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Lēmums Nr. 466 Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Lenču ielā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā
Ziņo: L.Madelāne, Cēsu novada pašvaldība Attīstības plānošanas nodaļas
Uzņēmējdarbības attīstības speciāliste
2013.gada 31.oktobrī ir saņemts un reģistrēts (reģ. nr. 31.10.2013. Nr. 1-38/4037) SIA „Olympic Casino Latvia” reģ. nr.
40003264397 iesniegums ar lūgumu Cēsu novada domei, izsniegt atļauju organizēt totalizatoru un derības SIA
„Olympic Casino Latvia” piederošajā struktūrvienībā Lenču ielā 5.
Izvērtējot saņemto iesniegumu un domes rīcībā esošos materiālus, Cēsu novada dome konstatē turpmāko:
1) sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olympic Casino Latvia” iesniegumā norāda, ka:
a) atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saņēmusi Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu
uzraudzības inspekcijas izsniegtu licenci Nr. TD – 12, kura dod tiesības organizēt totalizatoru un derības uz nenoteiktu
laiku;
b) ir noslēgusi nedzīvojamo telpu nomas līgumu ar nekustamā īpašuma Cēsīs, Lenču ielā 5 īpašnieku sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „LAUKUMS”, reģ. nr. 49503000561 par telpu 417 m2 platībā, kas atrodas ēkas Lenču ielā 5, Cēsīs,
pagrabstāvā un 1.stāvā, 2.stāvā, nomu spēļu zāļu, bāru vai sabiedriskās ēdināšanas iekārtošanai;
c) Cēsu pilsētas dome jau iepriekš ir izsniegusi atļauju atvērt spēļu zāli un organizēt azartspēles minētajās telpās;
2) Cēsu pilsētas dome jau ir pieņēmusi lēmumu „Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Cēsīs, Lenču ielā 5”, ar kuru atļāva
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Olympic Casino Latvia” atvērt spēļu zāli un organizēt normatīvajos paredzētās
azartspēles Lenču ielā 5, Cēsīs.
3) Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta ceturto daļu „pašvaldība atļauju atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās izsniedz uz nenoteiktu laiku”.
4) Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta pirmo daļu, lai saņemtu „atļauju atvērt kazino,
spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās
telpās, azartspēļu organizētājs iesniedz pašvaldībai iesniegumu, kuram pievieno:
1) azartspēļu organizēšanas licences apliecinātu kopiju;
2) dokumentus (to kopijas), kas apliecina īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots atvērt kazino, spēļu zāli, bingo zāli,
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, un telpu īpašnieka rakstveida apliecinājumu par piekrišanu atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās vai dokumentus (to kopijas),
kas pierāda iesniedzēja tiesības lietot telpas vai apliecina iespēju iegūt tiesības lietot telpas, kurās paredzēts atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu, kopā ar telpu īpašuma tiesības
apliecinošiem dokumentiem (to kopijām). Ja persona, kura parakstījusi dokumentu, kas apliecina iespēju iegūt tiesības
lietot telpas, nav telpu īpašnieks, papildus iesniedzams telpu īpašnieka rakstveida apliecinājums par piekrišanu atvērt
kazino, spēļu zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu šajās telpās”.
3) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Olympic Casino Latvia” ir Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un
azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2006.gada 27.decembrī izsniegta licence Nr.A-55 azartspēļu organizēšanai un
uzturēšanai uz nenoteiktu laiku; azartspēļu nosaukums: spēļu automātu un kazino spēles; Latvijas Republikas Finanšu
ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2013.gada 6.septembrī izsniegta licence Nr. TD-12 azartspēļu
organizēšanai un uzturēšanai uz nenoteiktu laiku; azartspēļu nosaukums: Totalizators un derības; Latvijas Republikas
Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas 2013.gada 7.janvārī izsniegta licence spēļu zāles
atvēršanai Nr. SZ – 1030, azartspēļu organizēšanas vieta: Lenču iela 5, Cēsis, Cēsu novads
4) Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Lenču ielā 5, Cēsis, Cēsu novads, ir sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Laukums” (reģ.nr. 49503000561).
5) 2004.gada 11.oktobrī ir noslēgts nedzīvojamo telpu nomas līgums telpu Lenču ielas 5, 1.stāvā, 2.stāvā un pagrabstāvā,
nomu līdz 2015.gada 1.aprīlim spēļu zāles - kazino un bāra ierīkošanai.
Saskaņā ar Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 42.panta piekto daļu „lēmumu par atļauju atvērt kazino, spēļu
zāli, bingo zāli, totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas vietu un organizēt attiecīgās azartspēles konkrētajās telpās
pašvaldība pieņem vai atsaka atļaujas izsniegšanu 45 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas”.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu un Latvijas Republikas
Azartspēļu un izložu likuma otro, trešo un piekto daļu, ņemot vērā to, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Olympic
Casino Latvia” ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus pašvaldības atļaujas saņemšanai, ka adresē Lenču ielā 5,
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Cēsīs, Cēsu novadā, jau ir bijusi izsniegta Cēsu pilsētas domes atļauja atvērt azartspēļu zāli un šī vieta neatrodas vietā,
kurā atbilstoši Latvijas Republikas Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrajai daļai nav atļauts organizēt azartspēles, un
Cēsu novada pašvaldība uzskata, ka totalizatora un derību organizēšana jau atvērtajā spēļu zālē Lenču ielā 5, Cēsīs, Cēsu
novadā, neradīs būtisku Cēsu novada administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu, ņemot vērā Cēsu
novada pašvaldības Attīstības teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2013. (prot.Nr.40) atzinumu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Atļaut sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Olympic Casino Latvia” (vienotais reģistrācijas Nr.40003264397, juridiskā
adrese: Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010) organizēt totalizatoru un derības SIA „Olympic Casino Latvia”
struktūrvienībā Lenču ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziskā persona – pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās
adreses) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Lēmums Nr. 467 Par zemes ierīcības projekta Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
apstiprināšanu
Ziņo: M. Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 08.08.2013. pieņēma lēmumu Nr.307 (prot.Nr.13, 5.p.) „Par zemes ierīcības projekta Austrumu iela 5
Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde atdalot no zemes gabala 484
kv.m. lielu zemes gabalu, uz kura atrodas transformators.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši zemes vienības īpašnieka - Cēsu novada pašvaldība, priekšlikumiem,
saskaņots ar komunikāciju turētājiem, AS ”Sadales tīkliem” un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāva (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 20.06.2013. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.1.punktu, un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2013. sēdes priekšlikumu
(protokols Nr.40), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Austrumu iela 5 Cēsīs, Cēsu novadā saskaņā ar pielikumu.
2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) piešķirt adresi Austrumu iela 3, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 484 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūve (1201).
2.3. Uz zemes gabala esošai ēkai ar kadastra apzīmējumu 4201 003 0154 001 mainīt adresi uz Austrumu iela 3, Cēsis,
Cēsu nov.;
3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) saglabāt adresi Austrumu iela 5, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 6980 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve (1005).
4. Zemes vienību apgrūtinājumi tiek aktualizēti atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un to platības
tiek precizētas un noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
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
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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. 468 Par zemes ierīcības projekta Gaujas ielā 88, Cēsīs, Cēsu nov.,
apstiprināšanu
Ziņo: M. Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 22.11.2012. pieņēma lēmumu Nr.530 (prot.Nr.20, 2.p.) „Par zemes ierīcības projekta Gaujas iela 88
Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde atdalot no zemes gabala1232 kv.m.
un 527 kv,m lielus zemes gabalus, kas nepieciešami Gaujas ielas izbūvei.
Gaujas ielas rekonstrukcija notiek pamatojoties uz vienošanos, noslēgtu 2012.gada 30.augustā, par Eiropas Savienības
projekta Nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/005 „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas – rekonstrukcija” īstenošanu Nr. SM
2012/-45.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši zemes vienības īpašnieka - Cēsu novada pašvaldība, priekšlikumiem,
saskaņots ar komunikāciju turētājiem, un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāva (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288
”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 20.06.2013. noteikumu Nr. 496
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas
kārtība” 16.1.punktu, un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2013. sēdes
priekšlikumu (protokols Nr.40), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Gaujas iela 88 Cēsīs, Cēsu novadā saskaņā ar pielikumu.
2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Gaujas iela 88, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 64529 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve(0902).
2.3. Uz zemes gabala esošām ēkām saglabāt līdz šim reģistrētās adreses.
3. Zemes vienība (projektā Nr.2):
3.1. Zemes gabala platība 1232 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(1101).
4. Zemes vienība (projektā Nr.3):
4.1. Zemes gabala platība 527 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
(1101).
5. Pieņemt zināšanai, ka atdalītās zemes vienības (projektā Nr.2,3) paredzēts pievienot nekustamam īpašumam
Gaujas iela, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 3017.
6. Zemes vienību apgrūtinājumi tiek aktualizēti atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un to platības tiek
precizētas un noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).
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Lēmums Nr. 469 Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 89, Cēsīs, Cēsu nov.,
apstiprināšanu
Ziņo: M. Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada dome 31.10.2013. pieņēma lēmumu Nr.428 (prot.Nr.19, 7.p.) „Par zemes ierīcības projekta Rīgas ielā 89 Cēsīs,
Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde sadalot zemes vienību četros zemes
gabalos.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši zemes vienības īpašnieka - Cēsu novada pašvaldība, priekšlikumiem,
saskaņots ar komunikāciju turētājiem, un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas R. Klāva (sertifikāta Nr. AA-000000008) izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 20.06.2013. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1., un Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2013. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.40), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Rīgas ielā 89 Cēsīs, Cēsu novadā saskaņā ar pielikumu.
2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) piešķirt adresi Rīgas iela 87, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 1303 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) saglabāt adresi Rīgas iela 89, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1177 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
4. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 3) piešķirt adresi Kalnmuižas iela 10, Cēsīs, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 1298 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
5. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 4) piešķirt adresi Kalnmuižas iela 8, Cēsīs, Cēsu nov.:
5.1. Zemes gabala platība 1022 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
5.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
6. Zemes vienību apgrūtinājumi tiek aktualizēti atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un to platības tiek
precizētas un noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.
7. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
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. 470 Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov.,
apstiprināšanu
Ziņo: M. Malcenieks Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 10.09.2013. pieņēma lēmumu Nr.33 (prot.Nr.31.)
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„Par zemes ierīcības projekta Valmieras ielā 22 Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības
projekta izstrāde sadalot zemes vienību divās daļās ar platībām 5173 kv.m. un 3641 kv.m.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieces Valdas Butes priekšlikumam, saskaņots ar
komunikāciju turētājiem, un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Vitas Važas (sertifikāta Nr. BA-152) izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības
projektu, saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu,
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru kabineta 20.06.2013. noteikumu Nr. 496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu, un Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 12.11.2013. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.40), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Valmieras iela 22 Cēsīs, Cēsu novadā saskaņā ar
pielikumu.
2. Apbūvētai zemes vienībai un ēkām uz tās (projektā Nr. 1) saglabāt adresi Valmieras iela 22, Cēsīs, Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 5173 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).
3. Apbūve paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) piešķirt adresi Valmieras iela 22A, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 3641 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve(1001) 1820 kv.m.; komercdarbības objektu
apbūve(0801) 1821 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā.
4. Zemes vienību apgrūtinājumi tiek aktualizēti atbilstoši izstrādātajam zemes ierīcības projektam un to platības
tiek precizētas un noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus.
5. Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
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. 471 Par Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajiem noteikumiem
Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”
Ziņo: M. Niklass, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 31.10.2013. saņemta LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) 30.10.2013. vēstule Nr. 18-6/10448 (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēta ar Nr.1-33/4046), kur VARAM pēc Cēsu
novada domes 10.10.2013. saistošo noteikumu Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izvērtēšanas
izteikusi par tiem iebildumus un lūgusi saistošos noteikumus precizēt.
VARAM norādījusi, ka precizējams Saistošo noteikumu 2. punkta „Saistošajos noteikumos lietotie termini” 2.1.
apakšpunkts, kas noteic, ka bērns bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš var pretendēt uz pašvaldības
palīdzību papildus normatīvajos aktos noteiktajam, ir ārpusģimenes aprūpē (audžuģimenē, aizbildnībā) esošs bērns, par
kuru lēmumu pieņēmusi Cēsu novada bāriņtiesa (turpmāk – bāriņtiesa) un kura deklarētā dzīvesvieta pirms bāriņtiesas
lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu novada teritorijā, un ja aizbildnības nodibināšanas iemesls atbilstoši bāriņtiesas
lēmumam nav vecāku darba apstākļi, kuru dēļ viņi nevar bērnu aprūpēt. Savu norādījumu VARAM pamatojusi ar to, ka ne
Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”, ne citi ārējie normatīvie akti neparedz, ka
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pabalsti audžuģimenē ievietotajam bērnam tiek piešķirti tikai par bērniem, kuru dzīvesvieta pirms bāriņtiesas lēmuma
pieņemšanas bija deklarēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un ka minētos pabalstus izmaksā no tās
pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas noslēgusi līgumu ar audžuģimeni. Iebilstot par minētās normas formulējumu, VARAM
nav ņēmusi vērā, ka Saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā skaidrotais apzīmējums, kā liecina termina definīcija, tiek
attiecināts uz sociālo grupu, kam tiek piešķirta Cēsu novada pašvaldības palīdzība papildus normatīvajos aktos
noteiktajam, proti, papildus pabalstiem par audžuģimenēs ievietotajiem bērniem, kā to noteic Ministru kabineta
19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 48. punkts un uz ko atsaukusies VARAM. Turklāt, saistošo
noteikumu IV nodaļas „Pabalsts bārenim” 11. punktā noteikts, ka pabalstu bārenim piešķir normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, un šīs normas formulējums papildus norāda, ka 2.1. punktā lietotais apzīmējums attiecināms tikai uz personu
kategoriju, kura saņem Saistošajos noteikumos paredzētās pašvaldības sociālās garantijas. Ievērojot minētos apstākļus,
Saistošo noteikumu 2.1. punkts nav uzskatāms par prettiesisku un Saistošajos noteikumos atstājams bez izmaiņām.
VARAM norādījusi, ka, ja Saistošo noteikumu 14.punktā minētais pabalsts uztura naudai ir pabalsts, kas ir piešķirams
atbilstoši Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31.punktam, tad
šajā gadījumā precizējams pabalsta apmērs, jo šāds pabalsts nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru. Saistošo noteikumu 14. punkts ietverts Saistošo noteikumu IV nodaļā „Pabalsts bārenim” un noteic, ka uztura
naudas apmērs ir 25,00 euro mēnesī, uztura nauda tiek piešķirta līdz kārtējā mācību pusgada beigām un tiek ieskaitīta
pieprasītāja norādītajā bankas kontā. Uztura naudas regulējums ietverts Saistošo noteikumu 12. punktā, kur noteikts, ka
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecumam, ir tiesības saņemt uztura naudu, ja tie sekmīgi un bez pārtraukuma turpina mācības augstākās izglītības dienas
nodaļā. Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” (turpmāk - MK
noteikumi Nr. 857) 31.punktā noteikts, ka, ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējā vai profesionālās
izglītības iestādē, kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteikto
kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes
aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
apmēru. Ievērojot, ka no iepriekš minēto normu formulējuma saprotams, ka tās noteic dažāda veida sociālās garantijas –
valsts paredzēto pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas izmaksājams atbilstoši MK noteikumiem Nr. 857, un uztura naudu,
kas Saistošajos noteikumos paredzēta noteiktai personu grupai, uz Saistošo noteikumu IV nodaļā „Pabalsts bārenim”
paredzēto uztura naudu nav attiecināms MK noteikumu Nr. 857 31. punktā ietvertais regulējums par pabalsta apmēru, kas
nedrīkst būt mazāks par valsts noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalstu, un šī iemesla dēļ nav nepieciešams precizēt
Saistošo noteikumu 14. punktu.
Saskaņā ar VARAM norādīto Saistošo noteikumu 2.10, 3.1., 3.2. apakšpunktā un 4., 8. un 22. punktā precīzi minams
attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas datums, numurs un nosaukums, nepieciešamības gadījumā lietojot
saīsinājumus, lai uzlabotu normatīvā akta teksta uztveramību un skaidrību. Ievērojot, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo daļu, Ministru kabinets nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru
nepārsniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu, un kārtību, kādā ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu,
un ievērojot, ka saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 31. panta pirmo daļu Ministru kabinets var izdot ārējos
normatīvos aktus – noteikumus, ja likums Ministru kabinetu tam īpaši pilnvarojis, Saistošo noteikumu 2.10. apakšpunktā
termina „trūcīga ģimene” skaidrojumā (ģimene (mājsaimniecība), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem (turpmāk – MK noteikumi) un šo noteikumu 3. punktu), konkrēti
nenosaucot 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumus Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu”, lietots apzīmējums „Ministru kabineta noteikumi”, ar to saprotot Ministru kabineta noteikumus, kas
regulē vai turpmāk varētu regulēt attiecīgo jomu, proti, ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu,
un Saistošajos noteikumos piešķirot apzīmējumu „MK noteikumi”, kas turpmāk lietots Saistošo noteikumu 3.1. un 3.2.
apakšpunktā, 4. un 22. punktā. Attiecīgo Ministru kabineta noteikumu pieņemšanas datums, numurs un nosaukums
Saistošajos noteikumos nav konkretizēts, lai, Ministru kabineta noteikumiem mainoties, nebūtu jāizdara grozījumi
Saistošajos noteikumos. Analoģisku iemeslu dēļ Saistošo noteikumu 8. punktā noteikts, ka pabalsta garantētā minimālā
ienākuma nodrošināšanai (GMI pabalsta) izmaksā naudā daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā Ministru kabineta
noteikto un citu izdevumu segšanai ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, jo Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 1. panta 11. punktā kā pamatvajadzības ir definēts ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe
un obligātā izglītība, un saskaņā ar šā likuma 36. panta otro daļu izdoto Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr. 550
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„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts, garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktā noteikts, kādām pamatvajadzībām pieļaujama GMI pabalsta izmaksas
naudā daļēja vai pilnībā aizstāšana ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), proti, samaksājot ēdināšanas izdevumus skolā
vai bērnu audzināšanas iestādē, kā arī pieaugušo ēdināšanas un citus izdevumus saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem. Ievērojot iepriekš minētos argumentus, nav nepieciešami precizējumi Saistošo noteikumu 2.10., 3.1. un 3.2.
apakšpunktā un 4., 8., un 22. punktā.
VARAM norādījusi, ka svītrojams Saistošo noteikumu 61. punkts, jo līdzdarbības pienākumus nevar noteikt saistošajos
noteikumos un tie nosakāmi katram klientam individuāli. Sociālās palīdzības saņēmēja (klienta) līdzdarbības pienākumu
veikšanas pienākums noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 7. panta pirmajā daļā (Klientam ir
pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus [..]) un 17.06.2009. Ministru
kabineta noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts, garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 10. punktā, kas, cita starpā, noteic, ka sociālais dienests
noslēdz vienošanos par līdzdarbību ar katru pilngadīgo ģimenes locekli, vienojoties par pabalsta saņēmēja un viņa
ģimenes sociālās situācijas uzlabošanai. Saistošo noteikumu 61. punktā noteikts, ka Dienests, noslēdzot vienošanos ar
klientu, klientam var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus: sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, nekavējoties ziņot par
pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālas palīdzības pabalstu saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas ziņas; uzrādīt
pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai; ierasties personiski, lai vienotos par
pasākumiem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības sniegšanu; apmeklēt ārstu, lai veiktu
medicīnisko izmeklēšanu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai; pakļauties ārstēšanai un atveseļošanas
pasākumiem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos
minētas personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos; piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos
darba iemaņu nezaudēšanai; iesaistīties individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izpildē; citus pienākumus viņa problēmas
risināšanā. Ievērojot, ka minētās normas formulējums neierobežo klientiem nosakāmo līdzdarbības pienākumu kopumu,
pieļauj individuālu pieeju līdzdarbības pienākumu noteikšanā katram klientam atbilstoši konkrētām vajadzībām viņa
sociālās situācijas uzlabošanā un attiecībā uz sociālās palīdzības saņēmēju (klientu) normai ir informatīvs raksturs par
iespējamo līdzdarbības pienākumu veidiem, Saistošo noteikumu 61. punkts nav svītrojams.
Ievērojot iepriekš minētos apstākļus un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45. panta ceturto un piekto daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta pirmo daļu un 36. panta otro daļu, Ministru kabineta
15.11.2005. noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 31.punktu un Ministru kabineta 17.06.2009.
noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts, garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 15. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības
jautājumu komitejas 07.11.2013. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Nepiekrist pilnībā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 30.10.2013. atzinumam Nr. 18-6/10448 par Cēsu
novada domes 10.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” un publicēt tos laikrakstā „Cēsu Vēstis”.

