē īstenojamās izglītības
programmas.
3.3. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala, atbilstoši normatīvajiem aktiem un šajos noteikumos noteiktajai
kārtībai, nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.
3.4. Izglītības iestādes vadītājs apstiprinātā finansējuma ietvaros ir tiesīgs paaugstināt pedagoga zemāko mēneša
darba algas likmi.
4. Cēsu novada izglītības iestāžu tarifikācijas kārtība
4.1. Izglītības iestādes vadītājs iesniedz Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļā tarifikāciju un pedagoģisko
darbinieku amata vienību sarakstus. Izglītības iestāžu tarifikāciju sarakstus saskaņo Cēsu novada pašvaldības Izglītības
nodaļas vadītājs un apstiprina Cēsu novada domes priekšsēdētājs.
4.2. Divas reizes gadā (uz 1. septembri un 1. janvāri) izglītības iestāde iesniedz kvalitātes pakāpes ieguvušo
pedagogu sarakstu, kuri attiecīgajā tarifikācijas periodā strādā izglītības iestādē.
4.3. Izglītības iestādes vadītāja tarifikācija tiek izdrukāta no VISS datu bāzes uz atsevišķas veidlapas. Izglītības
iestādes vadītāja tarifikāciju saskaņo Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājs un apstiprina Cēsu novada
domes priekšsēdētājs.

Lēmums Nr. 362 Par amata vienību izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 211 00) un programmu jauniešiem (kods 30V
211 00) īstenošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā, pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 6.punktu, Cēsu
pilsētas Mākslas skolas direktora V. Kļaviņa 02.09.2013. iesniegumu (reģ.02.09.2013. Nr.8/3358), atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 05.09.2013. (prot. Nr. 12) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 12.09.2013. (prot. Nr. 12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izveidot amata vienību „profesionālās ievirzes izglītības skolotājs” (profesijas kods klasifikatorā 2320 02) – 0.69
likmes, nosakot mēnešalgu atbilstoši 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 31.01.2013. saistošajos
noteikumos Nr.6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013. gadam” paredzēt finansējumu lēmuma pirmajā punktā minētai
amata vienībai.
3. Lēmums ir spēkā no 01.09.2013. līdz 31.12.2013.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējam revidentam.
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Lēmums Nr. 363 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g)
apakšpunktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumu Nr.172 „ Noteikumi par
uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.un 4.punktu, ievērojot Publisko iepirkuma likuma 2. pielikuma B daļas pakalpojuma
iepirkumu: „Izglītojamo ēdināšanas organizēšana Cēsu pilsētas skolās” (iepirkuma identifikācijas Nr.CNP/2013/6); „Par
skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP2010/61); „Par
skolēnu ēdināšanas organizēšanu Cēsu 1.pamatskolā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/40); „Par skolēnu
ēdināšanas organizēšanu Cēsu 2.pamatskolā” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2011/40); „Izglītojamo ēdināšanas
pakalpojumi Cēsu pilsētas izglītības iestādēs” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2012/37) rezultātus, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.385 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs”.
2. Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu standartpusdienu cenu:
2.1. Cēsu pilsētas pamatskolā:
2.1.2. 1. - 4. klašu izglītojamiem – EUR 1.08
2.1.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem – EUR 1.14
2.2. Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – EUR 1.14;
2.3. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītojamiem – EUR 1.14
2.4. Cēsu 2. vidusskolas izglītojamiem – EUR 1.14
2.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas izglītojamiem – EUR 1.10
2.6. Cēsu 1. pamatskolas:
2.6.1.
1.- 4. klašu izglītojamiem – EUR 1.07
2.6.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem – EUR 1.14
2.7. Cēsu 2. pamatskolas :
2.7.1. 1.- 4. klašu izglītojamiem – EUR 1.08
2.7.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem – EUR 1.10
3. Noteikt Līvu un Rāmuļu pamatskolu:
3.1.1. - 4. klašu izglītojamiem:
3.1.1.
brokastu cenu – EUR 0.43
3.1.2.
pusdienu cenu - EUR 0.81
3.1.3. launaga cenu – EUR 0.36
3.1.4. vakariņu cenu – EUR 0.50.
3.2. 5.- 9. klašu izglītojamiem:
3.2.1.
brokastu cenu – EUR 0.50
3.2.2.
pusdienu cenu - EUR 0.95
3.2.3.
launaga cenu – EUR 0.0.43
3.2.4.
vakariņu cenu – EUR 0.50.
4. Noteikt vecāku maksu Līvu un Rāmuļu pamatskolu pirmskolas grupu:
4.1. izglītojamiem no 1 līdz 3 gadu vecumam :
4.1.1.
EUR 1.07, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.1.2.
EUR 1.42, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
4.2. izglītojamiem no 4 gadu vecuma:
4.2.1. EUR 1.42, kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām un launagu;
4.2.2. EUR 1.78 , kurā iekļauta maksa par brokastīm, pusdienām, launagu un vakariņām.
5.
Noteikt Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādes,
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Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādes, Cēsu pirmskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis”, Līvu pamatskolas, Rāmuļu pamatskolas un Cēsu 2. pamatskolas darbiniekiem:
5.1. brokastu cenu – EUR 0.68
5.2. pusdienu cenu – EUR 1.14
5.3. launaga cenu – EUR 0.61
5.4. vakariņu cenu – EUR 0.68.
6.
Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu:
6.1. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.- 4. klašu izglītojamiem – EUR 0.43
6.2. Cēsu 2.pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – EUR 0.43
6.3. Cēsu 1. pamatskolas 1.- 2. klašu izglītojamiem – EUR 0.38.
7.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
8.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem, Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļai un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”.
9.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.

Lēmums Nr. 364 Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 10.novembra lēmumā
Nr. 559 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 6.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome
ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr. 559 „Par nomas maksas
noteikšanu sporta organizācijām” šādu grozījumu :
2. punktā vārdus un skaitļus „Ls 2,00 (divi lati,00 santīmi) aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem EUR 2.85(divi euro un 85 centi).
2.
Noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentei.

