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Lēmums Nr. 239 Par  pasākuma  „Cēsu Mākslas festivāls  2013” 
organizēšanu

Ziņo: J.Markovs, p/a CKTC direktors
Lai veicinātu Cēsu kā kultūras un tūrisma pilsētas tēlu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.1.6., 2.1.7., 2.1.12.punktiem, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Pasākuma „Cēsu Mākslas festivāls 2013” organizēšanu veic Cēsu novada pašvaldība un nodibinājums „Cēsu pils
ģildes fonds”, reģistrācijas Nr. 40008109066.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” veikt nepieciešamās darbības pasākuma „Cēsu
Mākslas festivāls 2013” organizēšanā saskaņā ar pielikumu.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Pielikums
SADARBĪBAS LĪGUMS
 
Cēsīs                                                                         
                                2013. gada 7. jūnijā
 
 
         Pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
reģistrācijas Nr. 90001677262, turpmāk – Aģentūra, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas direktors Juris Markovs, no
vienas puses, un
         „Nodibinājums Cēsu Pils ģildes fonds”, juridiskā adrese: Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 40008109066, turpmāk – Nodibinājums, kura vārdā saskaņā ar Statūtiem rīkojas
tās valdes priekšsēdētājs Juris Žagars, no otras puses,
         abi kopā turpmāk saukti – Puses, atsevišķi - Puse, noslēdz šo sadarbības līgumu, turpmāk – Līgums, par
sekojošo:
 
1.      Līguma priekšmets
1.1.      Puses vienojas par savstarpēji izdevīgu sadarbību Mākslas festivāla (turpmāk tekstā - Pasākums) norises
nodrošināšanā, laika posmā no 2013.gada 28.jūnija līdz 20.jūlijam Aģentūras valdījumā nodotajā teritorijā (turpmāk tekstā
– teritorija) saskaņā ar Pasākuma programmu (pielikums Nr. 1).
 
2. Līguma izpildes kārtība
2.1.   Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.  
2.2.   Pasākums norisināsies laika posmā no 2013.gada 28.jūnija līdz 20.jūlijam.
 
3.       Pušu tiesības un pienākumi
3.1.        Nodibinājums apņemas:
3.1.1.      piedalīties Pasākuma sagatavošanas, organizēšanas un realizēšanas darbos;
3.1.2.      veikt Pasākuma mārketinga un reklāmas aktivitāšu organizēšanu un īstenošanu;
3.1.3.      izplatīt informāciju par Pasākumu, iekļaujot tajā Cēsu logo, visos tai pieejamos informācijas līdzekļos;
3.1.4.      uzņemties līdzdalību Pasākuma norises vietas iekārtošanā;
3.1.5.      slēgt līgumus ar trešajam personām Pasākuma veiksmīgai norisei;
3.1.6.      brīdināt Aģentūru par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Nodibinājuma
neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde;
3.2.        Aģentūra apņemas:
3.2.1.      nodrošināt Pasākuma norisei nepieciešamo tehnisko aprīkojumu – multimediju projektorus un ekrānus kino
seansu nodrošināšanai;



5. no 26

3.2.2.      segt izmaksas saskaņā ar izdevumu tāmi (pielikums Nr. 2), no Aģentūras kultūras pasākumu budžeta;
3.2.3.      nodrošināt Pasākuma norises vietu iekārtošanu pirms Pasākuma un teritorijas sakopšanu pirms un pēc
Pasākuma;
3.2.4.      nodrošināt biļešu pieejamību uz izstādēm un kino demonstrējumiem Pasākuma ietvaros;
3.2.5.      sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldības Komunālo nodaļu, organizēt satiksmi Lenču ielā (posmā no Vienības
laukuma līdz Palasta ielas krustojumam) un Palasta ielā (posmā no Bērzaines ielas līdz Lenču ielas krustojumam) Pils
parkā notiekošu Pasākuma norišu laikā 30.06.2013. un 20.07.2013., kā arī segt ar to saistītās izmaksas;
3.2.6.      brīdināt Nodibinājumu par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Aģentūras
neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde;
3.2.7.      Līguma darbības nodrošināšanai sniegt Nodibinājumam informāciju, kas nepieciešama un vēlama Pasākuma
organizēšanai.
3.3.                    Aģentūra par savu pilnvaroto pārstāvi sadarbībai ar Nodibinājumu, ieceļ direktoru Juri
Markovu  (tālr.: 29406310, e-pasts: juris.markovs@cesis.lv).
3.4.    Nodibinājums par savu pilnvaroto pārstāvi sadarbībai ar Aģentūru, ieceļ valdes priekšsēdētāju Juri Žagaru (tālr.:
29240099).
3.5.        Aģentūrai ir tiesības paturēt ieņēmumus no Pasākuma kino programmas filmām izrādīšanas laikā     
pārdotajām ieejas biļetēm, no  kuriem tiks segti saimnieciskie izdevumi par Pils parka izmantošanu.
3.6.       Gadījumā, ja ar Līguma 3.5. punktā iekasētajiem ieņēmumiem nepietiks Aģentūras saimniecisko izdevumu
segšanai, tad Nodibinājums apņemas pēc salīdzināšanās akta veikt nepietiekamās izdevumu daļas segšanu.
3.7.       Sadarbības ietvaros Aģentūra piekrīt, ka Pasākuma norises periodā zālāja zonā Pils laukumā tiek uzstādīta
AS „SEB bankas” telts. Nodibinājums uzņemas visu atbildību šajā sakarā, kā arī apņemas atjaunot zālāju par saviem
līdzekļiem gadījumā, ja tas tiek sabojāts.
3.8.    Puses uzņemas atbildību par Līguma saistību pienācīgu un savlaicīgu izpildi, un atskaiti par Līguma     saistību
izpildi.
 