Lēmums Nr. 472 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi
Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā””
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo daļu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumu Nr.37 „Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” saskaņā ar
pielikumu.
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
21.11.2013. lēmumu Nr.472

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
21.11.2013.
Nr.37
Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
5.panta trešo daļu
1. Izdarīt Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā šādus grozījumu:
1.1.Aizstāt noteikumu 2.3. punktā skaitli un saīsinājumu „100 Ls” ar skaitli un vārdu „142 euro”;
1.2.Svītrot noteikumu 2.5.punktu;
1.3.Aizstāt noteikumu 2.6.1.punktā skaitļus un saīsinājumu „1000 – 3000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 1423 – 4269 euro”;
1.4.Aizstāt noteikumu 2.6.2.punktā skaitļus un saīsinājumu „3000 – 5000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 4269 – 7114 euro”;
1.5.Aizstāt noteikumu 2.6.3.punktā skaitļus un saīsinājumu „5000 – 10 000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 7114 – 14 229
euro”;
1.6.Aizstāt noteikumu 2.6.4.punktā skaitli un saīsinājumu „virs 10 000 Ls” ar skaitli un vārdiem „ virs 14 229 euro”;
1.7.Aizstāt noteikumu 2.7.punktā ieguldījumu apmēru skaitļus un saīsinājumu:
1.8.„ 1000 – 3000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 1423 – 4269 euro” ;
1.9.„ 3000 – 10 000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 4269 – 14 229 euro”;
1.10.
„ 10 000 – 25 000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 14 229 – 35 572 euro”;
1.11.
„ 25 000 – 50 000 Ls” ar skaitļiem un vārdu „ 35 572 – 71 144 euro”;
1.12.
Papildināt noteikumus ar 2.7.1 punktu šādā redakcijā:
„2.7.1 Fiziskām un juridiskām personām piederošās saimnieciskās darbības veikšanai uzceltās vai rekonstruētās ēkas –
vienu gadu, skaitot ar nākamo mēnesi pēc to nodošanas ekspluatācijā – 90% apmērā no ēkas nodokļa summas”;
1.13.
Papildināt noteikumus ar 2.14.2 punktu šādā redakcijā:
„2.14.2 Politiski represētajai personai par vienīgo nekustamo īpašumu, kas ir šīs personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā
mazāk nekā 5 gadus – 50% apmērā no nodokļa summas”;
1.14.
Aizstāt noteikumu 2.16.2.punktā skaitli un saīsinājumu „ 25 000 Ls” ar skaitli un vārdu
„ 14 229 euro” un svītrot vārdu (pamatkapitālā);
1.15.
Papildināt noteikumus ar 2.19.punktu šādā redakcijā:
„2.19. Sabiedriskā labuma organizācijai, biedrībai vai nodibinājumam par tai nomā nodoto pašvaldības nekustamo
īpašumu, darbības nodrošināšanai – 90% apmērā no nodokļa summas”;
1.16.
Papildināt noteikumus ar 2.20.punktu šādā redakcijā:
„2.20. Fiziskas un juridiskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru lieto vai nomā sabiedriskā labuma
organizācijas, biedrības vai nodibinājumi – 90% apmērā no nodokļa summas”;
1.17.
Papildināt noteikumus ar 2.21.punktu šādā redakcijā:
„2.21. Juridiskas persona, kuras veic komercdarbību un reģistrētas Komercreģistrā ne vēlāk par 3 gadiem, izveidojot
vismaz 3 jaunas darba vietas – 50% apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas”;
1.18.
Papildināt noteikumus ar 2.22.punktu šādā redakcijā:
„2.22. Fiziskas personas par nekustamo īpašumu vai tā daļu, kuru nomā juridiskas personas, kuras veic komercdarbību un
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reģistrētas Komercreģistrā ne vēlāk par 3 gadiem, izveidojot vismaz 3 jaunas darba vietas – 50% apmērā no ēkas (vai
daļas) nodokļa summas”;
1.19.
Papildināt noteikumus ar 3.4.1 punktu šādā redakcijā:
„3.4.1 Nodokļu maksātājs, lai saņemtu 2.7.1 punktā minētos atvieglojumus jāiesniedz:
3.4.11. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;
3.4.12. izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta kopiju uzrādot oriģinālu”;
1.20. Svītrot apakšpunktu 3.9.2;
1.21. Papildināt noteikumus ar 3.10.punktu šādā redakcijā:
„3.10. nodokļu maksātājiem, lai saņemtu 2.19., 2.20. punktā minēto atvieglojumu, jāiesniedz:
3.10.1.iesniegums par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu;
3.10.2.dokumenta kopija, kas apliecina sabiedriskā labuma organizācijas, biedrības statusu;
3.10.3. dokumenta kopija – nomas līgumam”;
1.22. Papildināt noteikumus ar 3.11.punktu šādā redakcijā:
„3.11. nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.14.2 punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.11.1. iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašumā nenotiek saimnieciskā darbība;
3.11.2. represēto apliecību kopija, uzradot oriģinālu;
3.11.3. dokumentu kopija, kas apliecina īpašuma piederības statusu”;
1.23. Papildināt noteikumus ar 3.12.punktu šādā redakcijā:
„3.12. nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.21.punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.12.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;
3.12.2. izziņa no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par komercsabiedrībā patstāvīgi strādājošo darbinieku skaitu.
Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas;
3.12.3. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija uzrādot oriģinālu;
3.12.4. uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (Pielikums Nr.2)”;
1.24. Papildināt noteikumus ar 3.13.punktu šādā redakcijā:
„3.13. nodokļu maksātājam, lai saņemtu 2.22.punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.13.1. iesniegums par nodokļa atlaides piešķiršanu norādot šo noteikumu konkrētā punkta apakšpunktu;
3.13.2. nomas līguma kopija ar juridisku personu par nekustamā īpašuma nomu;
3.13.3. izziņa par nomnieku no Valsts ieņēmuma dienesta (VID) par komercsabiedrībā patstāvīgi strādājošo
darbinieku skaitu. Izziņa derīga mēnesi pēc tās izsniegšanas;
3.13.4. nomnieka Komersanta reģistrācijas apliecības kopija uzrādot oriģinālu;
3.13.5. nomnieka uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu (Pielikums Nr.2)”;
1.25. Aizstāt skaitli un vārdu „ 2.14.punktā” ar skaitli „2.142.” un papildināt ar skaitli un vārdiem „ un 2.7.1punktā ”;
1.26. Aizstāt skaitli un vārdu „2.18.punktā” ar skaitli un vārdu „2.22.punktā”;
1.27. Papildināt noteikumus ar 4.3.1.punktu šādā redakcijā:
„4.3.1 Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu uz likuma un šo noteikumu
pamata, piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 473 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.38 „Par
civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 1. punktu un „Civilstāvokļa
aktu reģistrācijas likumu”, 47. panta pirmajā daļas 2., 3. un 4. punktu un, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.11.2013. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.38 „Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu
saņemšanas nodevu” saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
21.11.2013. lēmumu Nr.473
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
21.11.2013.
Nr.38

Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas nodevu
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām”
12. panta pirmās daļas 1. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka Cēsu novada pašvaldības nodevas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo
dokumentu saņemšanas (turpmāk – nodeva) apmēru un maksāšanas kārtību.
2. Nodevas likmes ir šādas:
2.1. izziņas par civilstāvokļa akta reģistrāciju izsniegšana – 4,27 euro;
2.2. Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabātā civilstāvokļa akta reģistra ieraksta papīra formāta kopijas
izsniegšana – 4,27 euro;
2.3. civilstāvokļa akta reģistra ieraksta datorizdrukas izsniegšana – 4,27 euro.
1. Nodeva maksājama pirms civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu saņemšanas.
2. Papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, no nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu
dokumentu):
4.1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
4.2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu;
4.4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
4.5. daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un
aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
1. Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu izsniegšanu nodevu neiekasē:
5.1.
ja civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošais dokuments nepieciešams uzturlīdzekļu piedziņas, valsts
pabalstu un pensijas piešķiršanas lietās;
5.2.
aizbildnības vai aizgādības nodibināšanas lietās;
5.3.
politiski represēto personu reabilitācijas lietās;
5.4.
personu apliecinošo dokumentu izsniegšanas lietās notiesātām personām;
5.5.
uz paritātes pamata pēc ārzemnieka pieprasījuma, ja ar attiecīgo valsti ir noslēgts līgums par savstarpējo
tiesisko palīdzību.
1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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Lēmums Nr. 474 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 39 „Grozījumi
Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 24„Pasažieru
pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantā noteikto kārtību, likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta 11. punktu un 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Autopārvadājumu likuma 35. panta pirmo daļu un 39. panta piekto
daļu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis,
M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.39 „Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011.
saistošajos noteikumos Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem” saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
21.11.2013. lēmumu Nr.474
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
21.11.2013.
Nr.39
Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 24
„Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem taksometriem”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. Panta 11. Punktu un 21. Panta pirmās daļas 16. Punktu,
Autopārvadājumu likuma 35. Panta pirmo daļu un 39. Panta piekto daļu

1. Izdarīt Cēsu novada domes 10.11.2011. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Pasažieru pārvadājumi ar vieglajiem
taksometriem” šādus grozījumus:
izteikt 6.5., 6.6., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4., punktus sekojošā redakcijā:
„6.5. Par pasažieru pārvadāšanu bez licences kartiņas taksometra vadītājam uzliek naudas sodu- no 213 euro līdz Ls 355
euro;”
„6.6. Par pašvaldības atšķirības zīmes – emblēmas neesamību vai būtiski bojātas emblēmas lietošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 14 euro;
„7.1. Taksometra nolīgšanas tarifs – 2 euro.”
„7.2. Dienas tarifs par vienu kilometru (no 6.00-21.00) – 0,57 euro (t.sk. PVN).”
„7.3. Nakts tarifs par vienu kilometru (no 21.00-6.00) – 0,71 euro (t.sk. PVN).”
„7.4. Laika tarifs par 1 (vienu) minūti – 0,14 euro (t.sk PVN).”
2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvāri.

Lēmums Nr. 475 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.
630 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licences, licences
14. no 44

kartītes un dublikātu izsniegšanas un pārreģistrācijas maksu Cēsu novadā”
apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantā noteikto kārtību, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 11. punktu un 21. panta pirmās daļas 14. punktu un Autopārvadājumu likuma 35., 39. pantu, ievērojot LR Ministru
kabineta 24. 05. 2011. noteikumus Nr. 411 „Autopārvadājumu kontroles organizēšana un īstenošanas kārtība” 3.1. punktu
un IV nodaļu, LR Ministru kabineta 3.07.2012. noteikumus Nr. 468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem
taksometriem”, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14. 11. 2013. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 630 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem
licences, licences kartītes un dublikātu izsniegšanas un pārreģistrācijas maksu Cēsu novadā” šādus grozījumus un izteikt
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. punktus šādā redakcijā:
„ 1.1. licences un 2 gabalu emblēmu izsniegšanu – 35 euro, t.sk. PVN;
1.2. licences pārreģistrēšana -14 euro, t.sk. PVN;
1.3. licences dublikāta izsniegšana – 14 euro, t.sk. PVN;
1.4. licences kartītes izsniegšana – 7 euro, t.sk. PVN;
1.5. licences kartītes dublikāta izsniegšana – 3 euro, t.sk. PVN”
2. Lēmums stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Lēmums Nr. 476 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 40 ”Grozījumi
Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 45 “Sabiedriskās
kārtības noteikumi” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz euro ieviešanas kārtības likuma 31. pantā noteikto kārtību, likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 12. punktu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.
(prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes Saistošos noteikumus Nr.40 „Grozījumi Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošajos
noteikumos Nr.45 “Sabiedriskās kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
21. 11. 2013.
lēmumu Nr. 476

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
15. no 44

21. 11.
2013.
Nr.40
Grozījumi Cēsu novada domes 30. 12. 2010. saistošajos noteikumos
Nr. 45 “Sabiedriskās kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 12. punktu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 30. 12. 2010. saistošajos noteikumos Nr. 45 “Sabiedriskās
kārtības noteikumi” šādus grozījumus:
izteikt 8.1., 8.2., 9., 10.1., 10.2., 11., 12.1., 12.2., 13.1., 13.2.,14.1., 14.2., 14.3., 14.4., 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 16., 17., 18., 19., 20., 21.,
22.1., 22.2., 23. punktus šādā redakcijā:
„8.1. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko līdzekļu
lietošanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā
no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas Cēsu novada pašvaldībā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.
8.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 140 euro.
9. Sabiedrisko vietu piegružošana
Par sabiedrisko vietu vai daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.
10.1. Par sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar izbirām no transportlīdzekļu kravām, dubļiem, eļļām vai citiem
sārņiem, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 140 euro līdz 350 euro.
10.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu – fiziskām personām no 70 euro līdz 100euro, juridiskām personām no
350 euro līdz
700 euro.
11. Transportlīdzekļu mazgāšana vai remontdarbu veikšana
Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai tehniskās apkopes veikšanu ārpus šim nolūkam
paredzētām vietām, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 140 euro.
12.1. Par atrašanos sabiedriskajās vietās, t. Sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās vai sabiedriskajā transportā, ar
atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, izņemot vietas un pasākumus, kur alkoholisko dzērienu
lietošanu atļāvusi pašvaldība un kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, uzliek naudas sodu no 5 euro līdz 35 euro
12.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro.
13.1 Par nepilngadīgas personas atrašanos bāros, naktsklubos, kur tiek tirgoti tabakas
izstrādājumi vai
alkoholiskie dzērieni t.sk. alus bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst. 22:00
līdz plkst. 7:00 pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 euro līdz 210 euro, juridiskām personām no 350 euro līdz 710 euro.
13.2 Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, - uzliek naudas
sodu fiziskām personām no 210 euro līdz 350 euro,
juridiskām personām no 710 euro līdz 1420 euro.
14.1. Par nepilngadīgas personas atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst.22:00 līdz
plkst.7:00, bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes, datorsalona vai publiskās interneta
pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 140 euro.
14.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu – fiziskām personām no 70 euro līdz 140 euro, juridiskām personām no 140 euro līdz 210 euro.
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14.3 Par nepilngadīgas personas atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz
plkst. 7:00, bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes, datorsalona vai publiskās
interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai”, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 140 euro.
14.4. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no 70 euro līdz 140 euro, juridiskām personām no 140 euro līdz 210 euro.
15.1. Nepilngadīgai personai, līdz 16 gadu vecumam, par atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās
Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā, uzliek naudas sodu 10 euro.
15.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu 20 euro.
15.3. Par nepilngadīgas personas, vecumā līdz 16 gadiem, atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma
vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā datorsalona, publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai
atbildīgai amatpersonai, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 euro līdz 70 euro, juridiskām personām no 70 euro līdz 100 euro.
15.4. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 70 euro līdz 100 euro, juridiskām personām no 100 euro līdz 140 euro.
16. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm vai stāvēšanu uz tiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 euro.
17. Bērna rotaļāšanās uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos
Par bērna rotaļāšanos uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus
aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.
18. Peldēšanās, mazgāšanās un dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu no 5 euro līdz 35 euro.
19. Dzīvojamo, sabiedrisko ēku, žogu, spēļu atrakciju bojāšana vai iznīcināšana
Par dzīvojamo, sabiedrisko ēku, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma, bērnu rotaļlaukuma spēļu
atrakciju bojāšanu (t.sk. apzīmēšana vai aprakstīšana) vai to iznīcināšanu, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 140 euro.
20. Pieminekļu, piemiņas vietu vai to arhitektūras formu bojāšana
Par pieminekļu, piemiņas vietu vai to arhitektūras formu bojāšanu vai iznīcināšanu, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 140 euro.
21. Apstādījumu bojāšana
Par puķu stādījumu, apstādījumu vai zālienu postīšanu, uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 70 euro.
22.1. Par nepiederošu personu prettiesisku iekļūšanu norobežotā teritorijā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 euro.
22.2. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro.
23. Skaļa muzicēšana vai mūzikas atskaņošana, kuras dzirdamība sniedzas ārpus īpašumā, valdījumā, nomā vai
patapinājumā nodotās teritorijas
Pie administratīvās atbildības sauc personu, ja muzicēšana vai mūzikas atskaņošanas dzirdamība sniedzas ārpus īpašumā
valdījumā, nomā vai patapinājumā nodotās teritorijas (telpas, nojumes, terases, ēkas, automašīnas. u.tml.), ja tas traucē
citu iedzīvotāju mieru un tā nav saskaņota ar pašvaldību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.”
25. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
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Lēmums Nr. 477 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.41 „Grozījums
Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, Publisko
aģentūru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu un 25. pantu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests” nolikuma 2.2. apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu
komitejas 07.11.2013. atzinumam (prot. Nr. 16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumam (prot.
Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.41 „Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ””saskaņā ar pielikumu.

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
21.11.2013. lēmumu Nr. 477
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
21.11.2013.
Nr.41

Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25
„Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ”

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūra likuma
17.panta otro un ceturto daļu
1. Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” maksas pakalpojumi ” šādu grozījumu: izteikt pielikuma 9.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
9.5.