Lēmums Nr. 365 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu Bērnu un jauniešu centra
un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu,
Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumu Nr.497 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas, Cēsu
Bērnu un jauniešu centra un Cēsu pilsētas Sporta skolas pedagoģisko darbinieku amatalgām”.
2. Apstiprināt sekojošas pedagoģisko darbinieku amatalgas, kuras tiek finansētas no Cēsu novada pašvaldības
budžeta:
2.1.Cēsu pilsētas Mākslas skolā:
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2.1.1. direktora vietnieks EUR 554.92 mēnesī;
2.1.2. projektu koordinators EUR 758.39 mēnesī.
2.2.Cēsu Bērnu un jauniešu centrā:
2.2.1. direktora vietnieks EUR 893.56 mēnesī;
2.2.2. pasākumu organizators EUR 758.39 mēnesī;
2.2.3. pašvaldības jaunatnes lietu speciālists EUR 758.39 mēnesī.
2.3.Cēsu pilsētas Sporta skolā:
2.3.1. metodiķis profesionālās ievirzes izglītības iestādē EUR 766.93 mēnesī;
2.3.2. metodiķis- sporta pasākumu organizators EUR 758.39 mēnesī;
2.3.3. direktora vietnieks EUR 893.56 mēnesī.
1. Cēsu pilsētas Sporta skolas sporta treneriem (bērniem ar speciālām vajadzībām) amatalga tiek noteikta atbilstoši
28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
2. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram, Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei, Cēsu
pilsētas Sporta skolas direktorei.
5.
6.

Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.

Lēmums Nr. 366 Par Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu
maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 6.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome
ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu 24.09.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.271 (Protokols Nr. 9, 26.p.) „Par Cēsu
pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtības
apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un
izmantošanas kārtību saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.10.2013.
4. Maksas pakalpojumu noteikšana euro stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
5. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Iekšējam revidentam.
Pielikums
Cēsīs
KĀRTĪBA
Cēsu pilsētas Sporta skolas apsaimniekoto sporta bāzu maksas pakalpojumu izcenojumu un izmantošanas kārtība

19.09.2013.
Nr. 36
I.
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Sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs

1. Trenažieru zālei:
1.1. trenažieru zāles maksas apmeklējumi:
Cena;
LVL;
N.p.k.
t. sk.
PVN

1.1.1.

1.1.2.

2,00

3,00

Cena;
EUR;
Periods
t. sk. PVN

2,85
1 reize

Jebkurā zāles darba
dienā

1 reize

Jebkurā zāles darba
dienā

mēnesis

Otrdienās,
ceturtdienās,
sestdienās,
svētdienās

mēnesis

Otrdienās,
ceturtdienās,
sestdienās,
svētdienās

4,25

17,05
1.1.3.

12,00

25,60
1.1.4.

18,00

Apmeklējuma dienas Laiks

22,75
1.1.5.

16,00

mēnesis

Jebkurā zāles darba
dienā

mēnesis

Jebkurā zāles darba
dienā

3 mēneši

Jebkurā zāles darba
dienā

3 mēneši

Jebkurā zāles darba
dienā

31,30
1.1.6. 22,00
59,75
1.1.7. 42,00

1.1.8.

60,00

85,35

Piezīmes

Uzrādot atbilstošus
Jebkurā zāles attaisnojuma
noteiktajā
dokumentus darba laikā studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi
Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā
Uzrādot atbilstošus
Zāles
attaisnojuma
noteiktajā
dokumentus darba laikā studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi
Zāles
noteiktajā
darba laikā
Uzrādot atbilstošus
Jebkurā zāles attaisnojuma
noteiktajā
dokumentus darba laikā studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi
Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā
Uzrādot atbilstošus
Jebkurā zāles attaisnojuma
noteiktajā
dokumentus darba laikā studenti, skolēni,
pensionāri, invalīdi
Jebkurā zāles
noteiktajā
darba laikā

1.2. Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušu, saunas izmantošana (saunas
izmantošana saskaņā ar kompleksa vadītāja apstiprinātu saunas darba
grafiku).
1.3. Trenažieru zāles maksas apmeklējumu darba laiku nosaka sporta kompleksa
vadītājs.
1.4. Trenažieru zāles bezmaksas apmeklējumi:
1.4.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai sporta stundu mācību
procesa nodrošināšanai darba dienās līdz plkst. 15.00 sporta skolotāja
vadībā.
Minētajām izglītības iestādēm trenažieru zāles izmantošanas grafiks
iepriekš jāsaskaņo ar sporta kompleksa vadītāju, divas reizes
gadā
ne vēlāk kā līdz 25. augustam un līdz 30.decembrim;
1.4.2.
Cēsu pilsētas Sporta skolai mācību – treniņu procesa nodrošināšanai sporta trenera vadībā darba dienās
no plkst. 15.00 – 17.00, vai saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju no 17.00-21.00.
Cēsu pilsētas Sporta skolai jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam
audzēkņu saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli pēc
individuālā plāna pēc
plkst. 17.00 darba dienās;
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1.4.3.
NBS Instruktoru skolas personālam, Zemessardzes 27. kājnieku bataljona personālam veselības
uzlabošanai darba dienās no 8.00-10.00 un 17.00-22.00.
NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam sporta
kompleksa vadītājam jāiesniedz 2 reizes gadā ne vēlāk kā līdz 20.
augustam un līdz 30. janvārim jāiesniedz to
personu saraksts, kas
apmeklēs trenažieru zāli un
jāsaskaņo ar Cēsu pilsētas Sporta skolu treniņu
nodarbību laikus un skaitu;
1.4.4. Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem veselības
uzlabošanas nolūkos 2 reizes nedēļā no plkst.
15.00-16.00.
Izglītības iestāžu vadītājiem jāiesniedz sporta kompleksa vadītājam to
darbinieku saraksts, kuri apmeklēs trenažieru zāli.
2. Aerobikas zālei:
2.1. Aerobikas zāles maksas apmeklējumi:
Cena;
LVL;
N.p.k.
t. sk.
PVN