4. Pušu atbildība
 
4.1.      Aģentūra ir atbildīga par materiāltehniskā aprīkojuma nodrošināšanu šim Pasākumam.
4.2.      Puses ir atbildīgas par augstvērtīgu, interesantu un kvalitatīvu Pasākuma        izstrādāšanu un
realizēšanu, kā arī Pasākuma realizācijai kvalificētu un kompetentu darbinieku piesaistīšanu.
4.3.      Puses ir atbildīgas par jebkurām iespējamām saistībām pret visām trešajām personām, kuras tā         
speciāli uzņēmusies.
4.4.      Nodibinājums pilnībā ir atbildīgs par Pasākumu saturu un attiecībām ar autortiesību aģentūru.
4.5.      Puses ir atbildīgas par Cēsu pils kompleksa sabiedriskās kārtības ievērošanu Līguma 2.2.      punktā
            norādītajā laika periodā, ciktāl tie attiecas uz Cēsu viduslaiku pili un pils dārzu.
4.6.       Puses atlīdzina viens otram zaudējumus, ja tādi tiek nodarīti kādas Puses darbības vai bezdarbības
            rezultātā saskaņā ar šo Līgumu uzņemto līgumsaistību neizpildi vai to pienācīgu izpildi.
4.7.      Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramu varas apstākļu rezultātā, ko Puses nevarēja paredzēt un novērst.
 
5.      Nobeiguma noteikumi
 
5.1.      Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami Pusēm rakstiski vienojoties un ir      pievienojami
Līgumam kā pielikumi, tikai pēc to abpusējas parakstīšanas kļūstot par šī Līguma            neatņemamu
sastāvdaļu.
5.2.      Katra no Pusēm ir atbildīga par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, kas tai ir radušies, neizpildot kādu no šī
Līguma noteikumiem.
5.3.      Strīdi, kas radušies Līguma gaitā vai saistībā ar to ir nododami izskatīšanai tiesā, ja strīdu iepriekš     nav
izdevies noregulēt sarunu ceļā.
5.4.      Līgums sastādīts divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm, latviešu valodā. Abiem Līguma      
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

    Aģentūra          Nodibinājums  
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Pašvaldības aģentūra
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Baznīcas laukums 1, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101
Reģ.Nr. 90001677262            
Banka: A/s SEB Banka           
Kods: UNLALV2X     
Konta Nr.: LV18 UNLA 0050003861709
 

 
Nodibinājums „Cēsu Pils ģildes fonds” 
Reģistrācijas Nr. 40008109066
Baznīcas laukums 1, Cēsis, Cēsu nov.,           
SEB Banka
Kods UNLALV2X      
Konta nr. LV59UNLA0050009452342
 

_z.v. J.Markovs _z.v. J.Žagars
 
             Pielikums Nr. 1
07.06.2013. sadarbības līgumam
 
 
MĀKSLAS FESTIVĀLS “CĒSIS 2013”
28.06.–20.07.
 
28., 29., 30. jūnijs FESTIVĀLA ATKLĀŠANA
Piektdiena, 28. jūnijs
17:00     Vizuālās mākslas izstāžu atklāšana:
            Cēsu alus brūzis un pilsētvide
            Starptautiska laikmetīgās mākslas izstāde VASARAS LASĪJUMI            
Cēsu tipogrāfija
KARLĪNA VĪTOLIŅA. PORTRETI
Cēsu izstāžu nams
BEZDIBENIS. VISVALDIS ZIEDIŅŠ
19:30
                Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā
                Multimediāls koncertuzvedums
LATVIJAS RADIO KORIS, KEIDŽS UN LAIKS
 
Sestdiena, 29. jūnijs
17:00     Cēsu pils klēts                 Teātra izrāde
Daniils Harmss VECENE
20:00     Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā
                Koncerts
KSENIJA SIDOROVA UN SINFONIETTA RĪGA
 
Svētdiena, 30. jūnijs
17:00     Cēsu pils parka brīvdabas estrāde
                Koncerts
RAIMONDS PAULS UN ITĀĻU KINOMŪZIKA
22:00     Cēsu pils pagalms
                Kino programmas VALENTĪNAS FREIMANES BRITU KINO          KLASIKAS IZLASE
atklāšana
                HENRIJA VIII PRIVĀTĀ DZĪVE / The Private Life of Henry VIII (1933)
                Režisors Aleksandrs Korda
 
OTRĀ NEDĒĻA
 
Piektdiena, 5. jūlijs
20:00     Cēsu pils klēts
Mūsdienu mūzikas koncerts
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ELEKTROAKUSTISKĀS SPĒLES CĒSU KLĒTĪ
 
Sestdiena, 6. jūlijs
20:00   Cēsu Sv. Jāņa baznīca
Koncerts
VASKS, VEISMANIS UN DOMUBIEDRI
 
Svētdien, 7. jūlijs
17:00     Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā                 Teātra izrāde
VDT Viljams Šekspīrs MAKBETS
TREŠĀ NEDĒĻA
 
Ceturtdiena, 11. Jūlijs
PROGRAMMA JAUNIEŠIEM
20:00   Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā
Briseles Universitātes simfoniskā orķestra koncerts
DEJAS AR RIEKSTKODI UN BEĻĢIJAS STUDENTU ORĶESTRI
 