Telpu iznomāšana sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības,
m2 mēnesī
zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai

2.

Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

1,42

Lēmums Nr. 478 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr. 42 „Pašvaldības
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aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
maksas pakalpojumi” saskaņā ar pielikumu.
APTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 21.11.2013.
lēmumu Nr. 478
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
21.11.2013.
Nr.42

Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu
1.
Šie saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” (turpmāk –
Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2.
Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu veidā Aģentūras kasē
vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3.
Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras
apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās
darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4.
Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
5.
Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 30.09.2010. saistošos noteikumus Nr.39 „Pašvaldības
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”.
6.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
PIELIKUMS
Cēsu novada domes 21.11.2013.
lēmumam Nr. 478
Pašvaldības aģentūras
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojums

1.Ieejas maksa:
1.1.
Pils kompleksā pieaugušajiem
1.2.
Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem
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Cena (EUR)

5,00
2,50

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.
1.29.
1.30.
1.31.

1.32.

Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16
9,00
gadu vecumam)
Pils kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām maksas atvieglojumi 10%
apmērā
Muzejā pieaugušajiem
3,00
Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem
1,50
Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu
3,00
Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils
1,50
dārzu
Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam) 6,00
uz pilsdrupām un pils dārzu
Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem
1,50
Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem,
1,00
pensionāriem
Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem
1,00
Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
2,50
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
1,50
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem,
studentiem, pensionāriem
Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
1,00
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma
bērniem
Koncertā pieaugušajiem*
2,50 līdz 15,00
Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem*
0,50 līdz 10,00
Izklaides pasākumā pieaugušajiem*
2,50 līdz 15,00
Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*
0,50 līdz 10,00
Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem*
1,00 līdz 10,00
Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*
0,50 līdz 10,00
Bērnu pasākumā pieaugušajiem*
1,00 līdz 10,00
Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem*
0,50 līdz 3,00
Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem
1,50
Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem,
1,00
pensionāriem
Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā*
0,50 līdz 10,00
Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils kompleksā*
0,50 līdz 5,00
Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā
1,50
Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā
1,00
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
1,50
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) pieaugušajiem
Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
1,00
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem

*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz nepieciešamo finanšu
ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana,
pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem
par pasākumu/izstādi.

2. Muzejpedagoģiskās programmas:
Muzeja kompleksā (personai)
2.1.
Ārpus muzeja kompleksa (ar programmu)
2.2.

1,00
15,00

3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi:
Muzejs 1h latviešu valodā
3.1.
Muzejs 1h svešvalodā
3.2.

22,00
29,00
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3.3
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
4.

Pilsdrupu apskate 1h latviešu valodā
22,00
Pilsdrupu apskate 1h svešvalodā
29,00
Muzeja un pilsdrupu apskate 1.5h latviešu valodā
29,00
Muzeja un pilsdrupu apskate 1.5h svešvalodā
43,00
Cēsu vecpilsētas ekskursija 1.5h latviešu valodā
29,00
Cēsu vecpilsētas ekskursija 1.5h svešvalodā
43,00
Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 2.5h latviešu valodā
43,00
Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 2.5h svešvalodā
50,00
Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 2.5h latviešu
43,00
valodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 2.5h
50,00
svešvalodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija, muzeja un pilsdrupu apskate 3h
50,00
latviešu valodā
Cēsu vecpilsētas ekskursija, muzeja un pilsdrupu apskate 3h
57,00
svešvalodā
Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1h latviešu
29,00
valodā
Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1h
43,00
svešvalodā
Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 3.5h
50,00
latviešu valodā
Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 3.5h
70,00
svešvalodā
Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1h latviešu valodā
36,00
Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1h svešvalodā
50,00
Pašvaldības un pašvaldības iestāžu (Cēsu novada domes) oﬁciālajām delegācijām un
viesiem
maksas atvieglojumi 50% apmērā (p. 1.3.1.-1.3.20.)
Ekskursija Cēsu Izstāžu namā 1h latviešu valodā
7,00
Pasākumu organizēšana Aģentūras apsaimniekotajā teritorijā sadarbībā ar ārējiem
producentiem - 50% no pārdoto biļešu ieņēmumiem

5. Nomas maksa Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā
Pasākuma laiks (1h)
5.1.

:
35,00

6.Nomas
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

maksa Pils dārzam:
Pasākums (1h) bez telts īres
85,00
Katra nākamā h
43,00
Pasākums (1h) ar telts īri
100,00
Katra nākamā h
50,00
Ugunskura vieta
2,85
Ķegļu spēle Pils dārzā (1h)
2,85
Kāzu foto pils dārzā 1h (ar viesiem)
28,50
Telts īre (1h)
42,50
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
7,00
Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika 20% uzcenojums

7.Nomas
7.1.
7.2.
7.3.

maksa Pils parkā:
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
Pasākuma laiks (1h)
Tualetes izmantošana Palasta ielā 24, Cēsīs (par pasākumu)

8. Nomas maksa Pils laukumā:
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
8.1.
Pasākuma laiks (min 2h)
8.2.
Katra nākamā h
8.3.
9. Nomas maksa Izstāžu namam:
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14,20
213,00
142,00

7,10
142,00
57,00

9.1.
9.2.
9.3.

Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
Svinībām un banketiem (min 2h)
Svinībām un banketiem (katra nākamā h)

7,00
142,00

9.4.
9.5.
9.6.

Izrādēm, koncertiem (1h)
Semināriem, konferencēm (1h)
Māksliniekiem kā garderobe pasākumos (par pasākumu)

71,00
49,80
21,30

71,00

10. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
Telpām (ar platību līdz 40m2)
14,20
10.1.
Telpām (lielākām par 40m2)
28,50
10.2.
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
7,10
10.3.
Ieejas maksa sabiedriskajās WC
0,30
11.
12. Reklāmas laukumi:
12.1.
Reklāma Aģentūras Interneta lapās:
12.1.1.
Bildes reklāma 160 x 140px
14,00
12.1.2.
Animēta reklāma 160x 140 px
21,00
12.1.3.
Bildes reklāma 160 x 160 px
43,00
12.1.4.
Animēta reklāma 160 x 140 px
57,00
12.1.5.
Bildes reklāma 200 x 150 px
43,300
12.1.6.
Animēta reklāma 200 x 150 px
57,00
12.1.7.
Sludinājums – reklāmas teksts (tūrisma mājas lapas
21,00
sākumlapas centrā)
12.1.8.
Logo pie objekta apraksta
7,00
12.1.9.
Papildus fotogrāﬁju pievienošana pie objekta
1,40
12.1.10.
Video pievienošana pie objekta
28,50
12.2.
Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos:
12.2.1.
1cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāﬁjas
izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 15% uzcenojumu
12.2.2.
1cm2 reklāmas laukuma cena īpašā reklāmdevēja izvēlētā vietā vai formā, kas
neatbilst izdevuma koncepcijai, tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāﬁjas
izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 25% uzcenojumu
12.2.3.
ja reklāmas laukums ir par 50% lielāks, nekā to paredz izdevuma koncepcija, tad
1cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāﬁjas
izmaksas ar
izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 10% uzcenojumu
12.3.
Vides reklāma:
12.3.1.
Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras rīkotā
28,50
pasākumā telpās
12.3.2.
Vides reklāmu izvietošanā aģentūras rīkotā pasākumā brīvā
71,00
dabā
13. Inventāra noma:
13.1.
Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (stundā)
13.2.
Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (dienā)
14. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:
14.1.
Naktsmītņu un pakalpojumu rezervēšana:
14.1.1.
ja noslēgts līgums ar uzņēmēju
14.1.2.

ja nav noslēgts līgums ar uzņēmēju

14.2.

Interneta izmantošana
10 min
30 min
60 min
24 h
Kopēšana
A4
A3

14.3.
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14,00
43,00

10% no rezervētās
summas
1,42 no katra
rezervācijas veicēja
0,40
0,85
1,40
4,20
0,10
0,15

14.4.
14.5.
14.6.

Izdrukas
A4 melnbalta
A4 krāsu
Laminēšana
Vizītkarte
A4
Sinhronās tulkošanas apskaņošana
1h
dienā

0,10
0,35
0,30
0,80
21,00
71,00

15.
Par Muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – CVMM krājuma, bibliotēkas un zinātniskā arhīva materiālu
kopēšanu un skenēšanu:
15.1.Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:
Dokumentu un
iespieddarbu datējums
līdz 19.gs.
19.gs
20.gs.- līdz 1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

EUR par viena dokumenta
vienas lapas kopiju
1,42
1,42
0,71
0,28
0,14

EUR par viena dokumenta vienas
lapas skenēšanu
2,85
2,85
1,40
0,70
0,45

15.2.Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:
Foto materiālu, foto
negatīvu un pastkaršu
datējums
19.gs
20.gs.- līdz 1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

EUR par vienas
fotogrāﬁjas/pastkartes
kopiju
2,85
1,40
0,70
0,30

EUR par vienas
fotogrāﬁjas/pastkartes
skanēšanu
4,25
2,85
1,45
0,70

Foto negatīvu –
Skenēšana (EUR)
4,25
2,85
1,45

15.3.Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu:
Tekstiliju un citu lietisko
priekšmetu datējums
līdz 19.gs.
19.gs
20.gs.- līdz 1950.g.
No 1950.-2000.g.
No 2000.g.

EUR par viena priekšmeta
kopijas 1 lapu
4,25
2,85
1,40
0,70
0,30

EUR par viena priekšmeta
skenēšanu 1 lapu
5,70
4,30
1,40
0,70
0,45

15.4.Par ieskenētām izdrukām:
15.4.1.Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par pakalpojumu)
15.4.2. Iekopēšana diskā
(Muzeja disks: CD cena + par pakalpojumu)
(Apmeklētāja diskā) par pakalpojumu
15.4.3. Sūtīšana pa e-pastu
1 – 5 A4 lapas
par katru nākamo A4 sūtīto lapu
15.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas
melnbalta – uz A4 lapas
15.5. Fondu izziņas izsniegšana
15.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju

16.
16.1.
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Gidu kursi
Gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija), no personas

2,85
4,30
2,85
2,85
0,70
2,85
0,70
14,20
0,10

43,00

16.2.

Atkārtotie gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija), no
personas
17.Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem,
bukletiem, Aģentūras teritorijā vai Aģentūras organizētajos pasākumos
18.Atļauja ekskursiju vadītājam vienas ekskursijas vadīšanai Cēsu pils
kompleksā (ja ekskursijas vadītājs nav beidzis Aģentūras gidu kursus)

7,00
No 15 – 40% no suvenīru
iepirkšanas cenas
7,00

19.Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
19.1.
Konferenču zāle bez aprīkojuma (83,4 m2)
diena (pl.900 – 1700)
142,00
1h
28,50
19.2.
Konferenču zāle ar aprīkojumu (83,4 m2)
diena (pl.900 – 1700)
285,00
1h
50,00
19.3.
Telpa nodarbībām (23,5m2)
diena (pl.900 – 1700)
71,00
1h
14,00
19.4.
Halle (31,7m2)
1h
14,00
19.5.
Garderobe/ telpa nodarbībām (35,8 m2)
1h
14,00
19.6.
Telpa nodarbībām (25,6 m2)
diena (pl.900 – 1700)
71,00
1h
14,00
20. Par estrādes (pelēku metāla saliekamo) krēslu uzstādīšanu:
20.1.
bez numurēšanas
11,40
20.2.
ar numurēšanu
14,25
21.Dāvanu karte (Cēsu viduslaiku pils apmeklējums (līdz 6 personām) gida
35,00
pavadībā)
22. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra pagalmam:
22.1.
Pasākums 1h
50,00
22.2.
Katra nākamā h
21,00
23. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:
23.1.
Pasākums 1h (min 2h)
23.2.
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)
23.3.
Kāzu ceremonija

142,50
14,00
285,00

24. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
24.1.
Pasākuma laiks 1h
24.2.
Katra nākamā h
24.3.
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)

50,00
28,50
7,10

25. Drauga karte (ieejas maksai Pils kompleksā, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu namā Drauga
kartes īpašniekam tiek piemērota atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem
biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu):
25.1.
pirmreizēja iegāde
5,70
25.2.
atkārtota iegāde
4,30
26. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
26.1.
Pasākuma laiks (1h)
28,50
27. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
27.1.
Pasākuma laiks (1h)

28,50

28. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
28.1.
Pasākums 1h (minimums 2h)
28.2.
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)

356,00
28,50
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29. Nomas maksa Lademahera tornim:
29.1.
Pasākums (1h)
29.2.
Katra nākamā h
29.3.
Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)

43,00
21,50
7,10

30. Papildus pakalpojuma (ēdināšana) organizēšana semināros, kāzās un citos pasākumos
Aģentūras valdījumā esošajās telpās un/vai teritorijā, sadarbībā ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem*:
30.1.
Semināriem (no personas)
0,40
30.2.
Kāzām, u.c. pasākumiem (no personas)
0,70
*Ēdināšanas pakalpojums, saskaņā ar ārējo pakalpojumu
sniedzēju izrakstītajiem rēķiniem
31.
Citu organizatoru biļešu realizācija
3% no katras pārdotās
biļetes nomināla

32. Ieeja bez maksas Pils kompleksā:
32.1.Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
32.2.Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem;
32.3. 1. un 2. grupas invalīdiem;
32.4. Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem;
32.5. Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem;
32.6. Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu
grupu);
32.7. Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu;
32.8. Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai;
32.9. Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem;
32.10. Mākslas savienības biedriem uz izstādēm Izstāžu namā – uzrādot Mākslas savienības kartes;
32.11. Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu/arodskolu/profesionālo skolu
audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai uz muzejpedagoģiskām programmām Pils kompleksā un
ārpus
Pils kompleksa;
32.12. Citos gadījumos (svētku dienās, dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos pasākumos) ieeju bez
maksas nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.
33.
Ja pasākumu organizē Cēsu novada pašvaldība vai tās padotībā esoša iestāde, tad Aģentūra ar pasākuma
organizētāju slēdz sadarbības līgumu, neparedzot maksu par teritorijas/telpu izmantošanu, bet paredzot izdevumu
kompensāciju par teritorijas/telpu uzkopšanu, WC izmantošanu un atkritumu izvešanu pēc pasākuma Aģentūras
teritorijā.
34. Noteikt, ka šajos saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas neietver pievienotās vērtības
nodokli.

