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Lēmums Nr. 504 Par grozījumiem Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un
investīciju stratēģijā 2010. - 2015. gadam
Ziņo: M.Apsīte, Cēsu Profesionālās vidusskolas direktore
Cēsu novada dome 26.04.2012. ir apstiprinājusi (lēmums Nr. 222) Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju
stratēģiju 2010. - 2105.gadam. un 06.06.2013. apstiprinājusi (lēmums Nr. 206) izmaiņas stratēģijā saistībā ar
kokrūpniecības, būvniecības un enerģētikas nozaru ekspertu padomes 2013.gadā izstrādāto profesionālo kvalifikāciju
struktūru.
Šobrīd ir veikts būvniecības iepirkums Cēsu Profesionālās vidusskolas praktisko apmācību korpusa jaunbūvei un mācību
korpusa 1.stāva rekonstrukcijai Valmieras ielā 19, Cēsīs, un ir precizētas Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa
attīstības izmaksas. Ir sagatavots projekta „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” pieteikums Izglītības un
zinātnes ministrijai, kas cieši saistīts ar Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģiju.
Lai precizētu Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģiju 2010. – 2015. gadam un pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 07.11.2013. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Rasmanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,G.Grosbergs, M.Sestulis,
M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt grozījumus Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2010.-2015.gadam un tās
grozījumiem saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
Izdarīt Cēsu Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2010.-2015.gadam
(apstiprināta ar Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr.222 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa
attīstību” un tās grozījumi apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumu Nr.206 „Par grozījumiem Cēsu
Profesionālās vidusskolas Attīstības un investīciju stratēģijā 2010.-2015.gadam”) grozījumus šādā redakcijā:
1. 1.2.nodaļas otrās rindkopas pēdējā teikuma vārdu kopumu "..kas saistītas ar enerģētiku un kokizstrādājumu
izgatavošanu.." aizstāt ar vārdu kopumu "kas saistītas ar enerģētiku, kokizstrādājumu izgatavošanu un būvdarbiem
(kvalifikācija –namdaris);
2. 1.2.nodaļas ceturtās rindkopas otrā teikuma vārdu kopumu "26.04.2012. lēmumu Nr.222 par līdzfinansējumu
ERAF projektam aktivitātē 3.1.1.1. 24% apmērā 2012., 2013. un 2014.gadā"aizstāt ar vārdu kopumu "21.11.2013. lēmumu
Nr.490 „Par projekta pieteikuma „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” iesniegšanu Izglītības un zinātnes
ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu”;
3. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” otrajā vertikālajā un piektajā horizontālajā sadaļā ierakstu
„Profesionālās sākotnējās izglītības programma: kokrūpniecība, iegūstamā kvalifikācija - tapsētājs, 3.kvalifikācijas līmenis
(pēc 9.klases). Programma tiks izstrādāta. Uzņemšana 2014.gadā un turpmāk" ar ierakstu " Profesionālās sākotnējās
izglītības programma: māksla, iegūstamā kvalifikācija – mēbeļu dizaina speciālists, 3.kvalifikācijas līmenis (pēc 9. klases).
Programma tiks izstrādāta. Uzņemšana 2014.gadā un turpmāk.";
4. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” otrajā vertikālajā un sestajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu
"Programma izstrādāta" ar vārdu kopumu "Programma licencēta";
5. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un septītajā horizontālajā sadaļā skaitli „15” ar skaitli
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„0”;
6. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” sestajā vertikālajā un septītajā horizontālajā sadaļā skaitli „0” ar skaitli
„12”;
7. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un astotajā horizontālajā sadaļā skaitli „0” ar skaitli
„15”;
8. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” sestajā vertikālajā un astotajā horizontālajā sadaļā skaitli "12" ar skaitli
„0”;
9. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un desmitajā horizontālajā sadaļā skaitli „25” ar skaitli
„15”;
10. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un vienpadsmitajā horizontālajā sadaļā skaitli "13" ar
skaitli „15”;
11. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un divpadsmitajā vertikālajā sadaļā skaitli „308” ar
skaitli „300”;
12. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un sešpadsmitajā horizontālajā sadaļā skaitli "15" ar
skaitli „0”;
13. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un divdesmitajā horizontālajā sadaļā skaitli "30" ar
skaitli „0”;
14. aizstāt 2.1. nodaļā tabulas „PII īstenojamās profesionālās sākotnējās izglītības programmas, profesionālās
tālākizglītības programmas (tajā skaitā bezdarbnieku pārkvalifikācijas programmas), profesionālās pilnveides