 
Piektdiena, 12. jūlijs
20:00     Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā
Koncerts
SIMFONISKAIS GALA AR ANDRI POGU UN REINI ZARIŅU
 
Sestdiena, 13. jūlijs
20:00     Festivāla zāle Cēsu sporta kompleksā                 Teātra izrāde
                Augusts Strindbergs JŪLIJAS JAUNKUNDZE
 
CETURTĀ NEDĒĻA
 
Piektdiena, 19. Jūlijs
 
20:00 Cēsu pils klēts
Gastronomijas teātris
„Nepieradinātās vakariņas”
 
 
20:00     Meža skolas zāle
                Kamermūzikas koncerts
VASARAS VAKARA MŪZIKA VIJOLEI UN KLAVIERĒM
 
Sestdiena, 20. jūlijs
21:00     Cēsu pils parka brīvdabas estrāde                 Muzikāla teātra izrāde
PŪT, VĒJIŅI!  

Aģentūra Nodibinājums
z.v. J.Markovs z.v. J.Žagars

 
 
 
  
Pielikums Nr. 2
07.06.2013. sadarbības līgumam
 
Kultūras pasākumu izdevumu tāme
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R.Pauls un itāļu kinomūzika 5000.00
Solistu, ārštata mūziķu honorāri 3200.00
Tehniskās izmaksas 1520.00
Dienas nauda orķestrim 280.00

 
KOPĀ: 5000.00 LVL
 
 

Aģentūra Nodibinājums
z.v. J.Markovs z.v. J.Žagars

 
 
 

Lēmums Nr. 240 Par Dzīvokļu komisiju

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14. un 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta
sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 20.06.2013. atzinumam, Cēsu novada dome, atklāti balsojot
ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis,
A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 37 „Par Dzīvokļu komisiju”.
2.             Deleģēt J.Gobu, Cēsu novada domes deputāti, darbam Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijā.
3.             Atļaut J.Gobam (Administratīvās komisijas loceklim, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisijas loceklim, Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu pašvaldības
aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijas loceklis), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut J.Gobam (Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”
Dzīvokļu komisijā) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Administratīvās
komisijas loceklis, Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 241 Par zemes ierīcības projekta Dārzniecības ielā 12 un Vaļņu ielā
27A, Cēsīs,

Cēsu nov., uzsākšanu
Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 2013. gada 30. maijā, reģ. Nr. 3/2297 saņemts zemnieku saimniecības „Kliģēni” iesniegums ar
lūgumu atdalīt no viņiem piederoša zemes gabala Vaļņu ielā 27A, Cēsīs aptuveni 1433 kv.m. lielu zemes gabalu un veikt
zemes gabalu daļu maiņu ar Cēsu novada pašvaldībai piederošo zemes gabalu Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, lai nodrošinātu
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piekļūšanu zemes gabalam Vaļņu ielā 27A no Dārzniecības ielas.
Nekustamais īpašums Vaļņu ielā 27 A, Cēsīs, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 005 3324, sastāv no zemes gabala ar
kopplatību 9260 kv.m., īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1795 Zemnieku
saimniecībai „Kliģēni”, uz nekustamā īpašuma ir zemes īpašniekam nepiederoša būves daļa. Nekustamajam īpašumam
nostiprināts ceļa servitūts, kalpojošais nekustamais īpašums Vaļņu iela 29/31, Cēsis, Cēsu novads. Nekustamais īpašums
Dārzniecības ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 3323, sastāv no zemes gabala ar kopplatību 6001 kv.m.,
īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0044 7267 uz Cēsu novada pašvaldības
vārda.
Zemes vienības sadali un robežu pārkārtošanu un piekļuves nodrošināšanu atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8 panta
pirmās daļas,1., 3., 5. punktam var veikt izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 1.,3.,5. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu; 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”,  ievērojot Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 04.06.2013. atzinumu (prot.
Nr.20), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. sēdes atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Vaļņu iela 27A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005
3324 sadalīšanai, robežu pārkārtošanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai; Dārzniecības ielas 12 Cēsīs, Cēsu nov.,
kadastra apzīmējums 4201 005 3323 robežu pārkārtošanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei zemes vienības Vaļņu iela 27A, Cēsīs, Cēsu nov.,
kadastra apzīmējums 4201 005 3324 sadalīšanai, robežu pārkārtošanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai; Dārzniecības
ielas 12, Cēsīs, Cēsu nov.,  kadastra apzīmējums 4201 005 3323 robežu pārkārtošanai saskaņā ar pielikumu.
     
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).        
 
 
 
Pielikums
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības zemes vienības Vaļņu iela 27A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 3324 sadalīšanai, robežu
pārkārtošanai, piekļūšanas iespēju nodrošināšanai; Dārzniecības ielas 12 Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005
3323 robežu pārkārtošanai.
 
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
likums “Par pašvaldībām” likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu; 15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
    zemes vienības Vaļņu iela 27A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 3324 sadalīšanai, atdalot apmēram
1435 kv.m. lielu zemes gabalu  un robežu pārkārtošana, lai nodrošinātu piekļūšanas no Dārzniecības ielas  ar zemes
vienību Dārzniecības ielas 12 Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 005 3323 mainot apmēram 1430 kv.m lielus
zemes gabalus.
.
3. Izejas materiāli:

Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” (turpmāk tekstā
“Teritorijas plānojums”) un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. Nodaļas prasības zemes gabalu
sadalīšanai;

īpašnieku priekšlikumi;
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inženierkomunikāciju turētāju informācija par gaisvadu un apakšzemes komunikāciju izvietojumu vai neesību;
dokumenti par nekustamā īpašuma apgrūtinājumu noteikšanu vai servitūta nodibināšanu, ja tie nav reģistrēti
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vai ierakstīt zemesgrāmatā.