Lēmums Nr. 479 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumā Nr.
300 ,,Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju un sakārtošanu, piesaistot Eiropas
Savienības struktūrfondu un citu investīciju līdzekļus, ievērojot Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumus Nr.
824, ‘’Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes
"Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un
turpmākajām kārtām,’’ Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 02.11.2011.atbildi Nr. 7-3-01/7206 ‘’Par iesnieguma
izskatīšanu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 04.11.2011., Nr. 1-33/4183), SIA ,,Cēsu siltumtīkli”04.25.2012. vēstuli
Nr.CS1/2012-84 (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 04.28.2012.ar Nr.8/1674) un vienošanos: Līgums ar LIAA par projekta
,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW jaunbūve Rūpniecības ielā 13a,Cēsīs, Cēsu novadā”
Nr.PCS/3.5.2.1.0/10.02/015 īstenošanu Nr.L-PCS-11-0018 noslēgts 06.14.2011.nosakot, ka Kohēzijas fonda finansējums ir
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50% no attiecināmajām izmaksām, Līgums ar LIAA par projekta Nr.PCS3.5.2.1.0/10/02/014 ,,Maģistrālās siltumtrases
rekonstrukcija” īstenošanu Nr. L-PCS-11-0017 noslēgts 06.14.2011.nosakot,ka Kohēzijas fonda finansējums ir 40% no
attiecināmajām izmaksām, Iepirkuma procedūra projektam ,,Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW
jaunbūve Rūpniecības ielā 13a,Cēsīs, Cēsu novadā” Nr.PCS/3.5.2.1.0/10.02/015, iepirkuma identifikācijas Nr. CSBIO-8MW-2011/01: līgums Nr.CS4/2012-01 par būvniecību- līgumcena ir 1 907 500,00 LVL bez PVN, Iepirkuma
procedūra projekta Nr.PCS3.5.2.1.0/10/02/014 ,,Maģistrālās siltumtrases rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr.CSKF-Siltumpārvade par līgumcenu 467 297,42 LVL, pieņemtajiem nosacījumiem un izskatot SIA ,,Cēsu
siltumtīkli”05.08.2012.iesniegumu Nr.CS1/2011-89 (reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 05.09.2012.ar Nr.1-38/1785 un
precizējumiem 06.11.2012.Nr.5/2217, Nr.5/2218),kā arī 2011.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu
saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, 1.pielikuma 2.4.1.-2.4.3.apakšpunktu, pamatojoties uz likuma ‘’Par
pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ņemot vērā konstatēto neprecizitāti 28.06.2012. Cēsu novada domes
lēmumā Nr. 300 ,,Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju plāna saskaņošanu”, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes lēmumā Nr. 300 ,,Par SIA,, Cēsu siltumtīkli” 2012.gada investīciju
plāna saskaņošanu” punktā 1.1: ciparus ,,1.1.3.1.”aizstāt ar cipariem ,,1.1.4” un ciparus ,,1.3.1.2” aizstāt ar cipariem ,,1.1.5”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ekspertam siltumapgādes
jautājumos.

Lēmums Nr. 480 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā
Nr.174 ,,Par SIA ,,Cēsu siltumtīkli” 2013. gada investīciju plāna saskaņošanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izskatot 8.10. 2013. Cēsu novada pašvaldībā saņemto SIA ,,Cēsu siltumtīkli” 07.10.2013. iesniegumu Nr.CS1/2013-305
(reģistrētu CNP ar Nr. 7/3776), kurā izsaka savu priekšlikumu izbūvēt siltumtrases pievadu ,,Siltumtrases pievada
jaunzbūve uz ēku Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu novadā”) , kā arī 2011.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu
saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, atbilstoši 1.pielikuma 2.1.,2.3.,2.4. noteikto kārtību, pamatojoties uz
likuma “Par pašvaldībām” 15..panta pirmās daļas 1. punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 07.11.2013. (prot. Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas14.11.2013. (prot. Nr.15.) atzinumu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Lēmumu papildināt ar punktu 2.1. šādā redakcijā:
,,2.1 Saskaņot SIA ,,Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, ,,Siltumtrases pievada jaunbūve no siltuma kameras TK-26-4
Raunas ielā 4 līdz mājai Raunas ielā 6A”izbūvi un investīcijas LVL 7 889,58 bez PVN (kopā ar PVN 21% LVL 9546,39
deviņi tūkstoši pieci simti četrdesmit seši lati un 39 santīmi)”.
1.
SIA ,,Cēsu siltumtīkli’’ sniedz informāciju Cēsu novada domei atbilstoši 2011.gada 27.februāra Līguma par
Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, 1.pielikuma 2.1.,2.3.,2.4., punktu noteikumiem.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ekspertam siltumapgādes
jautājumos.

Lēmums Nr. 481 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2013. gadā ieguldīto investīciju Cēsu
pilsētas siltumapgādes sistēmā saskaņošanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju un sakārtošanu, piesaistot
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Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju līdzekļus, atbilstoši Cēsu novada domes 2013.gada 16. maija lēmumam
Nr. 193. ,, Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013.gada lēmumā Nr.174 ,,Par SIA,,Cēsu siltumtīkli” 2013. gada
investīciju plāna saskaņošanu” un 28.jūnija.2012.gada lēmumam Nr. 300 ,,Par SIA ,,Cēsu Siltumtīkli”2012 gada investīciju
plāna saskaņošanu”.
Izskatot SIA „Cēsu siltumtīkli”2013.gada 24.oktobra vēstuli Nr.CS1/2013-336 reģ. Cēsu novada pašvaldībā
(turpmāk tekstā – CNP) 2013.gada 25.oktobrī Nr.1-37/3985, 2013.gada 11.oktobra vēstuli Nr. CS1/2013 – 309 reģ. CNP
2013.gada 14.oktobrī Nr.1-37/3841, ,,Par veikto investīciju 2013. gadā – atjaunojamo energoresursu katlumājas Rūpniecības
ielā 13a,Cēsīs, izbūvi – un to nolietojuma aprēķināšanu”, SIA „Cēsu siltumtīkli” 2013.gada 06.septembra vēstuli Nr.
CS1/2013 – 260 reģ. CNP.2013.gada 10. septembrī Nr.1-34/3461, ,,Par informācijas sniegšanu saskaņā ar Modernizācijas
līguma nosacījumiem”. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 2001.gada 27.februāra
Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, 2012.gada 22.janvāra Vienošanos par
grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu 1.pielikuma 2.punkta 2.3.un
2.4.apakšpunktu, 4.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 07.11.2013. atzinumu
(prot.Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis,
M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Saskaņot SIA ,,Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr.40003007848, veiktās Investīcijas Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes
sistēmā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu atbalstu par kopējo summu LVL 2 170 264,80 bez PVN (divi
miljoni viens simts septiņdesmit tūkstoši divi simti sešdesmit četri lati un 80 santīmi) apmērā, un konkrēti: 1.1
Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz 8 MW jaunbūvei Rūpniecības ielā 13a, Cēsīs, Cēsu novadā
LVL 1 960 785,55, tai skaitā faktiskais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 938715 LVL . Veiktās investīcijas ir
neatdalāmas.
2.Pieņemt zināšanai: 2.1 Atsevišķu maģistrālās siltumtrases siltumtīklu posmu un atzaru rekonstrukciju
LVL 209 479,25*. Veiktās investīcijas ir neatdalāmas. *Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks precizēts pēc noslēguma
maksājuma saņemšanas, investīciju saskaņošana ar atsevišķu domes lēmumu.
2.2 Siltumtrases pievada veiktās izbūves izmaksas ,,Par siltumtrases pievada izbūvi uz ēku Raunas ielā 6A, Cēsīs, Cēsu
novadā” no siltuma kameras TK-26-4 Raunas ielā 4 ,Cēsīs T1,T2.Ø 42/125, l = 50 m investīciju apjomu LVL 7 889.58 bez
PVN, (kopā ar PVN 21% LVL 9 546,39,-). Veiktās investīcijas ir neatdalāmas
3. Saskaņot 2013.gadā veikto investīciju atjaunojamo energoresursu katlumājas Rūpniecības ielā 13a, Cēsīs, izbūves
norakstīšanas (amortizācijas) apmēru un sadalījumu

PL kontējuma
grupa

ES/Latvijas
fondu atbalsta
līdzﬁnansējums

Ražošanas iekārtas
Ēkas
Celtnes
Programmas

Ls 671 949.71
Ls 220 396.51
Ls 45 189.28
Ls 1 179.50

KOPĀ

Ls 938 715.00

Sabiedrības
ﬁnansējums

Pamatlīdzekļu
izveidošanas
vērtība

Ls 731 617.18
Ls 239 967.16
Ls 49 201.97
Ls 1 284.24
Ls 1 022
070.55

Ls 1 403 566.89
Ls 460 363.67
Ls 94 391.25
Ls 2 463.74
Ls 1 960
785.55

Amortizācijas
likme un
termiņš
(gados)
10 gadi
30 gadi
15 gadi
5 gadi

Tajā skaitā
N.
p.
k.

Investīcijas nosaukums

1

Atjaunojamo energoresursu siltumavota līdz
8 MW jaunbūve Rūpniecības ielā 13A, Cēsīs,
Cēsu novadā”

Norakstīšanas (amortizācijas) apmēru un sadalījums.
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Kopējais
investīciju
apjoms (Ls)
bez PVN

1 960 785.55

ES KF
atbalsta
apjoms (Ls)
bez PVN

SIA „Cēsu
siltumtīkli”
ieguldījumu
apjoms (Ls)
bez PVN

938 715

1 022 070,55

Pamatlīdzekļa
nolietojums
grāmatvedība
(LVL)

Atlikusī
vērtība
grāmatvedībā
31.decembrī

ES KF
līdzﬁnansējuma
norakstīšana
(LVL)

28.02.2013
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

135 406,48
162 487,66
162 487,66
162 487,66
162 487,66
162 076,91
161 994,89
161 994,89
161 994,89
161 994,89
45 030,98
21 638,21
21 638,21
21 638,21
21 638,21
16 394,25
15 345,46
15 345,46
15 345,46
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45
15 345,45

Ls 1 960
785,55
Ls 1 825 379,07
Ls 1 662 891,41
Ls 1 500 403,75
Ls 1 337 916,09
Ls 1 175 428,43
Ls 1 013 351,52
Ls 851 356,63
Ls 689 361,74
Ls 527 366,85
Ls 365 371,96
Ls 320 340,98
Ls 298 702,77
Ls 277 064,56
Ls 255 426,35
Ls 233 788,14
Ls 217 393,89
Ls 202 048,43
Ls 186 702,97
Ls 171 357,51
Ls 156 012,06
Ls 140 666,61
Ls 125 321,16
Ls 109 975,71
Ls 94 630,26
Ls 79 284,81
Ls 63 939,36
Ls 48 593,91
Ls 33 248,46
Ls 17 903,01
Ls 2 557,56