programmas un programmu attīstības virzieni.” piektajā vertikālajā un divdesmit pirmajā vertikālajā sadaļā skaitli „99” ar
skaitli „54”;
15. aizstāt 2.3.nodaļas sadaļas "Stiprās puses" 5.rindas vārdu kopumu " Kokapstrādes un enerģētikas nozaru atbalsts"
ar vārdu kopumu" Kokapstrādes, būvniecības un enerģētikas nozaru atbalsts";
16. aizstāt 2.3.nodaļas sadaļas "Vājās puses" 3.rindā skaitli "2014." ar skaitli "2015";
17. aizstāt 2.3.nodaļas sadaļas "Vājās puses" 5.rindas vārdu kopumu "Audzēkņu atbirums nepietiekamu
pamatzināšanu un kavējumu dēļ" ar vārdu kopumu " Audzēkņu atbirums nepietiekamu pamatzināšanu, materiālo
apstākļu un kavējumu dēļ";
18. aizstāt 3.1. "Nekustamā īpašuma raksturojums" 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā sadaļā skaitļu kopumu
„2015./2016.”ar skaitļu kopumu”2014./2015";
19. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un otrajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu "Dienesta viesnīca*";
20. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un otrajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "3452,20";
21. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu "Gāzes katlu māja *";
22. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un trešajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "18.1";
23. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Zeme zem viesnīcas ēkas";
24. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "4503";
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25. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un piektajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Mācību korpuss ";
26. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un piektajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "976.7";
27. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un sestajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Aktu zāle ";
28. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un sestajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "444,8";
29. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un septītajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Sporta zāle ";
30. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un septītajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "258,7";
31. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un astotajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Zeme L. Skolas iela 6";
32. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un astotajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "1433";
33. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un devītajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Mācību ražošanas korpuss ";
34. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un devītajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "2015";
35. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un desmitajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību procesa
nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Mācību ražošanas korpuss ";
36. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un desmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "769,94";
37. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un vienpadsmitajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību
procesa nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Šķūnis - noliktava ";
38. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un vienpadsmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "165";
39. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un divpadsmitajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Mācību
procesa nodrošināšanai nav nepieciešams" ar vārdu kopumu " Zeme Piebalgas iela 3";
40. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un divpadsmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar skaitli "2745";
41. 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un trīspadsmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar vārdu kopumu "
Notiek 1.stāva renovācija 568,7 m² platībā ";
42. 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un trīspadsmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar ierakstu "(ēkas
kopējā platība)";
43. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un četrpadsmitajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Praktisko
mācību korpuss" ar vārdu kopumu "Notiek Praktisko mācību korpusa būvniecība";
44. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un četrpadsmitajā horizontālajā sadaļā skatli "1680.00" ar skaitli
"2285.80;
45. 3.1.1. nodaļas tabulas septītajā vertikālajā un piecpadsmitajā horizontālajā rindā sadaļu papildināt ar vārdu kopumu "
-notiek rekonstrukcija ";
46. aizstāt 3.1.1. nodaļas tabulas astotajā vertikālajā un piecpadsmitajā horizontālajā sadaļā skatli "2711.00" ar skaitli
"2393.00";