4.      Izstrādes nosacījumi:
Zemes ierīkotājs izstrādājot zemes ierīcības projektu ievēro Zemes ierīcības likumu, Ministru kabineta 12.04.2011.
noteikumus Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un Cēsu novada 03.09.2009. saistošos noteikumus Nr.
5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” un tā sastāvā esošo Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 7. Nodaļas prasības zemes
gabalu sadalīšanai.
Zemes ierīcības projekts sastāv no paskaidrojuma raksta un grafiskās daļas.

projekta paskaidrojuma raksts sastāv no projekta pamatojuma, kurā sniedz informāciju par projektā aptvertās
teritorijas  kadastrālo raksturojumu, īpašnieka iesniegumiem, dokumenti un izziņas  par nekustamā īpašuma
apgrūtinājumiem vai servitūtu nodibināšanu, īpašnieku apliecinājums par kredītsaistībām, dokumenti un
uzmērījumi par esošajām inženierkomunikācijām, zemes ierīkotāja informācija par vērā ņemtiem vai noraidītiem
īpašnieka priekšlikumiem, pašvaldības lēmums par zemes ierīcības projekta izstrādi;

projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā
LKS-92, mērogā 1:500 uz zemes robežu plāna pamata.
projektu izstrādā 3 eksemplāros.

5.      Izpilde:

izpildi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu spēkā stāšanos;

zemes ierīcības projekts īstenojums četru gadu laikā;
zemes ierīcības projekts ir īstenots, ja projektētie zemes gabali kadastrāli uzmērīti, reģistrēti nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā un ierakstīt zemesgrāmata.

 

Lēmums Nr. 242 Par zemes ierīcības projekta zemes vienībai  „Jaunlejas
Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu novadā, apstiprināšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisija  28.03.2013. pieņēma lēmumu Nr.5 (protokols
Nr.11) „Par zemes ierīcības projekta uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu zemes vienībai „Jaunlejas Pūkšeri”
Vaives pagastā, Cēsu novadā ”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde, sadalot zemes gabalu (kadastra
apzīmējums 4290 005 0093) trijos atsevišķos zemes gabalos ar platībām 1,4 ha,  6,1 ha un 2,5 ha.  Zemes ierīcības
projekts saskaņots ar nekustamā īpašuma īpašnieci un 15.05.2013. saņemts atzinums (dokumenta nosaukums
246927.edoc.) no Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas. Jaunizveidotajiem diviem zemes gabaliem
piekļūšana tiek nodrošināta no dabā esoša servitūta ceļa ar tiešu piekļuvi pašvaldības autoceļam, trešajam zemes
gabalam piekļūšana tiks nodrošināta no dabā esoša servitūta ceļa ar tiešu piekļuvi pašvaldības autoceļam un pa
teritoriju,  kas pēc zemes ierīcības projekta izstrādes var kalpot par pamatu ceļa servitūta nodibināšanai.
      Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas Initas Upenas  (sertifikāts Nr. BA-257) izstrādāto zemes ierīcības projektu
un SIA „LATĪPAŠUMS-MĒRNIECĪBAS BIROJA”, reģ. Nr. 44103028861, adrese Ainavu iela 8, Cēsis, Cēsu nov., iesniegumu
(reģistrētu Cēsu novada pašvaldībā 07.06.2013 ar Nr.3/2411) un saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19. panta otro daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Administratīvā procesa likuma 65. panta
pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru
kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31. punktu, Ministru
kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.8. punktu, Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošo noteikumu Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11. „Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas
plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 3. punkta 3.1. un 3.9. apakšpunktu prasībām,
ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 18.06.2013. sēdes priekšlikumu
(protokols Nr.21), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013 atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada



11. no 26

dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt zemes ierīcības projektu zemes vienībai "Jaunlejas Pūkšeri", Vaives pagastā, Cēsu novadā, ar
kadastra Nr. 4290 005 0093.
2.      Zemes gabalam (projektā Nr.1.) un ēkām saglabāt nosaukumu un adresi „Jaunlejas Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu
nov., LV- 4136.
2.1. Zemes gabala platība 1,4 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – lauksaimniecības  zeme (0101).
            3.  Zemes gabalam (projektā Nr.2.) piešķirt nosaukumu „Sila Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov.
3.1. Zemes gabala platība 6,1 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis - mežsaimniecības  zeme (0201).
4         Zemes gabalam (projektā Nr.3.) piešķirt nosaukumu „Pakalni”, Vaives pag., Cēsu nov.
4.1. Zemes gabala platība 2,5 ha, vairāk vai mazāk cik izrādīsies, uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis –  lauksaimniecības zeme (0101).
5.   Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
 

Lēmums Nr. 243 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „
Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”15.1.apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm -  par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Malcenieksa), pret – nav, atturas – 5 (J.Goba, A.Bimbirulis, I.Lāce, M.Sestulis, A.Rasmanis),
nolemj:
 
 

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz LVL 2 400 000.00 (līdz EUR 3414892,35) ar Valsts kases noteikto gada1.
procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un
kultūras centrs” izveide” (vienošanās Nr.3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002) realizācijai (priekšfinansējuma,
līdzfinansējuma un neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai).
Aizņēmumu izsniegt sākot no 2013.gada augusta pēc pieprasījuma.2.
Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2033.gada decembrim.3.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2015.gada septembrī.4.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.5.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.6.