Cena;
EUR;
t. sk. PVN

2.1.1. 8,00

11,35

Laiks

Apmeklējuma periods

Piezīmes

1 stunda

no
plkst. 8.00 līdz
plkst. 22.00

Aerobikas zāles, ģērbtuvju un
apskaņošanas iekārtu noma
sporta nodarbībām

2.2.
Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas, saunas izmantošana.
2.3.
Nomas maksā netiek iekļauts laiks, kas nepieciešams, lai apmeklētāji pārģērbtos uz nodarbību.
2.4.
Pakalpojuma cenā ietilpst ģērbtuvju, dušas, saunas izmantošana.
2.4. Aerobikas zāles bezmaksas apmeklējumi:
2.4.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu bērnu un
jauniešu centram darba dienās līdz plkst. 15.00 mācību procesa
nodrošināšanai skolotāja vai atbildīgā
darbinieka vadībā.
2.4.2. Cēsu pilsētas Sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai sporta trenera
vadībā.
2.4.3. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanas nolūkos
divas reizes
nedēļā.
3. Sporta spēļu zāles noma
3.1. Visa sporta zāle (60m*32m) sporta pasākumu organizēšanai, tai skaitā tribīņu
izvilkšana, apskaņošana, un attiecīgā sporta veida aprīkojuma uzstādīšana
viena stunda:
3.1.1. 50,00 LVL (t. sk. PVN).;
3.1.2. 71,10 EUR (t. sk. PVN).
3.2. Viena sporta spēļu laukuma (32m*18m) izmantošanas viena stunda:
3.2.1. 15,00 LVL(t. sk. PVN);
3.3. Sporta zāles maksas pakalpojumi individuālajiem fizisko personu
apmeklējumiem
sporta zāles darba laikā – viena stunda:
3.3.1.personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai):
3.3.1.1. 1,00 LVL (t. sk. PVN);
3.3.1.2. 1,40 EUR (t. sk. PVN);
3.3.2. personām no 18 gadu vecuma (vienai personai):
3.3.2.1. 1,50 LVL (t. sk. PVN);
3.2.2.2. 2,10 EUR (t. sk. PVN);
3.4. Sporta spēļu zāles nomas maksa ietver ģērbtuvju, dušu izmantošanu, kas
netiek papildus uzskaitīta nomas laikā.
3.5. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana:
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3.5.1. Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu pilsētas pamatskolai un Cēsu pilsētas
Sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai, kultūras pasākumu
organizēšanai.
3.5.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai vienu reizi
nedēļā ne
vairāk kā divas stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību norises
laiku ar
sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot darbinieku
sarakstu, kas apmeklēs
sporta zāli.
3.5.3 Cēsu novada pašvaldībai „Cēsu domes kausa” rīkošanai, iepriekš saskaņojot
pasākuma datumu.
3.5.4. NBS Instruktoru skolai, Zemessardzes 27. kājnieku bataljonam – apmācības
procesa nodrošināšanai, personāla veselības uzlabošanai, sporta pasākumu
organizēšanai.
3.5.5.Cēsu novada čempionātu rīkošanai, iepriekš saskaņojot sporta sacensību
norises laiku ar sporta kompleksa vadītāju.
4. Saunas noma:
4.1. Visas saunas noma noteiktajā sporta kompleksa darba laikā vienam nomniekam (fiziskai vai
juridiskai personai) viena stunda:
4.1.1.12,00 LVL (t. sk. PVN);
4.1.2. 17,05 EUR (t. sk. PVN);
4.2. Vienreizējs saunas apmeklējums vienai personai viena stunda (sporta kompleksa vadītāja
noteiktajā saunas darbības laikā):
4.2.1. 2,00 LVL(t. sk. PVN);
4.2.2. 2,85 EUR (t. sk. PVN);
4.3. Trenažieru un aerobikas zāles individuālajiem apmeklētājiem maksa par
saunas izmantošanu noteiktajos saunas darbības laikos papildus
netiek
iekasēta.
Saunas nomas maksā tiek ietverta ģērbtuvju un dušu izmantošana.
4.4. Saunas bezmaksas izmantošana:
4.4.1. Cēsu pilsētas Sporta skolas audzēkņiem, trenerim iepriekš
saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju, saunas
izmantošana līdz vienai
stundai pēc treniņu nodarbības;
4.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu darbiniekiem pēc trenažieru zāles, aerobikas zāles un
sporta zāles bezmaksas treniņu nodarbību apmeklējumiem,
iepriekš
saskaņojot ar sporta kompleksa vadītāju.
5. Sapulču (semināru) zāles noma:
5.1.Sporta kompleksa noteiktajā darba laikā sapulču zāles noma viena stunda:
5.1.1. 8,00 LVL (t.sk. PVN) ;
5.1.2. 11,35 EUR (t.sk. PVN)
II.

Cēsu pilsētas sporta namā Pūces ielā 2a

1. Sporta spēļu zāles noma:
1.1. Sporta zāles noma viena stunda:
1.1.1.12,00 LVL (t.sk. PVN).;
1.1.2. 17,05 EUR (t.sk. PVN).
1.2.Nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana, kas nomas laikā netiek
papildus uzskaitīta;
1.3. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta
zāles darba
laikā – viena stunda:
1.3.1.personām līdz 18 gadu vecumam (vienai personai):
1.3.1.1. 1,00 LVL (t. sk. PVN);
1.3.1.2. 1,40 EUR (t. sk. PVN);
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1.3.2.personām no18 gadu vecuma (vienai personai):
1.3.2.1. 1,50 LVL (t. sk. PVN);
1.3.2.2. 2,10 EUR (t. sk. PVN);
1.4. Sporta spēļu zāles bezmaksas izmantošana:
1.4.1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai un Cēsu pilsētas
Sporta skolai- mācību procesa nodrošināšanai un
kultūras
pasākumu organizēšanai;
1.4.2. Cēsu novada pašvaldības darbiniekiem un Cēsu novada pašvaldības
izglītības iestāžu darbiniekiem veselības uzlabošanai 1 reizi
nedēļā
ne vairāk kā 2 stundas, iepriekš saskaņojot nodarbību
norises laiku
ar sporta kompleksa vadītāju un iesniedzot
darbinieku sarakstu, kas
apmeklēs sporta zāli.
III.

