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Lēmums Nr. 320 Par Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes 11.07.2013. lēmuma Nr.
178 apstrīdēšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas priekšsēdētājs
 

Lēmums Nr. 321 Par  nosaukuma piešķiršanu daudzfunkcionālajam centram
„Vidzemes mūzikas un kultūras centrs”, Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā

Ziņo: J. Žagars,  projekta „Vidzemes Mūzikas un kultūras centrs” vadītājs
 
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās  daļas 3. punktu un  15. panta piekto daļu,
kā arī pamatojoties uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un pašvaldības līdzfinansēto projektu Nr.
3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes
mūzikas un kultūras centrs” izveide”  ietvaros realizējamo  mārketinga aktivitāšu plānu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 22.08.2013. atzinumu ( prot. Nr. 11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce,
U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Piešķirt „Daudzfunkcionālajam centram „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā1.
nosaukumu: Vidzemes koncertzāle „Cēsis”.

 

Līdz, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, valsts un pašvaldības līdzfinansēto projektu Nr.1.
3DP/3.4.3.1.0/09/IPIA/CFLA/02/002 un Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 „Daudzfunkcionālā centra
„Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” ieviešanas pabeigšanai, publicitātes pasākumu nodrošināšanai,
lietot projekta nosaukumu „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide”

 

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

 
 

Lēmums Nr. 322 Par Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmuma Nr.237 „Par Cēsu
pilsētas Sporta skolas sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma
apstiprināšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
            Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta 6.punktu, pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta
trešās daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 15.08.2013. atzinumu (prot.
Nr.11),  Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr.237 „Par Cēsu pilsētas Sporta skolas
sporta sacensību tiesnešu konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
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Lēmums Nr. 323 Par Dzīvokļu komisiju

Ziņo: M.Niklass, Sociālo lietu 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 Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijas, t.sk., amatpersonu,
kompetences, tiesības un pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju,
atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 15.08.2013. atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumu Nr. 240 „Par Dzīvokļu komisiju”.
2.    Deleģēt U.Lencbergu, Cēsu novada domes deputātu, darbam Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais
dienests” Dzīvokļu komisijā.
3.    Atļaut U.Lencbergam (Cēsu novada domes deputātam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu
novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 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 U.Lencbergam (Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Dzīvokļu komisijā) 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. 324 Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma
un inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā atkārtotas izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atsavināšanas procesa atcelšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumu Nr.224 „Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma un
inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu
apstiprināšanu” (prot. Nr.8; 19.p.), atkārtoti atsavināšanai nodeva: Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamo
īpašumu Zīļu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 507 0014, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas – katlumāja,
kadastra apzīmējums 4201 007 1611 001, un Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā reģistrētu, Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē uzņemtu inženierbūvi: dūmeni – ūdenstorni,
kadastra apzīmējums 4201 007 0611 051, Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk tekstā abi kopā – Īpašuma objekts.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos Īpašuma objekta izsolē, pretendentam līdz 2013.gada
06.augustam bija jāreģistrējas un jāiesniedz dokumenti.
Neviena persona nereģistrējās un neiesniedza dokumentus, lai piedalītos Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju)
nekustamā īpašuma un inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, 2013.gada 8.augusta izsolē. Ievērojot iepriekš
minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta otrās daļas 4.punktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 08.08.2013. priekšlikumu (prot. Nr.13) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.08.2013.
atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs,
I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1.      Atzīt par nenotikušu Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma un inženierbūves Zīļu ielā 10,
Cēsīs, Cēsu novadā, 2013.gada 8.augusta izsoli.

Atcelt Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Zīļu iela 10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs1.
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4201 507 0014, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas – katlumāja, kadastra apzīmējums 4201 007 1611 001, un Valsts
zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, Cēsu novada pašvaldības
pamatlīdzekļu uzskaitē uzņemtas inženierbūves: dūmeņa – ūdenstorņa, kadastra apzīmējums 4201 007 0611 051,
Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, atsavināšanas procesu, līdz nākošā lēmuma pieņemšanai.
Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 

Lēmums Nr. 325 Par Cēsu novada domes 03.06. 2010. lēmuma Nr. 321 „Par
nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei” atzīšanu
par spēku zaudējušu un telpu nomas līguma Nr. 2 - 7 - 278/2010 izbeigšanu
pirms termiņa

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 03.06.2010. lēmumu Nr.321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei” (prot. Nr. 7, 23. p.)
Cēsu novada pašvaldība kā Iznomātājs un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padome
(šobrīd Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrības organizācija), reģ. Nr.
40008043830/05 kā Nomnieks 04.06.2010. noslēdza Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-278/2010  par nekustamā īpašuma –
administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas – nedzīvojamas biroja
telpas Nr. 12,17 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 29,0 m2, telpu nomu, turpmāk – Līgums.
Cēsu novada pašvaldībā 25.07.2013. saņemts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu
arodbiedrības organizācijas, reģ. Nr. 40008043830/05, adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV – 4101, iesniegums  
Nr. 9/1-11 (reģistrēts ar Nr. 7/2944), kurā izteikts lūgums sakarā ar LIZDA biedru skaita un ienākošo līdzekļu  
samazināšanos rast iespēju samainīt līdzšinējās nomas telpas pret telpu ar mazāku kvadratūru.
Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Civillikuma 1862.
un 1864.pantu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome ar
13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.     Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.06. 2010. lēmuma Nr. 321 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā
4, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padomei”.
2.     Ar 02.09.2013. izbeigt pirms termiņa Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-278/2010, kas 04.06.2010. noslēgts starp Cēsu
novada pašvaldību Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu rajona padome (šobrīd Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrības organizācija), reģ. Nr. 40008043830/05 par
nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas –
nedzīvojamas biroja telpas Nr. 12,17 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 29,0 m2, telpu nomu.
3.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai  un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atcēlēja līgumu.
4.     Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 