 

Lēmums Nr. 244 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Daudzfunkcionālā centra „
Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
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24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”15.1.apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm -  par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
I.Timermanis, J.Rozenbergs, M.Malcenieksa), pret – nav, atturas – 5 (J.Goba, A.Bimbirulis, I.Lāce, M.Sestulis, A.Rasmanis),
nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz LVL 1 700 000.00 (līdz EUR 2418882,08) ar Valsts kases noteikto gada
procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „Daudzfunkcionālā centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras
centrs” izveide” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054) realizācijai (priekšfinansējuma, līdzfinansējuma un
neattiecināmo izmaksu nodrošināšanai).
2.      Aizņēmumu izsniegt sākot no 2013.gada augusta pēc pieprasījuma.
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2033.gada decembrim.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2015.gada septembrī.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 245 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas –
Gaujas ielas - rekonstrukcija” īstenošanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”15.1.apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 831 416.00 (EUR 1 182 998.39) ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „Cēsu pilsētas tranzītielas – Gaujas ielas - rekonstrukcija” realizācijai
(priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2.      Aizņēmumu izņemt pa daļām:
2.1. 2013.gadā LVL 189 860.00 (pēc pieprasījuma);
2.2. 2014.gadā LVL 641 556.00 (pēc pieprasījuma).
3.      .Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2032.gada decembrim.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2015.gada septembrī.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 246 Par ilgtermiņa aizņēmumu projekta „Cēsu Centrālās bibliotēkas
ēkas renovācija un pieejamības nodrošināšana” īstenošanai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.,
24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2013.gadam” 14.panta
pirmo daļu, Ministru kabineta 25.03.2008.noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un
galvojumiem”15.1.apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.atzinumam (prot.Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
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G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 1 371 025.00 (EUR 1 950 792.82) ar Valsts kases noteikto gada procentu
likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta „Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas renovācija un pieejamības
nodrošināšana” realizācijai (priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai).
2.      Aizņēmumu izņemt pa daļām:
2.1. 2013.gadā LVL 684 920.00 (pēc pieprasījuma);
2.2. 2014.gadā LVL 686 105.00 (pēc pieprasījuma).
3.      Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2033.gada decembrim.
4.      Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2015.gada septembrī.
5.      Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 247 Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumā
Nr.385 „Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada
vispārējās izglītības iestādēs”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g)
apakšpunktu, Cēsu novada domes 30.08.2012. lēmumu Nr.385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu
novada vispārējās izglītības iestādēs”, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojuma iepirkuma
„Izglītojamo ēdināšanas organizēšana Cēsu pilsētas skolās” (iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2013/6) , ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 20.06.2013. atzinumu (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Izdarīt Cēsu novada domes 30.08.2013. Nr.385 „ Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada1.
vispārējās izglītības iestādēs” šādus grozījumus :

1.1. punktu 2.5. izteikt šādā redakcijā :
“2.5. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas izglītojamiem – Ls 0.77”;
 
1.2. punktu 2.6. izteikt šādā redakcijā :
„2.6. Cēsu 1.pamatskolas :
2.6.1. 1. – 4.klašu izglītojamiem – Ls 0.75;
2.6.2. 5.- 9.klašu izglītojamiem – Ls 0.80”;
 
1.3. punktu 2.7. izteikt šādā redakcijā :
„2.7. Cēsu 2.pamatskolas :
2.7.1. 1. – 4.klašu izglītojamiem – Ls 0.76;
2.7.2. 5.- 9.klašu izglītojamiem – Ls 0.77”;
 
1.4. papildināt lēmumu ar jaunu punktu 5.1 šādā redakcijā :
„5.1 Noteikt Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs šādu launaga cenu:
5.1 1. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas 1.-4.klašu izglītojamiem - Ls 0.30
5.1 2. Cēsu 2.pamatskolas 1. – 2.klašu izglītojamiem – Ls 0.30
5.1 3. Cēsu 1.pamatskolas 1. – 2.klašu izglītojamiem – Ls 0.27”
2. Lēmums stājas spēkā 01.09.2013.
3. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu direktoriem un Cēsu novada pašvaldības aģentūrai
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„Sociālais dienests”.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 

Lēmums Nr. 248 Par Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu
pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2013. gada 26.jūlija līdz
2013.gada 30.augustam

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 03.01.2013. Cēsu novada domes lēmuma Nr. 1 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu un
pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2013.gada 18.jūnija līdz 2013.gada 30.augustam” 3. punktu, uz Cēsu 1.
pirmsskolas izglītības iestādē un Cēsu 5.pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītojamo vecākiem noslēgtiem līgumiem par
vietas nepieciešamību izglītojamam pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā un ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē no 26.07.2013. līdz 30.08.2013.pirmsskolas izglītības programmu1.
īsteno 3  grupās.
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē no 26.07.2013. līdz 30.08.2013.pirmsskolas izglītības programmu2.
īsteno 8 grupās.
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt lēmuma izpildi.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.

 

Lēmums Nr. 249 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, tirdzniecības
nodevas iekasēšanu un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku
laikā 2013. gada 27.jūlijā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”,
22.06.2010. Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”, ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.06.2013. (prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta1.
daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un /vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām, kā arī
alkoholiskos dzērienus, Cēsu Pilsētas svētku svinībās:

      Torņa ielā 2013.gada 27.jūlijā pasākumā „Cēsu pilsētas svētki” amatnieku tirdziņā (pašdarināts vīns).