01.01.-28.02.2043

2 557,56

Ls 0,00

GADS

Atlikusī vērtība
saņemtajam ES
KF
līdzﬁnansējumam
31.decembrī

Pamatlīdzekļa
atlikusī vērtība
31.decembrī,
iekļaujot ES KF
līdzﬁnansējumu

64 825,04
77 790,04
77 790,04
77 790,04
77 790,04
77 593,46
77 554,14
77 554,14
77 554,14
77 554,14
21 558,33
10 359,17
10 359,17
10 359,17
10 359,17
7 848,64
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55
7 346,55

Ls 938 715,00
Ls 873 889,96
Ls 796 099,92
Ls 718 309,88
Ls 640 519,84
Ls 562 729,80
Ls 485 136,34
Ls 407 582,20
Ls 330 028,06
Ls 252 473,92
Ls 174 919,78
Ls 153 361,45
Ls 143 002,28
Ls 132 643,11
Ls 122 283,94
Ls 111 924,77
Ls 104 076,13
Ls 96 729,58
Ls 89 383,03
Ls 82 036,48
Ls 74 689,93
Ls 67 343,38
Ls 59 996,83
Ls 52 650,28
Ls 45 303,73
Ls 37 957,18
Ls 30 610,63
Ls 23 264,08
Ls 15 917,53
Ls 8 570,98
Ls 1 224,43

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

1 224,43

Ls 0,00

Ls 0,00

1 022 070,55
951 489,11
866 791,49
782 093,87
697 396,25
612 698,63
528 215,18
443 774,43
359 333,68
274 892,93
190 452,18
166 979,53
155 700,49
144 421,45
133 142,41
121 863,37
113 317,76
105 318,85
97 319,94
89 321,03
81 322,13
73 323,23
65 324,33
57 325,43
49 326,53
41 327,63
33 328,73
25 329,83
17 330,93
9 332,03
1 333,13

Pamatlīdzekļu saraksts ( KKS ) pielikumā Nr.1
4. SIA ,,Cēsu siltumtīkli’’ sniedz informāciju Cēsu novada domei atbilstoši 2011.gada 27.februāra Līguma par Cēsu pilsētas
siltumtīklu saimniecības modernizāciju un atjaunošanu, 1.pielikuma 2.1.,2.3.,2.4., punktu noteikumiem.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ekspertam siltumapgādes
jautājumos.

Lēmums Nr. 482 Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības
uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju –
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organizēt iedzīvotājiem siltumapgādi 2009.gada 19.janvārī starp Cēsu pilsētas domi (šobrīd Cēsu novada pašvaldība) un
SIA „CB”, (iepriekš SIA „Cēsu būvnieks”) reģ. Nr. 40003001934, un SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģ. Nr. 40003007848, tika
noslēgts Pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru SIA „Cēsu siltumtīkli” ir pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā „Līgums
par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, turpmāk – Nomas līgums,
izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu.
12.01.2012. tika noslēgta „Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības
uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kurā puses vienojās par pamatlīdzekļu nomas maksas
aprēķināšanas un norēķinu kārtību. Cēsu novada dome 31.01.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.53 „Par Cēsu novada
pašvaldībai piederošo pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli”, kas paredz pamatlīdzekļu ikgadējās nomas
maksas par pamatlīdzekļu izmantošanu novirzīšanu centrālās siltumapgādes sistēmas uzlabošanai, pilnveidošanai,
energoefektivitātes palielināšanai, lai nodrošinātu siltumapgādi Cēsīs, 25.04.2013. lēmumu Nr.169 ,, Par grozījumiem
līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kas nosaka
centralizētās siltumapgādes sistēmas iespējamo tās paplašināšanu.
25.04.2013. Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 169 „Vienošanās par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas
pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” ar kuru, cita starpā, ir veikti grozījumi Nomas
līguma 5.2.1.apakšpunktā, nosakot, ka Nomnieks (SIA „Cēsu siltumtīkli”), ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus,
veic Investīciju ieguldījumu esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā (..). Cēsu novada pašvaldībā
04.07.2013. (reģ. Nr. 1-37/2710) tika saņemta SIA „Cēsu Siltumtīkli” 01.07.2013. vēstule Nr. CSI/2013-173 „Par siltumpiegādi
SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums”, kurā SIA „Cēsu Siltumtīkli” norāda, ka 26.06.2013. no Iepirkuma
uzraudzības biroja ir saņemts atteikums reģistrēt SIA „Cēsu Siltumtīkli” pieteikumu Iepirkuma uzraudzības biroja
Publikāciju vadības sistēmā, norādot, ka SIA „Cēsu Siltumtīkli” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un ir piemērojams
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likums. Ņemot vērā iepriekš minēto ir secināms, ka nepieciešams veikt
grozījumus noslēgtajā Nomas līgumā.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmuma Nr.170 ,,Par SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas
Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes” (ar Cēsu novada domes 15.08.2013. lēmumu Nr.319
,,Grozījumi Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr.170 ,,Par SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums”
pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes” veikti grozījumi lēmumā) 7.punktu izbūvētā siltumtrase posmā no
Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas
ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, pēc pieņemšanas ekspluatācijā un uzņemšanas Cēsu novada pašvaldības bilancē, ar 31.10.2013.
aktu ir nodota nomā SIA ‘’Cēsu siltumtīkli”.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās
daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās
mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
07.11.2013.atzinumu (prot. Nr. 15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013 atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Grozīt 27.02.2001. noslēgtā nomas līguma „Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu
uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” pielikumu Nr.1, aizstājot ar jaunu pielikumu Nr.1 (lēmuma 1.pielikums).
2. Grozīt 27.02.2001. noslēgtā nomas līguma „Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu
uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” 5.2.1.apakšpunkta pirmo teikumu, izsakot, to šādā redakcijā:
„5.2.1. Nomnieks, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumus, un, piemērojot iepirkuma
procedūras arī tad, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežām, veic Investīciju ieguldījumu esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā,
energoefektivitātes palielināšanā, kā arī iespējamā centralizētās paplašināšanā atbilstoši Modernizācijas līguma
noteikumiem. (..)”.
3. Apstiprināt ,,VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu
siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” (lēmuma 2.pielikums).
4. Uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam parakstīt lēmuma 3.punktā apstiprināto vienošanos.
pielikums
VIENOŠANĀS PAR GROZĪJUMIEM
līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu
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Cēsīs,
201. gada _.
Cēsu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101, tālāk
tekstā „Iznomātājs”, kuras vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas Cēsu
novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, un
SIA „Cēsu siltumtīkli”, vienotais reģ. Nr. 40003007848, juridiskā adrese Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101,
tālāk tekstā „Nomnieks”, tās valdes priekšsēdētāja Ērika Timpara personā, kas rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses,
un
abas puses kopā un katra atsevišķi, tālāk tekstā sauktas „Puses” vai „Puse”,
Ievērojot to, ka:
2001.gada 27.februārī starp Iznomātāju un SIA „Cēsu būvnieks”, reģ. Nr. 40003001934 tālāk tekstā „CB”,
tika noslēgts līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, kurā
2001.gada 14.novembrī tika izdarīti grozījumi, tālāk tekstā līgums un tā grozījumi kopā saukti „Nomas līgums”;
2009.gada 19.janvārī starp Iznomātāju, CB un Nomnieku tika noslēgts pārjaunojuma līgums, saskaņā ar
kuru visas no Nomas līguma izrietošās CB tiesības un saistības ir izbeigušās un to vietā uz tādiem pašiem noteikumiem kā
Nomas līgumā ar 2009.gada 1.martu ir nodibinātas jaunas tiesības un saistības starp Iznomātāju un Nomnieku;
2009.gada 15.janvārī starp Iznomātāju un SIA „Jaunā fabrika”, vienotais reģ. Nr. 40003541541, tālāk tekstā
„JF”, tika noslēgts Nodomu protokols, saskaņā ar kuru JF un Iznomātājs vienojās par savstarpējās sadarbības
noteikumiem gadījumam, ja tiek izpildīti Iznomātāja noteiktie priekšnoteikumi un JF ir kļuvusi par Nomnieka 100%
kapitāla daļu īpašnieci;
ir izpildīti visi 2009.gada 15.janvārī Nodomu protokolā Iznomātāja noteiktie priekšnoteikumi un 2009.gada
27.februārī JF ir kļuvusi par Nomnieka 100% kapitāla daļu īpašnieci, kā to apliecina ieraksts Latvijas Republikas
Komercreģistrā - SIA „Cēsu siltumtīkli” dalībnieks uz 2009.gada 19.martu ir JF.;
2013.gada _ Cēsu novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. _ „Par grozījumiem līgumā par Cēsu pilsētas
pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”
Puses noslēdz šāda satura vienošanos par grozījumiem 2001.gada 27.februārī līgumā par Cēsu pilsētas pašvaldības
uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu, tālāk tekstā „Vienošanās”:
1.
Iznomātājs ar Nomas līgumu ir iznomājis Nomniekam Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu
Siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļus Nomas līgumā noteiktajā kārtībā un uz tajā noteiktajiem noteikumiem, savukārt,
Nomnieks pamatlīdzekļus ir pieņēmis lietošanā un nomā, par to norēķinoties ar Iznomātāju Nomas līgumā noteiktajā
kārtībā un uz tajā atrunātajiem noteikumiem.
2.
Puses vienojas grozīt Nomas līguma pielikumu Nr.1, aizstājot to ar jaunu pielikumu Nr.1, kas ir šīs
Vienošanās un Nomas līguma neatņemama sastāvdaļa.
3.
Puses vienojas grozīt Nomas līguma 5.2.1.apakšpunkta pirmo teikumu, izsakot, to šādā redakcijā:
„5.2.1. Nomnieks, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumus, un, piemērojot iepirkuma
procedūras arī tad, ja būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu līgumcena ir zemāka par Ministru kabineta noteiktajām
līgumcenu robežām, veic Investīciju ieguldījumu esošās centralizētās siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā,
energoefektivitātes palielināšanā, kā arī iespējamā centralizētās paplašināšanā atbilstoši Modernizācijas līguma
noteikumiem. (..)”
4.
Pārējie noteikumi paliek spēkā tādi, kādi tie ir noslēgtajā Nomas līgumā.
5.
Vienošanās stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un tās koroborēšanas Cēsu zemesgrāmatu
nodaļā, kļūst par neatņemamu Nomas līguma sastāvdaļu.
6
Vienošanās ir sastādīta un parakstīta 3 (trīs) eksemplāros, viens atrodas pie Iznomātāja viens pie Nomnieka,
savukārt, viens eksemplārs tiek iesniegts Cēsu zemesgrāmatu nodaļā. Visiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds
juridiskais spēks.
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Iznomātājs

Nomnieks

Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis
Cēsu novads, LV-4101
Reģ. Nr. 90000031048
PVN Reģ. Nr. LV 90000031048
banka: A/s SEB banka
bankas kods: UNLALV2X
Konta Nr.: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

SIA „Cēsu siltumtīkli" Rūpniecības iela 13, Cēsis
Cēsu novads, LV-4101
Reģ. Nr. 40003007848 Banka:
Kods: _ Konta Nr._
_z.v.
valdes priekšsēdētājs Ē.Timpars

_z.v.
Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs

Lēmums Nr. 483 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2013.gada 25.aprīļa
lēmumā Nr. 170 ,,Par SIA ,,LNB Cēsu Mācību un Ražošanas Uzņēmums”
pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības 31.01.2013. lēmumu Nr.53 „Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo
pamatlīdzekļu nodošanu nomā SIA „Cēsu siltumtīkli” un 25.04.2013.lēmuma Nr.169. nosacījumus, kas paredz noteikt, ka
pamatlīdzekļu ikgadējā nomas maksa par pamatlīdzekļu izmantošanu tiks novirzīta centrālās siltumapgādes sistēmas
uzlabošanai, pilnveidošanai, energoefektivitātes palielināšanai un kā arī paplašināšanai, lai nodrošinātu siltumapgādi
Cēsīs; sakarā ar Iepirkumu uzraudzības Biroja (IUB) atteikumu pieņemt SIA „Cēsu siltumtīkli” iesniegto dokumentāciju
iepirkumam „Siltumtrases jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības
Cēsu MRU” dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.CSN/2013/51 atbilstoši
Publisko iepirkuma likuma 8 1 , kā arī ņemot vērā Cēsu novada pašvaldības 2013.gada 05.jūlijā izsludināto iepirkumu
„Siltumtrases jaunbūve no Vaļņu, Kases un Piebalgas ielas krustojuma līdz SIA „Latvijas neredzīgo biedrības Cēsu MRU”
dzīvojamai mājai Piebalgas ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr.CSN/2013/51, ar kuru Iepirkuma
rezultātā par uzvarētāju tika nominēts SIA „Ū.K.A”, reģ. Nr.4000383794.
Kopā ar tehniskā projekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības inženiertopografisko uzmērījumu un
arheoloģiskās uzraudzības izmaksām, projekta izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda LVL76 730.15.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un
kustamās mantas racionālu un lietderīgu izmantošanu, ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības
komitejas 07.11.2013. (prot. Nr.15) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. (prot. Nr. 15)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr. 170. ,,Par SIA ,,LNB Cēsu Mācību un
Ražošanas Uzņēmums” pieslēgšanu pie Cēsu pilsētas centrālās siltumapgādes”:
1.1.1.punktā: skaitli „60 000 aizstāt ar skaitli”76 672,46”;
1.2.5.punktā: aiz vārda „segšanai” svītrot vārdus „tiek novirzīta pamatlīdzekļu ikgadējā nomas maksa par pamatlīdzekļu
izmantošanu” un papildināt ar vārdiem „nomas maksas par 2013. – 2014.gadiem (bez PVN) apmaksas termiņu noteikt
2020.gada 31.decembri.”
1.3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) iekļaut šā lēmuma 1.punktā apstiprināto
finansējumu pašvaldības budžeta grozījumos.
1.4. Izslēgt punktus 5.1 un 5.2.
2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas ekspertam
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siltumapgādes jautājumos.