Sporta zālē Lapsu ielā 17

1. Sporta spēļu zāles noma:
1.1. Sporta zāles noma viena stunda:
1.1.1. 8,00 LVL (t.sk. PVN);
1.1.2. 11,35 EUR (t.sk. PVN);
1.2. Sporta zāles noma individuālajiem fizisko personu apmeklējumiem sporta
zāles darba laikā – viena stunda:
1.2.1.personām līdz 18 gadu vecumam (viena personai):
1.2.1.1. 1,00 LVL (t. sk. PVN);
1.2.1.2. 1,40 EUR (t. sk. PVN);
1.2.2. personām no 18 gadu vecuma (vienai personai):
1.2.2.1. 1,50 LVL (t. sk. PVN);
1.2.2.2. 2,10 EUR (t. sk. PVN);
1.3. Nomas maksā ir iekļauta ģērbtuvju, dušu izmantošana;
1.4. Sporta zāles izmantošana bez maksas: Cēsu 2.vidusskolai, Cēsu pilsētas
Sporta skolai mācību procesa nodrošināšanai.
IV.

Cēsu pilsētas stadionā Valmieras ielā 6

1. Nomas maksas apmēru Cēsu pilsētas stadionam nosaka ar Cēsu pilsētas Sporta skolas
direktora
rīkojumu, saskaņojot ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru.
Nosakot nomas maksu, ņem vērā nomnieka
sniegto informāciju par nomas mērķi, pasākumu, papildus informāciju, kas saistīta ar plānotā pasākuma norisi.

Lēmums Nr. 367 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.576 „Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas Sporta skolā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 20 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Cēsu pilsētas Sporta skolā” 1.3.punktu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g apakšpunktu
un Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu un 59.panta ceturtās daļas 3.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.576 „Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu pilsētas
Sporta skolā” šādus grozījumus:
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1.1. aizstāt punktā 1.1. skaitli un vārdus „Ls 2 (divi lati)” ar skaitli un vārdiem „EUR 2.85 (divi euro un 85 centi);
1.2. aizstāt punktā 1.2. skaitli un vārdus „Ls 3 (trīs lati)” ar skaitli un vārdiem ‘EUR 4.25 (četri euro un 25 centi).
2.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.

Lēmums Nr. 368 Grozījums Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par
Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām”12. pantu un 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma
6.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis,
I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.577 „Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas darbību Priekuļos”
grozījumu un aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus „LVL 12 (divpadsmit lati) ” ar skaitli un vārdiem „EUR 17.07
(septiņpadsmit euro 07 centi)”
2. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam .

Lēmums Nr. 369 Grozījums Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.470 „Par
līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas skolā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr. 21 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Cēsu pilsētas Mākslas skolā” 1.3.punktu, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g
apakšpunktu un Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu un 59.panta ceturtās daļas 3.punktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 6.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome
ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs,
E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.470 „Par līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas Mākslas
skolā” grozījumu un aizstāt 1. punktā skaitli un vārdus „Ls 6 (seši lati)” ar skaitli un vārdiem „ EUR 8.50 (astoņi euro 50
centi)”
1. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.

Lēmums Nr. 370 Grozījums Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.86 „Par
sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas Mākslas skolā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta ceturto un piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par
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(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.86 „Par sagatavošanas klases audzēkņu maksu Cēsu pilsētas
Mākslas skolā” grozījumu un aizstāt 2. punktā skaitli un vārdus „Ls 1,00 (viens lats 00 santīmi)” ar skaitli un vārdiem „
EUR 1.40 (viens euro 40 centi)”.
2. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.

Lēmums Nr. 371 Par Cēsu novada pirmskolas izglītības pedagoģisko darbinieku
amatalgām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu,
Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.393 „Par Cēsu novada pirmskolas
izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”.
2. Apstiprināt Cēsu novada pirmskolas izglītības pedagoģiskajiem darbiniekiem sekojošas amatalgas:
2.1. no pašvaldības budžeta finansētiem pirmskolas izglītības pedagoģiskiem darbiniekiem:
2.1.1. izglītības metodiķis:
2.1.1.1. Cēsu pilsētas 1.pirmskolas izglītības iestādē EUR 587.65;
2.1.1.2. Cēsu pilsētas 4.pirmskolas izglītības iestādē EUR 587.65;
2.1.1.3. Līvu pamatskolā EUR 587.65;
2.1.1.4. Rāmuļu pamatskolā EUR 587.65;
2.1.1.5. Cēsu pilsētas 3.pirmskolas izglītības iestādē EUR 704.32;
2.1.1.6. Cēsu pilsētas 5.pirmskolas izglītības iestādē EUR 704.32;
2.1.1.7. Cēsu 2.pamatskolā EUR 704.32.
2.1.2. pirmskolas izglītības skolotājs – EUR 469.55;
2.1.3. pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs – EUR 469.55;
2.1.4. pirmskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs – EUR 469.55;
2.1.5. skolotājs logopēds- EUR 469.55.
2.2. Cēsu pirmskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” pedagoģiskiem darbiniekiem no valsts mērķdotācijas:
2.2.1. izglītības metodiķis – EUR 587.65;
2.2.2. pirmskolas izglītības skolotājs – EUR 469.55;
2.2.3. pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs – EUR 469.55;
2.2.4. pirmskolas izglītības fiziskās attīstības skolotājs – EUR 469.55;
2.2.5. skolotājs logopēds – EUR 469.55;
2.2.6. speciālās vājredzīgo un neredzīgo pirmskolas izglītības skolotājs –
EUR 469.55.
3. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
4. Lēmuma izpildi uzdot veikt izglītības iestāžu vadītājiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.
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Lēmums Nr. 372 Grozījumi Cēsu novada domes 2009.gada 12.novembra domes
lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas
mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 15.panta pirmās daļas 7.punkta 2 daļu (nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Ministru kabineta 13.03.2012.
noteikumu Nr.172 „ Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 3.un 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2009.gada 12.novembra domes lēmumā Nr.370 „Par vecāku maksas noteikšanu
Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 2.1.1. apakšpunktā skaitli un vārdus „Ls1.05 (viens lats 05 santīmi) ar skaitli un vārdu ”EUR 1.45”;
1.2. aizstāt 2.1.2. apakšpunktā skaitli un vārdus „Ls1.30 (viens lats 30 santīmi) ar skaitli un vārdu ” EUR 1,85”.
2.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības revidentam.