Pilnvarot pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” iekasēt nodevu par tirdzniecību Līvu laukumā1.
saskaņā ar Cēsu novada domes 22.06.2010. Saistošo noteikumu Nr. 24 „Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Cēsu novadā” nodevu likmēm Cēsu pilsētas svētku laikā 2013.gada 27.jūlijā.
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Atļaut organizēt publiskos pasākumus šādos datumos un laikos: 2013. gada 27. jūlijā Cēsu Pils parkā Nakts balli no2.
plkst. 2200 līdz 28. jūlija plkst. 0300, Līvu laukumā Fonokluba skatuvi no 27. jūlija plkst. 1500 līdz 28.jūlija plkst.
0300.
Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.3.

 
 

Lēmums Nr. 250 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „Par
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14. Un 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta
sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 24 „ Par Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisiju” :
1.1.   izslēgt no komisijas sastāva A.Mihaļovu, J.Rozenbergu, I.Mercu;
1.2.   iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāju
M.Malcenieku, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
1.3.   apstiprināt par Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci S.Zvirbuli, Administratīvi
juridiskās nodaļas vadītāju;
1.4.   izteikt vārdus „I.Mercs, Komunālās nodaļas komunālinženieris, vadītāja vietnieka p.i.” ar vārdiem „Komunālās
nodaļas komunālinženieris, vadītāja vietnieks”.
2.             Atļaut M.Malceniekam (Cēsu novada domes deputātam, Cēsu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklim, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs),
S.Zvirbulei (Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece),  jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
3.             Atļaut M.Malceniekam (Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājam) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks,
Transporta kustības organizācijas komisijas loceklis, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis), S.Zvirbulei
(Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 251 Par Administratīvo komisiju

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu, 207.pantu, 
210.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
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vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā
arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana
var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr.8),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 25 „ Par Administratīvo
komisiju”.
2.             Apstiprināt Administratīvo komisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vadītāja
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
J.Goba, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks
Komisijas locekļi:
J.Zārdiņš, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vadītājs
V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Komunālās nodaļas komunālinženieris, vadītāja vietnieks
Komisijas sekretāre:
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
3.             Atļaut I.Sietiņsonei (Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vadītājai), J.Gobam
(Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklim, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijas loceklim), V.Zaļaiskalnai (Vaives pagasta pārvaldes vadītājai,
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei, iepirkumu komisiju loceklei)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut I.Sietiņsonei (Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniece) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” vadītāja), J.Gobam
(Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietniekam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Publisku
pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas loceklis, Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības aģentūra” Dzīvokļu komisijas loceklis), V.Zaļaiskalnai (Administratīvās komisijas locekle) savienot amatu ar citu
amatu (Vaives pagasta pārvaldes vadītāja, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle, Transporta kustības
organizācijas komisijas locekle, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, Dzīvojamo māju privatizācijas
komisijas locekle, iepirkumu komisiju locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 252 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu, 207.pantu, 
210.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā
arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana
var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.             Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 26 „Par Administratīvās
komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”.
2.             Apstiprināt Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju šādā sastāvā :
Komisijas priekšsēdētājs:
O.Bicāns, Cēsu 2.pamatskolas direktors
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
Dz.Kozaka, Izglītības nodaļas izglītības metodiķe
Komisijas locekļi:
L.Pētersone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimenes atbalsta nodaļas sociālā darbiniece
darbam ar ģimeni un bērniem
E.Kalniņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
I.Kļaviņa, Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības vecākā referente
K.Āboliņa, Cēsu novada Vecāku domes pārstāve
Komisijas sekretāre:
I.RUDZĪTE, Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece
3.             Atļaut Dz.Kozakai (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklei, komisijas
izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas loceklei), savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas locekle), O.Bicānam (Cēsu 2.pamatskolas direktoram)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklis), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
4.             Atļaut Dz.Kozakai (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs locekle, komisijas
izglītojamo atbrīvošanai no valsts noteikto pārbaudījumu kārtošanas locekle), O.Bicānam (Administratīvās komisijas
Bērnu lietu apakškomisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu 2.pamatkolas direktors), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 253 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas
komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par Nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisiju” :
1.1.  izslēgt no komisijas sastāva J.Rozenbergu;
1.2.  par komisijas priekšsēdētāju apstiprināt S.Kūlīti, Finanšu nodaļas galveno grāmatvedi.
 

Lēmums Nr. 254 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Izdarīt šādu grozījumu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 39 „Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”:
izslēgt no komisijas sastāva A.Grīnbergu.
 
 

Lēmums Nr. 255 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”

                                    Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.             Izdarīt šādu grozījumu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisiju”:
1.1.izslēgt no komisijas sastāva J.Žagaru;
1.2.izteikt vārdus “J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks” jaunā redakcijā: “J.Rozenbergs, Cēsu
novada domes priekšsēdētājs”.
 

Lēmums Nr. 256 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par
arhīva apstrādes ekspertu komisiju”

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu
komisiju” :
1.1. izslēgt no komisijas sastāva J.Rozenbergu, D.Vasmani.
 