47. 3.1.1. nodaļas tabulas sešpadsmitās horizontālās sadaļas pirmo rindkopu papildināt ar vārdu kopumu " Ēkas neveido
vienotu skolas kompleksu ";
48. 3.1.1. nodaļas tabulas sešpadsmitajā horizontālajā sadaļā iekļaut ceturto rindkopu "2010.gadā veiktajā Piebalgas ielas
3 un Skolas ielas 6 ēku tehniskajā apsekošanā norādīts, ka veikt ēku renovāciju nav ekonomiski izdevīgi.";
49. aizstāt 3.1.3. nodaļas tabulas "Plānotie nekustamā īpašuma uzlabojumi, tajā skaitā atsevišķi norādot
energoefektivitātes pasākumus" piektajā vertikālajā sadaļā skaitli "2 309 328"ar skaitli "1 882 446.67";
50. precizēt 3.1.3. nodaļas tabulas "Plānotie nekustamā īpašuma uzlabojumi, tajā skaitā atsevišķi norādot
energoefektivitātes pasākumus" piektajā vertikālajā sadaļā skaitli "200 000"ar skaitli "200 000.00";
51. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un otrajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Kokizstrādājumu
izgatavošana" ar vārdu kopumu "Kokizstrādājumu izgatavošana, būvdarbi ";
52. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un otrajā horizontālajā sadaļā skaitli "248 719"ar skaitli "317 000,-";
53. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu "Enerģētika" ar vārdu
kopumu " Enerģētika un elektrotehnika ";
54. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā skaitli "70 942"ar skaitli "78 500,-";
55. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu " kokizstrādājumu
izgatavošana enerģētika " ar vārdu kopumu "kokizstrādājumu izgatavošana, būvdarbi, enerģētika un elektrotehnika ";
56. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā skaitli "54 930"ar skaitli "58 000,";
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57. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un piektajā horizontālajā sadaļā vārdu kopumu " kokizstrādājumu
izgatavošana enerģētika " ar vārdu kopumu "kokizstrādājumu izgatavošana, būvdarbi,enerģētika un elektrotehnika ";
58. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un piektajā horizontālajā sadaļā skaitli "25 409"ar skaitli "146 500,";
59. aizstāt 3.2.2. nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un sestajā horizontālajā sadaļā skaitli "400 000"ar skaitli
"600 000,-";
60. aizstāt 4.nodaļas tabulas "Uzlabojumu veikšanas posmi prioritārā secībā" ceturtajā vertikālajā un otrajā horizontālajā
sadaļā skaitļu kopumu "2013.-2014."ar skaitļu kopumu "2014.-2015.";
61. aizstāt 4.nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un otrajā horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "2 309 328 +
300 000 (elektrības jaudas)." ar skaitļu un vārdu kopumu "1 917 984.37 + 244 509.23 (elektroenerģijas jaudas
palielināšana*);
62. aizstāt 4.nodaļas tabulas sestajā vertikālajā un otrajā horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "1 962 928,2
ERAF 346 399, 2+ 300 000=646 399,2 pašvaldība" ar skaitļu un vārdu kopumu "1 630 286.71 ERAF 287 697.66 +
244 509.23 =532 206.89 pašvaldība**";
63. aizstāt 4.nodaļas tabulas ceturtajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā skaitļu kopumu "2013.-2014."ar skaitļu
kopumu "2014.-2015.";
64. aizstāt 4.nodaļas tabulas piektajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā skaitli "400 000"ar skaitli "600 000.-";
65. aizstāt 4.nodaļas tabulas sestajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "340 000
ERAF 60 000 pašvaldība**" ar skaitļu un vārdu kopumu "510 000.- ERAF 90 000.- pašvaldība";
66. aizstāt 4.nodaļas tabulas ceturtajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā skaitļu kopumu "2013.-2014."ar
skaitļu kopumu "2014.-2015.";
67. aizstāt 6.1.nodaļas "Atbilstība ERAF finansējuma izlietojuma nosacījumiem" tabulas trešajā vertikālajā un trešajā
horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "4029,4 m² 6740,4 m² (ar dienesta viesnīcu)" ar skaitļu un vārdu kopumu
"4635,2 m²";
68. aizstāt 6.1.nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "11,51 m²
(sākotnējā profesionālā izglītība, klātiene ) 10,07 m² (sākotnējā profesionālā izglītība+ tālākizglītība)" ar skaitļu un vārdu
kopumu "13,24 m² (sākotnējā prof.izglītība ,klātiene) 9,48 m² (sākotnējā profesionālā izglītība+ tālākizglītība)";
69. aizstāt 6.1.nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un piektajā horizontālajā sadaļā skaitļu un vārdu kopumu "650 Ls (tīrās
būvniecības izmaksas bez PVN un virsizdevumiem) 1027 Ls (saskaņā ar 6.2.1. tabulā minētajām izmaksām)" ar skaitļu un
vārdu kopumu "520.98 Ls (tīrās būvniecības izmaksas bez PVN un virsizdevumiem) 722.50 Ls (saskaņā ar 6.2.1. tabulā
minētajām izmaksām)";
70. aizstāt 6.1.nodaļas tabulas trešajā vertikālajā un sestajā horizontālajā sadaļā skaitļus " Ls 1142,85 ( 400 000:350)"ar
skaitļiem " Ls 1714,29 ( 600 000:350)";
71. aizstāt 6.2.1.nodaļas tabulu "Profesionālās izglītības iestādes nosaukums Cēsu Profesionālā vidusskola"
Finansējuma izmantošanas mērķis