Lēmums Nr. 373 Grozījumi Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.76 „Par
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina maksas pakalpojumu
noteikšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 9 balsīm par
(J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret –
1 (A.Bimbirulis), atturas – nav, (deputāts M.Malcenieks nepiedalās balsošanā), nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 10.02.2011. lēmumā Nr.76 „Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes
peldbaseina maksas pakalpojumu noteikšanu”
šādus grozījumus :
1.1. izslēgt no lēmuma 2.1. , 2.2. apakšpunktus un 3.punktu;
1.2. aizstāt 2.3. punktā vārdu un skaitli „Ls 25.00 (divdesmit pieci lati)” ar vārdu un
skaitli „ EUR 35.57”;
1.3. aizstāt 2.4.punktā vārdu un skaitli „Ls1.00 (viens)” ar vārdu un skaitli „EUR
1.42”;
1.4. papildināt lēmumu ar 3.1 un 3.2 punktiem šādā redakcijā :
1.4.1. „3.1 Maksa par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina un sporta zāles telpu nomu Cēsu Jaunās
sākumskolas mācību procesa nodrošināšanai – Ls 2.00 (t.sk. PVN) mācību gadā;
1.4.2. „3.2 Maksa par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes peldbaseina un sporta zāles telpu nomu Cēsu Jaunās
sākumskolas mācību procesa nodrošināšanai – EUR 2.84 (t.sk. PVN) mācību gadā”.
2. Lēmuma 1.1. un 1.4.1. apakšpunkti stājas spēkā 01.10.2013.
3. Maksas pakalpojuma cena euro stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
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4.
5.

Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības iekšējam revidentam.

Lēmums Nr. 374 Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas 14. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
1.1. Cēsu pilsētas domes lēmumus:
1.1.1.
11.09.2008.lēmumu Nr.721 “Par dalības maksu apstiprināšanu
Cēsu Bērnu un jauniešu centrā”;
1.1.2.
02.10.2008. lēmumu Nr.779 “Par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centrā”;
1.2. Cēsu novada domes 13.12.2012 lēmumu Nr.574”Par dalības maksas noteikšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra
organizētiem pasākumiem 2013.gadā”.
2. Apstiprināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.

Pielikums
Maksas pakalpojumi Cēsu Bērnu un jauniešu centrā
1.Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēkņu dalības maksas interešu izglītības programmās
mēnesī:
1.1. EUR 1.40
1.1.1. Cipariņa klubs
1.1.2. Dizaina studija
1.1.3. Daigas zīmēšanas gleznošanas darbnīca
1.1.4. Eksperimentālā studija "Viss ir iespējams"
1.1.5. Florostikas studija "Flokši"
1.1.6. Ingūnas mākslas darbnīca
1.1.7. Keramika (pirmsskolas vecuma bērniem)
1.1.8. Lidmodelisms
1.1.9. Modes un stila aksesuāri
1.1.10. Popgrupa "Vizbulēni", "Shine"
1.1.11. Prasmju fabrika
1.1.12. Rokdarbu klase "Pats"
1.1.13. Tehniskās jaunrades grupa "Nedaudz par visu"
1.1.14. Tehniskā modelēšana
1.2. EUR 2.10
1.2.1. Balles deju klubs "Reveranss"
1.2.2. Deju studija "Grācija"
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1.2.3. Jāņa deju skola
1.2.4. Kustību laiks
1.2.5. Modes deju grupa "VIVA"
1.3. EUR 2.85
1.3.1. Keramika (skolas vecuma bērniem)
1.3.2. Šūšanas klase
1.3.3. Zīda apgleznošana – auduma apdruka
1.4. EUR 3.55
1.4.1. Angļu valoda 1.- 7.klase
1.5. EUR 4.25
1.5.1. Angļu valoda 8.-12.klase
1.5.2. Instrumentspēle
1.5.3. Vokālā studija "Dziedi kā zvaigzne"
1.6. EUR 7.10
1.6.1. Angļu valoda (padziļinātais kurss)
1.6.2. Īslaicīgās interešu izglītības programmas – kursi bērniem un jauniešiem
1.7. EUR 11.35
1.7.1. Tematiskie kursi pieaugušajiem par vienu nodarbību ciklu (6 stundas)
2.

Cēsu Bērnu un jauniešu centra telpu nomas maksa.

2.1. Lielās zāles noma 1 stunda – EUR 21.30
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums)
2.2. Lielās zāles noma 1 stunda –
EUR 28.45
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,
siltums,tehniskais aprīkojums,projektors,ekrāns)
2.3. Mazās zāles noma 1 stunda –
EUR 7.10
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums)
2.4. Lielās un mazās zāles noma - 1 stunda – EUR 28.45
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums)
2.5. Lielās un mazās zāles noma - 1 stunda – EUR 35.55
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums, tehniskais
aprīkojums,projektors,ekrāns)
2.6. Semināra telpa (35-40 cilvēkiem) - 1 stunda – EUR 9.95
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums)
2.7. Semināra telpa (35-40 cilvēkiem) - 1 stunda – EUR 12.80
2.8. (izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums, tehniskais
aprīkojums,projektors,ekrāns)
2.9. Nodarbību telpas noma - 1 stunda – EUR 4.25
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums)
2.10. Nodarbību telpas noma - 1 stunda –
EUR 5.65
(izcenojumā ietverts – garderobe,vestibilu,sanitāro mezglu izmantošana,elektrība,siltums, tehniskais
aprīkojums)
3. Dalības maksas Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajiem pasākumiem.
3.1. EUR 2.85 no dalībnieka šādos pasākumos
3.1.1. Radošās darbnīcas
3.1.2. Skatuves runas un literāro uzvedumu konkurss
3.1.3. Vokālās mūzikas konkurss (popgrupu konkurss-festivāls)
3.2. EUR 4.25 no
dalībnieka
3.2.1. Sporta deju konkurss
3.3. EUR 7.10 šādos
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pasākumos:
3.3.1. No dalībnieka
3.3.1.1.
Vokālās mūzikas konkurss (solistiem)
3.3.2. No komandas:
3.3.2.1.
Erudīcijas un spēļu konkurss
3.3.2.2.
Radošajā dienā
3.3.3. No kolektīva:
3.3.3.1.
Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”(2-9 dalībnieki)
3.4. EUR
14.20
3.4.1. No kolektīva šādos
pasākumos
3.4.1.1.
Koru konkursā
3.4.1.2.
Mūsdienu deju konkursā
3.4.1.3.
Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā
3.4.1.4.
Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”(10-16 dalībnieki)
3.4.2. No izglītības iestādes šādos pasākumos:
3.4.2.1.
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē
3.5. EUR 21.30 no
dalībnieka
3.5.1. Īslaicīgās interešu izglītības programmas kursi bērniem un jauniešiem/vasaras brīvlaika piedāvājums
4.Maksas pakalpojumu izcenojumi ietver PVN