Lēmums Nr. 484 Grozījumi Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par
SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.un 23.punktu un
ceturto daļu, 77.panta otro daļu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām’’ 25., 26.panta otro
daļu, 27., 28., un 29.pantu, Komerclikuma normām par sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanu un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumā Nr. 387 „Par SIA ‘’Vidzemes koncertzāle’’ dibināšanu” šādus grozījumus:
izteikt 11.punktu šādā redakcijā :
„11. Noteikt, ka dibināšanas izdevumus (valsts nodeva par kapitālsabiedrības dibināšanu un maksa par publikāciju
portālā „Latvijas Vēstnesis”) sedz Cēsu novada pašvaldība. Pārējos ar kapitālsabiedrības dibināšanu saistītos izdevumus
(ja tādi būtu radušies) sedz Sabiedrība.”

Lēmums Nr. 485 Par grozījumiem Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr. 559
„Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 151. panta 6.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 07.11.2013. (prot.Nr.15) atzinumam un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. (prot.Nr.15)
atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 10.11.2011.lēmumā Nr. 559 „Par nomas maksas noteikšanu sporta organizācijām” šādu
grozījumu :
izteikt 2.13. punktu šādā redakcijā „2.13. „un citiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem sporta klubiem un
sporta organizācijām, kas ieguldījušās atzīstamu darbu sporta veidu attīstības veicināšanā Cēsu novadā un nodarbojas ar
Cēsu bērnu un jauniešu trenēšanu un sagatavošanu sporta sacensībām, pamatojoties uz Cēsu novada Sporta padomes un
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu.”
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 486 Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada izglītības
iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada pašvaldības nolikuma 12.punktu,
ievērojot 13.08.2009. Cēsu novada domes lēmumu Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu” pielikuma
2.3.1. apakšpunktus un 2013./2014. mācību gadam nokomplektēto pirmsskolas grupu struktūru, atbilstoši Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.11.2013. atzinumam (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.11.2013. atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izveidot amata vienību – pirmsskolas skolotāja palīgs (profesijas kods pēc klasifikatora 5312 01, mēnešalgaatbilstoši 13.08.2009. Cēsu novada domes lēmumam Nr.124 „Par Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtības apstiprināšanu”) šādās Cēsu
novada izglītības iestādēs:
1.1.
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē – 0,125 amata vienības;
1.2.
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē – 0,375 amata vienības;
1.3.
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē – 0,25 amata vienības;
1.4.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē – 0.25 amata vienības;
1.5.
Rāmuļu pamatskolā – 0,25 amata vienības.
2.
Lēmums stājas spēkā ar 01.12.2013.
3.
Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas
3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam, Cēsu pilsētas
5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājam un Rāmuļu pamatskolas direktoram.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 487 Par projekta „Cēsu viduslaiku pils konservācija-restaurācija
reģiona sociālekonomiskai attīstībai” iesniegšanu EEZ finanšu instrumenta
programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela
apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projektu konkursam
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, Latvijas
Republikas Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes 2013. gada 13.septembrī izsludināto atklāta projektu iesniegumu
atlasi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas
mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmā „Kultūras mantojuma saglabāšana”, Cēsu
pilsētas attīstības programmu 2013.-2019. gadam un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam, atbilstoši
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.11.2013. atzinumam (protokols Nr.15) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piedalīties Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kultūras
un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma
saglabāšana” atklātā projektu iesniegumu atlasē ar projekta pieteikumu „Cēsu viduslaiku pils konservācijarestaurācija reģiona sociālekonomiskai attīstībai” (projekta darba versijas nosaukums), kopējai projekta
attiecināmo izmaksu summai nepārsniedzot 277 150,00 EUR.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2014., 2015.gada budžetā pašvaldības līdzfinansējumu
27 150,00 EUR apmērā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam.
33. no 44

Lēmums Nr. 488 Par Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību saraksta
apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Bibliotēku likumu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 5.punktu, 21.panta 13. un 23.punktu, un
pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.11.2013. (prot.Nr.15) atzinumu un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.

Izdarīt grozījumus Cēsu Centrālās bibliotēkas amata vienību sarakstā:
1.1. likvidēt 1 amata vienību – galvenais speciālists;
1.2. likvidēt 1 amata vienību – mākslas lasītavas vadītājs;
1.3. izveidot 1 amata vienību – sociālo mediju speciālists.
2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieku amata vienību sarakstu, mēnešalgas un piemaksas pie
mēnešalgas.
3. Uzdot Cēsu Centrālajai bibliotēkas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
5. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 489 Par mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un
apstiprināšanas kārtību Cēsu novada pašvaldībā un tās padotības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 13. pantu, Gada pārskatu likuma 4.pantu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 1. punktu, 73.panta pirmās daļas 4. punktu, Ministru kabineta 21.10.2003.
noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 41.un 71. punktiem, Ministru kabineta
17.08.2010. noteikumu Nr.776 „Mēneša pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta
21.06.2010. noteikumu Nr.541 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
uzskaites sistēmu” 21.un 22. punktiem, Ministru kabineta 01.06.2010. noteikumu Nr.498 „Ceturkšņa finanšu pārskatu
sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”1.1 punktu, Ministru kabineta 15.10.2013. noteikumu N.1115 „ Gada pārskata
sagatavošanas kārtība” 1. punktu, Cēsu novada pašvaldības 01.07.2009.saistošo noteikumu Nr.1 ”Cēsu novada
pašvaldības nolikums” 34.3.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot.Nr.
15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:

1.
Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju apstiprināt kārtību ” Cēsu novada pašvaldības un tās
padotības iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskatu sagatavošanas un apstiprināšanas kārtība”.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.05.2012. lēmumu Nr.232 „Par „Cēsu novada pašvaldības
un tās pārraudzībā esošo iestāžu mēneša, ceturkšņa un gada pārskata sagatavošanas un apstiprināšanas noteikumu”
apstiprināšanu.
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Lēmums Nr. 490 Par projekta pieteikuma „ Cēsu profesionālās vidusskolas
kompleksa attīstība” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā un
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumiem Nr.51 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.1.1. aktivitāti „Mācību aprīkojuma modernizācija un
infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” tiek gatavots projekta pieteikums Izglītības
un Zinātnes ministrijai.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo daļu, kā arī ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.11.2013. atzinumu (prot.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Iesniegt projekta pieteikumu „Cēsu profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” Izglītības un zinātnes
ministrijas organizētā ierobežotas atlases konkursā aktivitātē „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras
uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” par kopējām projekta attiecināmām izmaksām
2 709 327.06 LVL (divi miljoni septiņi simti deviņi tūkstoši trīs simti divdesmit septiņi lati, 06 santīmi), t.i. 3 855 025.10
EUR (trīs miljoni astoņi simti piecdesmit pieci tūkstoši divdesmit pieci eiro, 10 eirocenti).
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2014.gada un 2015.gada budžetā projekta līdzfinansējumu
15 % apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām 406 399.06 LVL (četri simti seši tūkstoši trīs simti
deviņdesmit deviņi lati, 06 santīmi), t.i. 578 253.77 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit trīs
eiro, 77 eirocenti).
3. Pašvaldības finansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 491 Par nolikuma „Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība”
nolikumā”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 28.pantu, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu, Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr. 461„Par
amata vienības likvidēšanu Cēsu novada pašvaldībā”, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.atzinumu
(prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
1 (A.Rasmanis), nolemj:

Apstiprināt nolikumu „Grozījumi „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikumā”” saskaņā ar pielikumu.
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
21.11.2013. sēdes lēmumu Nr. 491
NOLIKUMS
Cēsīs
21.11.2013.
Nr. 44
Grozījumi „ Iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā”
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Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 8.punktu
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
1. Izdarīt iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikumā (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. sēdes
lēmumu Nr. 156 „ Par iestādes „ Cēsu novada pašvaldība” nolikuma apstiprināšanu”) šādus grozījumus:
1.1.Izslēgt 6.15.apakšpunktu;
1.2.Izslēgt 7.punktā vārdu ‘’un’’ un skaitli 6.15.;
1.3.Aizstāt 9.7.1.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 50 000, 00”ar skaitli un vārdu „70 000 euro”;
1.4. Aizstāt 9.7.2.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli „Ls 120 000,00” ar skaitli un vārdu „170 000 euro”.
2. Nolikuma 3.un 4.punkts stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 492 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
budžeta līdzekļu izmantošanu 2013. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu
novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo daļu un Cēsu novada domes 31.01.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 6 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2013. gadam”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo
un veselības jautājumu komitejas 07.11.2013. atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.
atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. 2013. gada Ziemassvētku pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju
sociālās integrācijas
nodrošināšanai paredzēt Ls 3 627,00 (trīs tūkstoši seši simti divdesmit septiņi lati) no Cēsu novada pašvaldības
aģentūras „Sociālais dienests”
budžeta saskaņā ar pielikumu.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais
dienests” .
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
Pielikums
Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta līdzekļu izmantošana 2013. gada Ziemassvētku
pasākumiem Cēsu novada mazaizsargāto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
7.1.

890

1 vienības
izmaksas, Ls
2,75

Izdevumi
kopā, Ls
2447,50

64
100
85

2,75
2,75
2,75

176,00
275,00
233,75

51

2,75

140,25

18
18
1208
18

10,00
2,75

180,00
49,50

Aktivitāte

Skaits, gb.

Dāvanas – paciņas 80 un vairāk gadus veciem un
mājas aprūpē esošiem Cēsu novada
iedzīvotājiem
Dāvanas – paciņas bērniem ar invaliditāti
Dāvanas – paciņas sociālā riska ģimeņu bērniem
Dāvanas – paciņas personām ar 1. grupas
invaliditāti
Dāvanas – paciņas ārpusģimenes aprūpē
esošiem bērniem
Ģimenēm, kurās ir četri un vairāk nepilngadīgi
bērni:
Dāvanu karte
Paciņa
Kopā paciņas
Kopā dāvanu kartes
Kopējā summa (1. – 6.):
Pasākumu organizēšanai, t.sk:
Cēsu novada iedzīvotāju sveikšana pansionātā
„Cēsis”
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3502,00
125,00
20,00

7.2
7.3.

7.4.

8.

Cēsu novada iedzīvotāju sveikšana pansionātā
„Gatarta”
Sociālās jomas nevalstisko organizāciju
informatīvās darba grupas dalībnieku sveikšana
(kliņģeris 15 personām)
Ziemassvētku pasākuma organizēšanai bērniem
ar invaliditāti, bērniem no sociālā riska ģimenēm,
ģimenēm, kurās ir četri un vairāk nepilngadīgi
bērni, un ārpusģimenes aprūpē esošiem
bērniem.
Pavisam kopā (1. – 7.):

10,00
20,00

75,00,00

3627,00

Lēmums Nr. 493 Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Politiski represēto
apvienības Cēsu biedrībai svētku pasākuma organizēšanai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, ievērojot Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu
biedrības valdes 04.11.2013. iesniegumu un Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienu, ievērojot Cēsu novada
domes Sociālo jautājumu un veselības jautājumu komitejas 07.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 17) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 14.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt finansējumu, nepārsniedzot Ls 500,00 (pieci simti latu), Latvijas Politiski represēto apvienības Cēsu
biedrībai svētku pasākumu organizēšanai 2013.gadā.
2. Pasākuma organizēšanai nepieciešamos līdzekļus paredzēt no Cēsu novada pašvaldības budžeta.