Summa, Ls ar
PVN
105 932

Procentos no ERAF projekta
kopsummas
3.35

būvdarbu izmaksas (t.sk.būvuzraudzība un
autoruzraudzība):
būvdarbu un projektēšanas izmaksas kopā:
mācību aprīkojuma izmaksas:

2 203 395

69.73

2 309 328
400 000

73.08
12.66

Citas ar projekta īstenošanu saistītās izmaksas
(izņemot projektu administrēšanas izmaksas)
t.sk. elektrības jaudu nodrošināšana

450 466

14.25

300 000

9.49

KOPĀ

3 159 794

100

projektēšanas izmaksas:

* Pakalpojumu un citas izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar aktivitāšu īstenošanu, var ietvert
iepirkuma procedūras nodrošināšanas izmaksas; tehniskā projekta izstrādes izmaksas; būvuzraudzības un
autoruzraudzības izmaksas.
Ar tekstu un tabulu "Profesionālās izglītības iestādes nosaukums Cēsu Profesionālā vidusskola"
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
6. no 9

uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstībai ir
piešķirts ERAF finansējums 2 302 928.00 LVL apmērā, saskaņā ar Cēsu novada domes 2013.gada 21.novembra lēmumu
Nr.490 „Par projekta pieteikuma „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” iesniegšanu Izglītības un zinātnes
ministrijā un līdzfinansējuma nodrošināšanu” pašvaldība ir paredzējusi projekta līdzfinansējumu 406 399.06 LVL apmērā,
tāpat arī saskaņā ar Cēsu novada domes 2012.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.222 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas
kompleksa attīstību” kompleksa attīstībai tika paredzēts segt ar elektrības jaudu palielināšanu saistītas izmaksas, kas
saskaņā ar jau noslēgtiem un plānotiem līgumiem sastāda 204 388,45 LVL. Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu
Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstībai ir paredzēts finansējums kopā 2 913 715,51 LVL apmērā.
Finansējuma izmantošanas mērķis

Summa, Ls ar PVN

Procentos no ERAF
projekta kopsummas

1. Projektēšanas izmaksas:

35 537,70

1,22%

2. Būvdarbu izmaksas:

1 882 446,67

64,61%

3. Mācību aprīkojuma izmaksas*:

600 000,00

20,59%

4. Pakalpojumu izmaksas, kas saistītas ar aktivitāšu īstenošanu:

260 264,79

8,93%

4.1. izmaksas mācību iekārtu, aprīkojuma un tehnoloģisko plānu un speciﬁkāciju
izstrādei:

0,00

4.2. autoruzraudzības izmaksas:

21 874,45

4.3. būvuzraudzības izmaksas*:

28 263,39

4.4. izmaksas, kas saistītas ar būves vai ēkas nodošanu ekspluatācijā:

0,00

4.5. tehniskā projekta ekspertīze:

2 238,50

4.6. elektroenerģijas jaudas palielināšanas izmaksas t.sk. jaudas palielināšanas
projekts (projekta neattiecināmās izmaksas, kas tiks apmaksātas no pašvaldības budžeta
ﬁnansējuma):
4.7. citas pakalpojumu izmaksas: eksperta slēdzieni par iepirkumu piedāvājumiem*:

204 388,45

3 500,00

5. Neparedzētās izmaksas*:

135 466,35

4,65%

KOPĀ:

2 913 715,51

100%

* - izmaksas ir indikatīvas, jo nav veikts iepirkums
72. aizstāt 7.2.2.nodaļas tabulas "Ēku izmantošanas rādītāji" ceturtajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā
skaitli "13.21" ar skaitli "15,45";
73. aizstāt 7.2.2.nodaļas tabulas "Ēku izmantošanas rādītāji" piektajā vertikālajā un trešajā horizontālajā sadaļā skaitli
"11.51" ar skaitli "13,24";
74. aizstāt 7.2.2.nodaļas tabulas "Ēku izmantošanas rādītāji" ceturtajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā skaitli
"8.88" ar skaitli "7,98";
75. aizstāt 7.2.2.nodaļas tabulas "Ēku izmantošanas rādītāji" piektajā vertikālajā un ceturtajā horizontālajā sadaļā skaitli
"7.74" ar skaitli "6,84";
76. aizstāt Kopsavilkuma nodaļas trešajā rindkopā skaitli "3 159 794,25 Ls" ar skaitli "2 913 715,51 Ls".