Lēmums Nr. 375 Par grozījumiem Cēsu novada domes 15.03.2012.lēmumā
Nr.120 „ Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunkta, ievērojot Cēsu
internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktora Z.Ozola 05.09.2013. iesniegumu Nr.1-12/207 un ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu ( protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis,
A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumā Nr.120 „Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra
maksas pakalpojumu apstiprināšanu” šādus grozījumus: izteikt 2.8.1. punktu šādā redakcijā:
„ 2.8.1. par elektrību – Ls 0,111 par 1 kWh”.
1. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
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Lēmums Nr. 376 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Euro ieviešanas kārtības likuma” 6.pantu, ievērojot Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas
centra direktora Z.Ozola 05.09.2013. iesniegumu Nr.1-12/195 un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
12.09.2013. atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.03.2012. lēmumu Nr.120 „Par Cēsu internātpamatskolasrehabilitācijas centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
2.
Apstiprināt maksas pakalpojumus Cēsu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā saskaņā ar pielikumu.
3.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
4.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra direktoram.
5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
Pielikums
Maksas pakalpojumi
Cēsu internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā

2.1. Sālsistabas izmantošana personām, kuras nav skolas skolēni un darbinieki 10 minūtes - EUR 1,42
2.2. Ēdināšanas pakalpojumi:
2.2.1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm:
2.2.1.1. brokastis
EUR 2,10
2.2.1.2. pusdienas
EUR 3,55
2.2.1.3. vakariņas
EUR 2,10
2.2.2. pārējām iestādēm:
2.2.2.1. brokastis
EUR 2,85
2.2.2.2. pusdienas
EUR 4,25
2.2.2.3. vakariņas
EUR 2,85
2.3. Dušas un pirts izmantošana:
2.3.1. skolas darbiniekiem un pensionāriem EUR 1,40
2.3.2. pārējiem apmeklētājiem
EUR 2,85
2.4. Par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kurus izmanto māju: Māras iela 1, Māras iela 3 un Māras iela 8, Cēsīs,
Cēsu novadā, iedzīvotāji pēc šādiem tarifiem:
2.4.1. par elektrību
EUR/kwh 0,158
2.4.2. par ūdeni un kanalizāciju
EUR/m3 2,08
2.4.3. par sadzīves atkritumiem
EUR/m3 14,11
2.5. Īres maksa:
2.5.1. Māras ielā 1, Cēsis, Cēsu novads
2.5.2. Māras ielā 3, Cēsis, Cēsu novads
2.6. Telpu noma:
2.6.1. ēdamzāle (viena stunda)
2.6.2. sporta zāle (viena stunda)
2.6.3. aktu zāle (viena stunda)
2.6.4. mazā zāle (viena stunda)
2.6.5. klašu telpas (viena stunda)
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EUR/m2 0,107
EUR/m2 0,142

EUR 17,00
EUR 17,00
EUR 34,00
EUR 17,00
EUR 14,00

2.6.6. internāta telpas (diennakts vienai personai)
2.7. Autobusa noma:
2.7.1. nomas maksa par vienu stundu
2.7.1.1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm
2.7.1.2. pārējām iestādēm
2.7.2. nomas maksa par vienu dienu:
2.7.2.1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm
2.7.2.2. pārējām iestādēm
2.7.3. maksa par vienu kilometru:
2.7.3.1. Cēsu novada pašvaldības iestādēm
2.7.3.2. pārējām iestādēm

EUR 7,00

EUR 7,80
EUR 10,10
EUR 129,00
EUR 156,50
EUR 0,25
EUR 0,30

2.8. Kopēšana un laminēšana:
2.8.1 kopēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām)
A4 formāta
lapa
EUR 0,10
2.8.2. kopēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām)
A3 formāta
lapa
EUR 0,20
2.8.3. laminēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām)
A4 formāta
lapa
EUR 0,85
2.8.4. laminēšana (darbinieku un skolēnu personīgām vajadzībām)
A3 formāta
lapa
EUR 1,70
2.9. Ēdienu atlieku realizācija par vienu kilogramu EUR 0,07