Lēmums Nr. 494 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības
aģentūrai „Sociālais dienests”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 10. panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas domes 27.12.2007.
lēmumu Nr. 876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu
pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 22, 121.p.), Cēsu pilsētas domes
17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8,
Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 7, 65.p.) un Cēsu novada domes 08.09.2011. lēmumu Nr. 47 „Par Cēsu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un
apsaimniekošanās pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 12.p.), ievērojot Cēsu novada domes
05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12., 6.p.), ievērojot, ka
28.02.2013. izbeidzies 02.01.2007. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma
līgums Nr. 2-9-01/2007 un 22.01.2008. pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma
līgums Nr. 3-7/11, ievērojot aktu par lietu stāvokli un saistībām, kas izriet no pašvaldības nekustamo īpašumu Saules ielā
23, Cēsīs, Cēsu novadā, Caunas ielā 7, 7A un 8, Cēsīs, Cēsu novadā, Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā un Lenču ielā 40,
Cēsīs, Cēsu novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumiem (02.01.2007. Nr. 2-9-01/2007 un
22.01.2008. Nr. 3-7/11), Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA „CDzP” (reģistrācijas Nr.
44103029458) 22.07.20134. vēstuli Nr. 1-14/591 (reģistrēta Cēsu novada pašvaldības aģentūrā „Sociālais dienests” ar Nr.
1-14/868), Cēsu novada pašvaldības iekšējās revidentes 18.10.2013. pārbaudes ziņojumu, kur konstatēts, ka pēc stāvokļa
28.02.2013. Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” valdījumā nodoto Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo
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māju pārvaldnieka SIA „CDzP” prasījuma tiesības pret pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem par īri un maksu par
komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ap pārvaldnieku starpniecību, ir Ls 60 526,51 (sešdesmit tūkstošu
pieci simti divdesmit seši lati 51 santīms), no kā tiesas spriedumu par parādu piedziņu izpilde pēc stāvokļa 30.09.2013.
uzsākta parādiem Ls 24 784,21 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri lati 21 santīms) apmērā un ko
apliecina Cēsu novada pašvaldības zvērinātas revidentes 29.10.2013. sagatavotais pārskats, ievērojot Cēsu novada domes
Sociālo un veselības jautājumu 07.11.2013. atzinumu (prot. Nr.16) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.
atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” Ls 24 784,21 (divdesmit četri tūkstoši septiņi
simti astoņdesmit četri lati 21 santīms) pašvaldības dzīvojamo telpu Caunas ielā 8, Saules ielā 23, Lenču ielā 40 un
Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, īrnieku īres maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek
nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, parāda pēc stāvokļa uz 28.02.2013. daļējai atmaksāšanai dzīvojamo māju
pārvaldniekam SIA „CDzP”, reģistrācijas Nr. 44103029458.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai šī lēmuma 1. punktā noteikto finansējumu iekļaut Cēsu novada
pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumos.
3. Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” noslēgt ar aģentūras valdījumā nodoto pašvaldības
dzīvojamo māju pārvaldnieku SIA „CDzP” vienošanos par pārvaldniekam atlīdzinātās īrnieku parāda summas
atgūšanu un atmaksāšanu valdītājam un atlikušās parāda summas piedziņas organizēšanu un kārtību.
4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 495 Par grozījumu Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.621
„Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikuma apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 8.p. ,un saskaņā ar Cēsu novada domes 01.07.2009. saistošiem
noteikumiem Nr. 1 “Cēsu pašvaldības nolikums”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013. (prot.Nr.15)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr.621 „Par Cēsu Pieaugušo izglītības centra nolikuma apstiprināšanu”
šādu grozījumu:
Papildināt nolikuma 4.punktu ar 4.2.7 apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.2.7. apstiprina ar rīkojumu telpu nomas maksas izmaksu pozīcijas u.c. pakalpojumus, ES vai citu ārvalstu finanšu
instrumentu projektu īstenošanai , ņemot vērā projekta budžetu un Cēsu novada domes apstiprinātos telpu nomas
maksas pakalpojumus Cēsu Pieaugušo izglītības centrā.

Lēmums Nr. 496 Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo
izglītības centrā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Saskaņā ar Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumu nr.621 „Par Cēsu pieaugušo izglītības centra nolikuma
apstiprināšanu” un pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 10.05.2010. aktu „Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 4,
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Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu un pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā ”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.11.2013. (prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu Pieaugušo izglītības centra telpu nomas maksu:
1.1.auditorija II, III, IV 7 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
1.2.auditorija I 15 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
1.3.konferenču zāle 20 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
1.4.konferenču zāle ar IT aprīkojumu 25 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
1.5.konferenču zāles noma brīvdienās 30 EUR ( bez PVN), par vienu stundu;
1.6.praktisko nodarbību telpām 10 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
1.7.individuālajām konsultācijām 3.50 EUR (bez PVN), par vienu stundu;
2. Noteikt, ka no nomas maksas atbrīvojamas Cēsu novada pašvaldības struktūrvienības un tās padotībā esošās
iestādes, saskaņojot ar iestādes darba plānu.
3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.622 (22.12.2011.prot.nr.27.,23.p.) „Par telpu nomas
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu Pieaugušo izglītības centrā ”.
4. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Lēmums Nr. 497 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai izglītībai,
profesionālajai izglītībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 6.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Latvijas Republikas Ministru
kabineta rīkojuma projektu (izskatīts MK 19.11.2013.) „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības
iestādēm 2013.gadam” 1. Pielikumu, Cēsu novada pašvaldības 2013. gada 19. septembra lēmumu Nr.361 „ Valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmskolas pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm
– par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.SuijaMarkova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības
iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Ls 2 402 176,00(divi miljoni četri simti divi tūkstoši viens simts septiņdesmit seši lati) sadalīt:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
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Draudzīgā Aicinājuma Cēsu
Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu Profesionālā vidusskola
PAVISAM

Mērķdotācija
XII
Ls
27 619,00

KOPĀ
gadā
Ls
325 753,00

32 656,00
22 358,00
27 531,00
28 268,00
24 687,00
12 972,00

401
276
333
329
295
152

5 281,00
6 086,00
13 402,00
200 860,00

61 316,00
64 056,00
161 556,00
2 402 176,00

845,00
005,00
505,00
480,00
852,00
808,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.Uzdot DACV ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu 2. vidusskolai, Cēsu pilsētas pamatskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu
2. pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu pamatskolai, Rāmuļu pamatskolai, Cēsu Profesionālajai
vidusskolai nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu,
pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 498 Par mērķdotāciju piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu (izskatīts MK
19.11.2013.) „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam” 4. Pielikumu, ievērojot
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.11.2013.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm
– par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.SuijaMarkova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 151 384,00 (viens simts
piecdesmit viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit četri lati) sadalīt:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde
Cēsu 2. pamatskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
Cēsu bērnu un jauniešu centrs
PAVISAM

Mērķdotācija
XII
Ls
1097,00
2921,00
3011,00
4719,00
1537,00
838,00
547,00
492,00
15 162,00

KOPĀ
gadā
Ls
10 668,00
31 924,00
26 700,00
50 284,00
14 172,00
7 888,00
5 684,00
4 064,00
151 384,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 4.
pirmskolas izglītības iestādei, Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei, Cēsu 2. pamatskolai, Līvu pamatskolai,
Rāmuļu pamatskolai, Cēsu bērnu un jauniešu centram, nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 499 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības
programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
, Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu (izskatīts MK 19.11.2013.) „Par mērķdotāciju sadalījumu
pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam” 2. Pielikumu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
14.11.2013..(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Ls 91 951,00 (deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit viens
lats) sadalīt sekojoši:
1.1. Ls 82 851,00,00 (astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit viens lats) tarificēt interešu izglītības
programmām Cēsu bērnu un jauniešu centrā;

1.1.1.

Cēsu bērnu un jauniešu centrs

Mērķdotācija
XII
Ls
7312,00

KOPĀ
gadā
Ls
82 851,00

1.2. 9100,00 (deviņi tūkstoši viens simts lati) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu
realizācijai.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Draudzīgā Aicinājuma
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu Valsts ģimnāzija
Cēsu 2. vidusskola
Cēsu pilsētas pamatskola
Cēsu 1. pamatskola
Cēsu 2. pamatskola
Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskola
Līvu pamatskola
Rāmuļu pamatskola
PAVISAM

Mērķdotācija
XII
Ls
93,00

KOPĀ
gadā
Ls
1108,00

115,00
91,00
135,00
106,00
133,00

1356,00
1101,00
1612,00
1241,00
1380,00

64,00

776,00

24,00
25,00
786.00

265,00
261,00
9100,00

2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 500 Par mērķdotāciju speciālajām izglītības iestādēm
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par Valsts budžetu 2013. gadam” 8.pielikumu „Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību
speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām
bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem”, Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu
(izskatīts MK 19.11.2013.) „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm 2013.gadam” 3.
Pielikumu, Ministru kabineta 2010. gada 31. augusta noteikumiem Nr.825 „Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība”, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.11.2013.(prot.Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks,
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām-pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem Ls 1 202 012,00 (viens miljons viens simts viens tūkstotis astoņdesmit viens lats) sadalīt:
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Mērķdotācija XII
Ls
Pedagogu
d/a un
VSAOI
1.1.
1.2.

Cēsu pirmsskolas izglītības
iestāde „Pīlādzītis”
Cēsu internātpamatskolarehabilitācijas centrs
PAVISAM

KOPĀ gadā
Ls
Uzturēšanas
Pedagogu d/a
izdevumi
un VSAOI

Uzturēšanas
izdevumi

12 896,00
34 920,00

15 057,00
38 058,00

150 552,00
414 080,00

172 124,00
465 256,00

47 816,00

53 115,00

564 632,00

637 380,00

Pavisam gadā 1 202 012,00
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31.decembrim.
3. Uzdot Cēsu pirmskolas izglītības iestādei „Pīlādzītis” un Cēsu internātpamatskolai- rehabilitācijas centram nodrošināt
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālajām pirmskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā
reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem izlietojumu atbilstoši mērķim.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 501 Par uzkrātajām izmaksām objektā „Cēsu Vēstures un Mākslas
muzeja krājuma glabātuves jaunbūve Pils ielā 1, Cēsīs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, Publisko aģentūru likuma 24.panta pirmo daļu,
Cēsu pilsētas domes 10.05.2007. lēmumu Nr.325 un 31.05.2007. lēmumu Nr.371, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 14.11.2013. atzinumu (prot. Nr.15), lai nodrošinātu ieguldīto finanšu līdzekļu ekonomisku izlietojumu, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances kontā „Nepabeigtā celtniecība” laika periodā no
2007.gada 30.augusta līdz 2010.gada 14.septembrim uzkrātās izmaksas LVL 177760,50 apmērā par muzeja krājuma
glabātuves Pils ielā 1, Cēsīs, (zemes gabala kadastra Nr.4201 005 2003, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000
0023 6109) celtniecību iekļaut turpmākajās Eiropas Savienības vai citās investīciju programmās līdz 2016.gada
31.decembrim, un uzskatīt, ka nav pazīmes, kas liecinātu par ilgtermiņa aktīvu vērtības būtisku samazinājumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.

Lēmums Nr. 502 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumā
Nr.207 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta klubam „Lekrings” no Cēsu
novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”
Ziņo: J.Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs
Ņemot vērā biedrības „Sporta klubs „Lekrings”” valdes locekļa Normunda Eglīša 19.11.2013. iesniegumu
Nr. 2013/04 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 19.11.2013. Nr.8/4255) un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta
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pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.Suija-Markova,
M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumā Nr.207 „ Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Sporta klubam
„Lekrings” no Cēsu novada pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” šādu grozījumu –
aizstāt pirmajā punktā vārdus un skaitļus „ Ls 3000.00 (trīs tūkstošus latu) biedrības „Sporta klubs „Lekrings””
transporta izdevumu segšanai” ar vārdiem un skaitļiem „Ls 2500 (divi tūkstoši pieci simti ) transporta izdevumu
segšanai un Ls 500(pieci simti) viesnīcas izdevumu segšanai”.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 503 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.43 „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 14.11.2013. atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (I.Timermanis, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, M.Sestulis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Rasmanis, M.Niklass, I.SuijaMarkova, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Lāce), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.43 „ Grozījumi Cēsu novada 31.01.2013.saistošajos noteikumos
Nr.6 “Cēsu novada pašvaldības budžets 2013.gadam”” saskaņā ar pielikumu.

Apstiprināti
ar Cēsu novada domes sēdes
21.11.2013. lēmumu Nr.503
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
21.11.2013.
Nr.43

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
2013.gadam”šādus grozījumus:
Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam ieņēmumos 14 727 983 latu apmērā saskaņā ar
pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos 21 236 618 latu apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
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3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2013.gadam ieņēmumos 335 094
izdevumos 472 350 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.”
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