Lēmums Nr. 505 Par pašvaldības īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā VAS
„Latvijas Valsts radio un televīzijas centram”
Ziņo: A.Ķerpe, Vaives pagasta pārvaldes Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) realizē Eiropas Savienības fonda projektu
Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” (turpmāk –
Projekts).
Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi ar LVRTC līgumu „Līgums par sadarbību Eiropas Savienības fonda projekta
Nr. 3DP/3/.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” īstenošanā Nr.
63/2013”.
Valsts iedzīvotājiem nozīmīgā Projekta sekmīgai realizācijai LVRTC lūdz (iesniegums reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
06.09.2013.ar Nr.12/3427)Cēsu novada pašvaldību nodot bezatlīdzības lietošanā atsevišķu zemes un atsevišķu telpu daļas
pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 19. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr.
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79 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti „Elektronisko
sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” un Ministru
kabineta 2013. gada 18. jūnija noteikumu Nr. 330 „Grozījums Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 79
„Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti „Elektronisko
sakaru pakalpojumu vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1. punktu,
kas stājās spēkā 2013. gada 27. jūnijā un dod tiesības pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā LVRTC tikai tādu savu
nekustamo īpašumu, kas nepieciešams aktivitātes īstenošanai uz Projekta īstenošanas laiku un uz visu Projekta
īstenošanas rezultātā izveidotās infrastruktūras izmantošanas laiku (20 gadus pēc Projekta īstenošanas rezultātā
izveidotās infrastruktūras pieņemšanas ekspluatācijā).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta
pirmās daļas 4. un 10. punktu, Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumu Nr. 79 „Noteikumi par darbības
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.3. aktivitāti „Elektronisko sakaru pakalpojumu
vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšana visā valsts teritorijā (platjoslas tīkla attīstība)”” 69.1. punktu, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 03.09.2013. priekšlikumu (prot. Nr.30), Cēsu novada domes
Tautsaimniecības komitejas 05.09.2013. atzinumu (prot. Nr.12), un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 12.09.2013.
atzinumu (protokols Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, A.Rasmanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, U.Lencbergs,G.Grosbergs, M.Sestulis, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) bezatlīdzības lietošanā Eiropas Savienības
fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos”
realizācijas nodrošināšanai:
1.1. daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4290 003 0125, „Līvu skola”, Krīvi, Vaives
pagasts, Cēsu novads, LV- 4136 :Telpas Nr. 5 daļu 2 m2 apmērā (būve ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0125 003),
kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai;
1.2. daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4290 004 0071, „Kaķukrogs”, Vaives pagasts,
Cēsu novads, LV- 4136 :Telpas Nr. 2 daļu 2 m2 apmērā (būve ar kadastra apzīmējumu 4290 004 0071 001), kas
nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai;
1.3. daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4290 005 0078, „Rīdzene”, „Rīdzene”, Vaives
pagasts, Cēsu novads, LV- 4136 : Zemes daļu 2 m2 apmērā (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0078 ),
kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai.
2. Noslēgt Telpu lietošanas līgumus, saskaņā ar 1. un 2. pielikumu, uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam (ieskaitot).
3. Noslēgt Zemes lietošanas līgumu, saskaņā ar 3. pielikumu, uz termiņu līdz 2035. gada 31. augustam (ieskaitot).
4. Noteikt, ka Līgumi par pašvaldības zemes/telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā stājas spēkā pēc to abpusējas
parakstīšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 506 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas sekretāre
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumu Nr.455 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot. Nr.19, 34.p.) atsavināšanai nodeva,
pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines
iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas: Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra
apzīmējums 4201 001 0106 un Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201001 0130
– izsoles objekts Nr.1; Mākoņi, Vaives pag., Cēsu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0062 – izsoles
objekts Nr.2;
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoles objekta Nr.1 izsoli reģistrējās un tajā piedalījās 4(četri) pretendenti :
SIA „MADARAS PLUSS”, vienotais reģistrācijas nr. 54101018841, Pārgaujas nov., Raiskuma pag., „Madaras”, LV - 4146;
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SIA „VITU”, vienotais reģistrācijas nr. 43603038148, Dārza iela 4 - 50, Iecava, Iecavas nov., LV – 3913;
SIA „100 NAMI”, vienotais reģistrācijas nr. 44103036163, Ķiršu iela 55, Cēsis, Cēsu nov.;
SIA „VUDLANDE” ”, vienotais reģistrācijas nr. 54103005451, Smiltenes nov., Launkalnes pag. „Lejasupītes”, LV – 4729,
SIA „MADARAS PLUSS”, ko pārstāv valdes priekšsēdētājs M.K., savu piedāvāto augstāko cenu par izsoles objektu Nr.1, ko
veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma naudu (10% no izsoles objektu nosacītās cenas t.i. LVL 590,00) ir
samaksājis, ieskaitot LVL 5910,00 Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV -4101, LV67UNLA0004000142344.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un 6.panta pirmo daļu 34.panta otro daļu,
kā arī Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijas 21.11.2013. priekšlikumu (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, A.Rasmanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
U.Lencbergs,G.Grosbergs, M.Sestulis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.,
LV - 4101, piederošu cirsmu 2013.gada 21.novembra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem:
1.1.Cirsmu Gaujaslīču ielā 8, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 0010106, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1,
nogabali Nr.2.3.4.), 5,4 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – krājas kopšanas cirte – un Gaujaslīču ielā
21, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 001 0130, (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabali
Nr.10.11.14.16.17.), 5,02 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids, (10.11.16.17 nogabali – krājas kopšanas cirte,
nogabals Nr.14. – sanitārā izlases cirte) – izsoles objekts Nr.1, nosolot ieguva SIA „MADARAS PLUSS”, vienotais
reģistrācijas nr. 54101018841, juridiskā adrese: Pārgaujas nov., Raiskuma pag., „Madaras”, LV – 4146, par LVL 6500,00
(seši tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi), bez PVN.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu cirsmu pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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