 

Lēmums Nr. 257 Grozījumi Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmumā Nr. 33 „Par
pārstāvja deleģēšanu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punktam domes
priekšsēdētājs ir valsts amatpersona. Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” 62.pantā  un Cēsu novada 01.07.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 34.punktā noteikto domes priekšsēdētāja kompetenci
un ievērojot Civilās aizsardzības likuma 9.pantu pašvaldību uzdevumi un tiesības civilās aizsardzības jomā un citus LR
spēkā esošos normatīvos aktus civilās aizsardzības jomā, nav pamata secināt, ka amatu savienošanas rezultātā Cēsu
novada domes priekšsēdētājs varētu nonākt interešu konflikta situācijā.
      Pamatojoties uz augstāk minēto, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu nr. 369 „Par apvienoto
novadu civilās aizsardzības komisiju”, saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 9.pantu un Ministru kabineta 22.09.2009.
noteikumiem Nr.1072 „Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to
izveidošanas kārtību”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 28.01.2010. lēmuma Nr. 33 „Par pārstāvja deleģēšanu
apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā” 1.punktā, vārda iniciāli un uzvārdu „G.Šķenderu” aizstājot ar vārda
iniciāli un uzvārdu „J.Rozenbergu”.
2.             Atļaut Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam savienot valsts amatpersonas amatu ar
citu amatu apvienotajā novadu civilās aizsardzības komisijā, jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 258 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 17 „Par
SIA „Cēsu Tirgus””

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, 14.panta pirmo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu un 62.pantu, ievērojot LR
Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
12.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 17 „Par SIA „Cēsu Tirgus”” 2.punktu.
 

Lēmums Nr. 259 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 19 „Par
Cēsu pilsētas SIA „Vinda””

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, 14.panta pirmo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu un 62.pantu, ievērojot LR
Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
12.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 19 „Par Cēsu pilsētas SIA „Vinda”” 2.punktu.
 
 

Lēmums Nr. 260 Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmumā Nr. 439 „Par
SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, 14.panta pirmo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu un 62.pantu, ievērojot LR
Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
12.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.12.2009. lēmuma Nr. 439 „Par SIA „Cēsu klīnika” dibināšanu” 11.punktu.
 

Lēmums Nr. 261 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 20 „Par
SIA „Cēsu olimpiskais centrs””

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas
1.apakšpunktu, 14.panta pirmo un sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta ceturto daļu un 62.pantu, ievērojot LR
Ministru kabineta 05.05.2009. noteikumu Nr. 411 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu
skaitu, padomes un valdes locekļa atlīdzību, pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību”
12.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 12 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs balsojumā
nepiedalās), nolemj:
 
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 20 „Par SIA „Cēsu olimpiskais centrs”” 2.punktu.
 

Lēmums Nr. 262 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „Par
Simbolikas komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 16.09.2010. Saistošo noteikumu Nr. 37 „Par Cēsu novada simboliku” izpildi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā
arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana
var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu
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novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
 
1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „ Par Simbolikas komisiju” :
1.1.       izslēgt no komisijas sastāva Ē.Rasu, D.Vasmani, I.Suiju-Markovu;
1.2.       iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par Simbolikas komisijas priekšsēdētāju I.Timermani, Cēsu novada
domes deputātu;
1.3.       iekļaut komisijas sastāvā L.Krastiņu, Cēsu novada domes deputāti.
2.      Atļaut I.Timermanim (Simbolikas komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu
(Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai
saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.   Atļaut L.Krastiņai (Simbolikas komisijas loceklei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada
domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 263 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 47 „Par
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanas
komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 47 „Interešu izglītības un pieaugušo
neformālās izglītības programmas licencēšanas komisiju”:
1.1.       izslēgt no komisijas sastāva G.Šķenderu, O.Bicānu, I.Suiju-Markovu, A.Sīmani.
 

Lēmums Nr. 264 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 48 „Par
komisiju brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, kā
arī iestādes nolikumā un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana
var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 48 „Par komisiju brīvo vietu sadalei
pirmsskolas izglītības iestādēs”:
1.1.            izslēgt no komisijas sastāva G.Bērziņu, M.Rozenbergu;
1.2.            noteikt, ka komisijas priekšsēdētājs ir Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
vadītājs;
1.3.            iekļaut komisijas sastāvā L.Kazaku, Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju.
2.      Atļaut L.Kazakai (Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai) savienot valsts amatpersonas amatu
ar citu amatu (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs locekle), T.Jaunzemim savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.      Atļaut L.Kazakai (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklei) savienot valsts
amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja), T.Jaunzemim savienot valsts
amatpersonas amatu (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis) ar citu amatu (Cēsu novada
domes deputāts, Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 265 Grozījumi Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmumā Nr. 411 „Par
Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumiem amatpersonām noteikto kompetenci un dotajiem uzdevumiem, tiesībām un pienākumiem, nevar secināt, ka
amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši un atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot.
Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm -  par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
 
1.       Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 28.07.2011. lēmuma Nr. 411 „Par Cēsu novada pašvaldības
Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju” 1.punktā:
1.1.  izslēgt no komisijas sastāva Ē.Rasu, M.Niklasu;
1.2.  apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju;
1.3.  iekļaut komisijas sastāvā I.Lāci, Cēsu novada domes deputāti.
2.             Atļaut T.Jaunzemim (Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklei),  I.Lācei
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas locekle), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
3.             Atļaut T.Jaunzemim (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājam)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts, Komisijas brīvo vietu sadalei
pirmsskolas izglītības iestādēs loceklis),  I.Lācei (Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas loceklei) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāte), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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Lēmums Nr. 266 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par
Kokaugu aizsardzības komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
                                                                            