Lēmums Nr. 377 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu SIA „PURPURS”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 09.09.11.2013. (Nr.8/3445) ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
„PURPURS”, reģistrācijas Nr.40003513336, juridiskā adrese Maskavas ielā 321-40, Rīga, iesniegums par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu ar apstiprinājumu, ka ēkā Cīrulīšu 49, Cēsis, Cēsu novads,
tiek sniegti viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi.
Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo daļu, atvieglojumus nosaka nekustamā
īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts, ievērojot šī likuma 3.panta trešās daļas prasības un pašvaldības izdoto
saistošo noteikumu noteiktās prasības noteiktajā apmērā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.15.punktu, fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumā ir ēkas,
kuru statuss ir viesnīcu ēkas, viesu nami ( ēku galvenais lietošanas veids-kods-1211), ja tajās tiek sniegts
viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums – piešķir nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no nodokļa
summas.
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PURPURS” īpašumā ir viena ēka, kuras statuss ir viesnīcu ēka, viesu nams,
Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads: viesu māja, kadastra Nr. 4201-007-1629-001.
Pēc kadastra informācijas sistēmas Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, - viesu mājas būves tips (12110101) viesnīcu ēkas un galvenais
lietošanas veids (1211) viesnīcu ēkas, kas atbilst Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 prasībām.
Šai ēkai aprēķināts nodoklis 2013.gadam ir Ls 1113,83.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „PURPURS” ir iesniedzis attaisnojošos dokumentus, kas apstiprina Cēsu novada domes
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17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu
novadā” 2.15. punkta nosacījumus:
Valsts ieņēmuma dienesta 05.09.2013.izziņa Nr. 55605 par nodokļu maksātāja nodokļu un citu valsts noteikto
obligāto maksājumu parādu neesamību.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 3. punktu un Cēsu novada
domes 17.11.2011.saistošo noteikumu Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā” 2.15.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot.Nr.12),
Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Cīrulīšu ielā 49, Cēsīs, Cēsu novads; viesu māja,
kadastra Nr.4201-007-1629-001, 25% (Ls 211,29) apmērā 2013.gadā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „PURPURS”
(reģistrācijas Nr. 40003513336, juridiskā adrese Maskavas ielā 321-40, Rīga).
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. 378 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu a/s „CATA”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 04.09.2013. (8/3389) ir saņemts a/s „CATA” reģ. Nr.40003016840, juridiskā
adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads, iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu.
Pamatojoties uz likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo daļu atvieglojumus nosaka
nekustamā īpašuma nodoklim, kurš aprēķināts ievērojot šī likuma 3.panta trešās daļas prasības un
pašvaldības izdoto saistošo noteikumu noteiktās prasības noteiktajā apmērā.
Saskaņā ar Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 ”Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” 2.16.punktu, juridiskas personas, kuru īpašumā ir
ēkas, kuru statuss ir rūpnieciskās ražošanas ēkas ( ēku galvenais lietošanas veids-kods-1251), ja tajās notiek
pamatražošana- piešķir nodokļa atvieglojumu 25 % apmērā no nodokļa summas pie noteikuma, ka uz
taksācijas gada 30.jūniju izpildīti nosacījumi: saglabāta ražošana, investēti līdzekļi ražošanā (pamatlīdzekļos)
iepriekšējos divos taksācijas gados ne mazāk kā Ls 25000, saglabātas darba vietas virs 75% attiecībā pret
vidējo darba vietu skaitu taksācijas gadā.
A/s „CATA”, īpašumā ir divpadsmit ēkas, kuru statuss ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, kurām pēc
kadastra informācijas sistēmas būves tips (1251)- ražošanas ēkas un galvenais lietošanas veids (1251)- rūpnieciskās
ražošanas ēkas, t.i. Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis un Ata Kronvalda ielā 29, Cēsis:
1) tehniskās apkopes cehs, kadastra Nr.4201-004-0101-006,
2) galvenais ražošanas korpuss , kadastra Nr.4201-004-0101-007,
3)spēka elektrocehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-008,
4) vecā kantora ēka (kniedētava) 4201004-0101-009,
5) autobusu remonta cehs, kadastra Nr.4201-004-0101-010,
6) diagnostikas –riepu cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-011,
7) diagnostikas – riepu cehs, kadastra Nr. 4201-004-0101-012,
8) celtnieku-specdarbiem-galdniecība, Nr.4201-004-0101-014,
9) piekabju remonta cehs, Nr. 4201-004-0106-004,
10) krāsotava, Nr.4201-004-0106-005,
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11) darbnīcas, Nr.4201-004-0106-006,
12) galdniecība, Nr.4201-004-0106-007.
A/s „CATA ” iesniegusi attaisnojošos dokumentus, kas apstiprina Cēsu novada domes 17.11.2011.
saistošo noteikumu Nr. 27 „ Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā” 2.16. punkta nosacījumus:
1) iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta 29.08.2013. izziņa Nr.8.48.1/123785 par nodokļu maksātāja nodokļu un
citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu neesamību;
2) iesniegta Valsts ieņēmuma dienesta 29.08.2013. izziņa Nr.8.48.1/123785 par vidējo strādājošo skaitu un veikto
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēru. Izziņa apliecina, ka darba vietas ir 101,2 % attiecībā
pret vidējo darba vietu skaitu iepriekšējā taksācijas gadā;
3) iesniegts saraksts par pamatlīdzekļu iegādi 2012.gadā : kopējā summa Ls 361030,- pavadzīmes Nr. E 006590 un E
008059. Iegādāti divi pasažieru autobusi „ SETRA S415”
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par Pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta pirmo un trešo daļu, kā arī Cēsu novada domes 17.11.2011.
saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Cēsu novadā”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu (prot. Nr. 12), Cēsu
novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% ( t.i.,1003,28) apmērā 2013. gadā a/s „CATA” (reģ.
Nr.40003016840, juridiskā adrese Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads).
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc
pieteicēja adreses ( fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, 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 stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 379 Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta (g) apakšpunktu, Euro ieviešanas
kārtības likuma 6.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12) atzinumam, Cēsu
novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs,
G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu
1.1. Cēsu novada domes 11.10.2012.lēmumu Nr.494 „Par Cēsu 1.pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu;
1.2. Cēsu pilsētas domes 19.01.2006.sēdes lēmumu nr.15 (prot.nr.2,11.p.) „Par izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”.
1. Apstiprināt Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumus saskaņā ar pielikumu.
3.

Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
1. Lēmuma izpildi nodrošina Cēsu novada izglītības iestāžu vadītāji/direktori.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
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Pielikums
Maksas pakalpojumi izglītības iestādēs
1.
Izglītības iestādes skolēniem un audzēkņiem:
1.1. Kopēšanas pakalpojumi ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem:
1.1.1.A4 formāta 1
lpp
EUR 0.04
1.1.2. A4 formāta 1 lpp no abām pusēm
EUR 0.07
1.1.3.A3 formāta 1
lpp
EUR 0.11
1.2. Par reģistrēšanos (pieeju) internetā par 1 stundu (ārpus mācību laika) EUR 0.43
1.3. Printēšanas pakalpojumi ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem:
1.3.1. 1 lappuse (melna izdruka)
EUR
0.07
1.3.2. 1 lappuse (krāsainu burtu izdrukas)
EUR 0.21
1.3.3. 1 lappuse krāsaina attēla, diagrammu, tabulu izdruka:
1/25
EUR 0.28
1/50
EUR 0.57
1/75
EUR 0.85
1/100
EUR 1.14
1.4. Skenēšana – 1 vienība (foto, attēls, teksta lapa) ārpus mācību procesa izmantojamiem materiāliem
EUR
0.28
2.
Izglītības iestādes darbinieku kopēšanas pakalpojumi personīgām vajadzībām:
2.1. A4 formāta 1
lpp
EUR 0.04
2.2. A4 formāta 1 lpp no abām
pusēm
EUR 0.07
2.3. A3 formāta 1
lpp
EUR 0.11
3.
Noteikt telpu nomas maksu:
3.1. par vienu stundu
EUR 5.00
3.2. par vienu telpu
mēnesī
EUR
20.00
3.3. fakultatīvo nodarbību organizēšanai izglītības iestādē, ja tajās piedalās attiecīgās izglītības iestādes skolēni,
mēnesī
EUR 7.11
3.4. izglītības iestādes vadītājs var atbrīvot no telpu nomas maksas biedrības un nodibinājumus, kuru darbības mērķis ir
skolēnu apmācība vai skolēnu sagatavošana ģimnāziju iestājeksāmeniem.
4.
Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus maksas pakalpojumus:
4.1. klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda
EUR
4.98
4.2. klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts video projektora u.c. tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu
izmantošana) 1 stunda
EUR 7.11
4.3. aktu zāles noma (izcenojumā iekļauts garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda
EUR 14.23
4.4. aktu zāles noma (cenā iekļauts tehnisko līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1
stunda
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EUR 21.34
4.5. sporta zāles noma 1
stunda
EUR 4.98
4.6. viena datora lietošana 1 stunda
EUR 0.64
5.
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā šādus maksas pakalpojumus:
5.1. kamīnzāles noma (izcenojumā ietverts zāles aprīkojuma un video projektora, kāpņu, vestibila sanitāro mezglu
izmantošana, elektrība un siltums) 1 stunda EUR 35.57
5.2. klašu telpu noma (izcenojumā ietverts telpas, kāpņu, vestibila sanitāro mezglu izmantošana, elektrība un siltums) 1
stunda
EUR 14.23
6.
Cēsu 2. pamatskolā šādus maksas pakalpojumus:
6.1. aktu zāles noma (izcenojumā ietverts garderobes, trepju, vestibila, sanitāro mezglu noma) 1 stunda
EUR 14.00
6.2. aktu zāles noma (izcenojumā ietverts garderobes trepju, vestibila, sanitāro mezglu noma un videoprojektora un vai
apskaņošanas aparatūras izmantošana) 1
stunda
EUR 20.00
6.3. sporta zāles noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana) 1 stunda
EUR
14.00
6.4. ½ sporta zāles noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana) 1
stunda
EUR 8.00
6.5. aerobikas zāles noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana) 1
stunda
EUR 5.00
6.6. saunas noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana) pirmā stunda
EUR 11.00
katra nākošā
stunda
EUR 5.00
6.7. nozaudētas garderobes skapīša atslēgas atjaunošana
EUR 3.00
7. Cēsu 2.vidusskolā maksas pakalpojumu – vienas klašu telpas noma (izcenojumā iekļauts video projektora u.c. tehnisko
līdzekļu, garderobes un koplietošanas telpu izmantošana) 1 stunda – EUR 5.69.
8. Cēsu 1.pamatskolā šādus maksas pakalpojumus:
10.1. 3 – 6 gadīgo bērnu muzikālo dotību attīstīšanas nodarbības par vienu nodarbību vienam bērnam
EUR 0.71
9. Maksas pakalpojumu izcenojumi ietver PVN.
10. Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
11. Uzdot Cēsu 1. pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas,
Rāmuļu pamatskolas, Līvu pamatskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu
2.vidusskolas direktoriem nodrošināt lēmuma izpildi.
12. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Iekšējai revidentei.

Lēmums Nr. 380 Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma
„Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 5.panta otrās daļas 3.punktu un 5.panta
ceturto daļu, 5.panta 3.daļas 3.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013. (prot.Nr.12)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis,
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U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Cēsu novada pašvaldība nodod bez atlīdzības mācību materiāla komplektu, sastāvošu no 1 diska (8 animācijas
filmas) un metodiskā līdzekļa pedagogiem par Eiropas Monetārās Savienības kopējo valūtu EURO:
1.1. Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolai - 1 komplektu par kopējo vērtību LVL 45.01;
1.2. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai - 1 komplektu par kopējo vērtību LVL 45.01.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.

Lēmums Nr. 381 Par grozījumiem Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata
vienību sarakstā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu,
ievērojot Cēsu 2.pamatskolas direktora O.Bicāna 04.09.2013. iesniegumu Nr.1-10/45 un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 12.09.2013. atzinumu ( protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.Izdarīt Cēsu 2.pamatskolas pedagoģisko amata vienību sarakstā šādus grozījumus:
1.1
likvidēt 0,09 amata vienības – pirmsskolas mūzikas skolotājs (profesijas klasifikācijas kods 2342
02);
1.2
izveidot 0,09 amata vienības – pirmsskolas sporta skolotājs (profesijas klasifikācijas kods 2342
03).
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu 2.pamatskola direktoram.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 382 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 16.09.2013. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā un Cēsu novada 01.07.2009. saistošo
noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, E.Geruļskis, I.Timermanis, A.Rasmanis,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam ikgadējā atvaļinājuma daļu – 1 (vienu)
nedēļu no 07.10.2013. līdz 13.10.2013. (ieskaitot).
2.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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