               
Lai nodrošinātu Cēsu novada domes 26.08.2010. saistošo noteikumu Nr. 31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un
aizsardzību” izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu,
8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, kā arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata pienākumus, nevar secināt, ka
amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 32 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” :
1.1.  izslēgt no komisijas sastāva I.Mercu, J.Sirlaku;
1.2.  apstiprināt par Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētāju D.Laivu, Komunālās nodaļas arhitekta palīgu (ainavu
arhitekte);
1.3.  iekļaut komisijas sastāvā un apstiprināt par Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku M.Sestuli, Cēsu
novada domes deputātu.
2.      Atļaut D.Laivai (Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu
amatu (iepirkumu komisijas locekle), M.Sestulim (Kokaugu aizsardzības komisijas priekšsēdētāja vietnieks) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 267 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.
490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””

                        Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis,
J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmuma Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada
uzņēmējs 20…”” 2.punktā :
1.1.  izslēgt no žūrijas komisijas sastāva G.Šķenderu, D.Trapencieri;
1.2.  komisijas sastāvā iekļaut J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
1.3.  noteikt, ka žūrijas komisijas priekšsēdētājs ir Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas vadītājs;
1.4.  izteikt vārdus „P.Irbins, „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra” eksperts” jaunā redakcijā: „P.Irbins,
biedrības „Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centrs”  valdes loceklis” ;
1.5.  aizstāt vārdus „D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja”  ar vārdiem „Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājs”.
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Lēmums Nr. 268 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par
Transporta kustības organizācijas komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, 
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju. Atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis,
J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
 
1.       Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 35 „Par Transporta kustības
organizācijas komisiju” :
1.1.  izslēgt no žūrijas komisijas sastāva D.Trapencieri, I.Mercu;
1.2.  aizstāt vārdus „D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja”  ar vārdiem „Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājs”;
1.3.  aizstāt vārdus „I.Mercs, Komunālās nodaļas komunālinženieris, vadītāja vietnieks”  ar vārdiem „Komunālās nodaļas
komunālinženieris, vadītāja vietnieks”;
1.4.  iekļaut komisijas sastāvā G.Grosbergu, Cēsu novada domes deputātu.
2.      Atļaut G.Grosbergam (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 269 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes
lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, 
nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju. Atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr.8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis,
J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.             Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas sastāvu” :
1.1.    izslēgt no komisijas sastāva D.Trapencieri;
1.2.   apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju M.Malcenieku, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku;
1.3.   apstiprināt par komisijas locekli J.Rozenbergu, Cēsu novada domes priekšsēdētāju;
1.4.   aizstāt vārdus „D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja”  ar vārdiem „Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājs”;
1.5.   aizstāt vārdus „L.Madelāne, Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības attīstības speciāliste” ar vārdiem
„L.Madelāne, Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos”;
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1.6.   iekļaut komisijas sastāvā A.Rasmani, Cēsu novada domes deputātu;
2.      Atļaut A.Rasmanim (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada domes deputāts), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 270 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par
konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”

            Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis,
J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas
apstiprināšanu”:
1.1.   izslēgt no komisijas sastāva J.Žagaru, Ē.Rasu;
1.2.  apstiprināt par komisijas priekšsēdētāju Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas vadītāju;
1.3.  likvidēt komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu;
1.4.  aizstāt vārdus „A.ĶERPE, Vaives pagasta pārvaldes teritorijas attīstības plānotājs” ar vārdiem „A.ĶERPE, Vaives
pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks Vaivē”.
 
 

Lēmums Nr. 271 Grozījumi Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmumā Nr. 546 „Par
Cēsu novada Būvvaldi”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
             
Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un  atbilstoši Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 20.06.2013. atzinumam (prot. Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 20.06.2013.
atzinumam (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm - par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis,
J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.         Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 29.12.2009. lēmuma Nr. 546 „Par Cēsu novada Būvvaldi”
3.punktā:
1.1.izslēgt no Cēsu novada Būvvaldes sastāva G.Šķenderu, D.Trapencieri;
1.2.aizstāt vārdus „D.Trapenciere, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja”  ar vārdiem „Attīstības plānošanas nodaļas
vadītājs”;
1.3.aizstāt vārdus „I.Mercs, Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks” ar vārdiem „Komunālās
nodaļas komunālinženieris, vadītāja vietnieks”.
 

Lēmums Nr. 272 Par publiskā pasākuma organizēšanu 2013. gada 13.jūlijā

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 8.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošo noteikumu Nr.45 „Sabiedriskās kārtības
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noteikumi” 12.1.punktu,  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Iesniegumu izskatīšanas komisijas publisku, izklaides un
svētku pasākumiem 25.06.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12), SIA „Premium Art Events” pārstāvja K.Auzāna
iesniegumu (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 19.06.2013. Nr.1-38/2559), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 13 balsīm
- par (M.Sestulis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, L.Krastiņa, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, I.Lāce, I.Timermanis, A.Bimbirulis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, A.Rasmanis, J.Goba), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut SIA „Premium Art Events” (reģ.nr. LV40103416855; adrese: Vītolu iela 2, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads)
organizēt pasākumu „Imantdienas 2013” Cēsīs, Pils parka estrādē  2013.gada 13. jūlijā no plkst. 23.00 līdz plkst.24.00
 

Lēmums Nr. 273 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Cēsu novada pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem

Ziņo A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors
 


	2013.gada 27. jūnija protokols Nr.10