Lēmums Nr. 326 Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu
starpnovadu arodbiedrību organizācijai

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
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Cēsu novada pašvaldībā 25.07.2013. saņemts Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu
arodbiedrības organizācijas iesniegums Nr. 9/1-11 (reģistrēts ar Nr. 7/2944), kurā izteikts lūgums rast iespēju samainīt
līdzšinējās nomas telpas pret telpu ar mazāku kvadratūru.
Saskaņā ar 04.06.2010. Telpu nomas līgumu Nr. 2-7-278/2010 Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
Cēsu rajona padome (šobrīd Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu starpnovadu arodbiedrības
organizācija), reģ. Nr. 40008043830/05, nomā nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs
4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, daļu – nedzīvojamas biroja telpas Nr. 12,17 ēkas 1. stāvā ar kopējo
platību 29,0 m2, ar mērķi nodrošināt organizācijas darbu. Organizācijas darbības mērķis ir darba ņēmēju interešu
aizstāvība, līdz ar to uzskatāms, ka tās darbība sniedz nozīmīgu labumu konkrētai sabiedrības daļai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3. punktu, Publiskas personas
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu, MK 08.06.2010. noteikumu Nr. 515
„Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma
tipveida nosacījumiem” 4.punkta 4.4.apakšpunktu, 7.punktu un 69.punkta 69.1.apakšpunktu, Cēsu novada domes
09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu
maksu” (prot. Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. atzinumu (prot. Nr. 11), Cēsu
novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa,
A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Nodot lietošanā par maksu (nomā) Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Cēsu
starpnovadu arodorganizācijai, Reģ. Nr. 40008043830/05, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., LV – 4101, turpmāk –
Nomnieks - , nekustamā īpašuma – administratīvas ēkas, kadastra numurs 4201-005-1413, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, daļu – nedzīvojamu biroja telpu Nr.24 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 15,5 m2, (skatīt pielikumu), turpmāk – Telpa
-, ar mērķi nodrošināt organizācijas darbu.
2.      Noteikt nomas termiņu no 02.09.2013. līdz 31.12.2015.
3.      Noteikt nomas maksu par Telpām: (1,70 + 1,00) Ls/m2 mēnesī (bez PVN), kas kopā sastāda Ls 41,85
(četrdesmit viens lats, 85 santīmi) mēnesī (bez PVN).
4.        Noteikt, ka Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli par Telpu platību
proporcionāli ēkas kopējai platībai, t.i. par 1626,8 m2 : 791,0 m2 x 15,5 m2 = 31.8 m2.
5.        Cēsu novada pašvaldība nodrošina un nomnieks apmaksā komunālos pakalpojumus Telpās (centrālapkure,
elektroenerģija, ūdens (tajā skaitā karstais) un kanalizācija, sadzīves atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums, kas kopā
sastāda 1.82 Ls/m2 x 15.5 = 28.21 Ls mēnesī (bez PVN).
6.        Nomnieks par saviem līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā, nodrošina fiksēto un mobilo sakaru
pakalpojumus.
7.        Noteikt, ka papildus Telpām, Nomniekam ir tiesības bez maksas lietot koplietošanas telpas ēkā, tajā skaitā,
savstarpēji vienojoties ar pārējo telpu izmantotājiem (atbildīgais koordinators – Cēsu Pieaugušo izglītības centrs (CPIC)),
sēžu zāli (lielo un/vai mazo) ēkas 2.stāvā.
8.        Noteikt, ka no nomas līguma noslēgšanas brīža Nomnieks pieņem Telpas lietošanā, uzņemoties visas tās
Telpu īpašnieka tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.
9.        Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un             Administratīvi juridiskajai
nodaļai sagatavot Telpu nomas līgumu.
10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 
 

Lēmums Nr. 327 Par Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmuma Nr.47 „Par zemes
gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,  Cēsu nov., daļas nomu” atzīšanu par spēku
zaudējušu un Zemes nomas līguma Nr.83/2013//2-7 izbeigšanu pirms termiņa

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 
       Cēsu novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts (reģ.Nr.7/3074)  SIA „AM Lauku apgāde”, juridiskā adrese
Tirgoņu iela 3, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, valdes locekles Anitas Martinsones  iesniegums ar lūgumu izbeigt pirms
termiņa zemes nomas līgumu par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, daļu. Saskaņā ar 23.07.2013. nekustamā īpašuma
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pirkuma līgumu, sabiedrība ir pārdevusi nekustamā īpašuma – ēkas Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300 domājamās
daļas.
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.47 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu
nov., daļas nomu” (prot.Nr.2, 29.p.), 08.02.2013. noslēgts Zemes nomas līgums starp Cēsu novada pašvaldību kā
Iznomātāju un SIA „AM Lauku apgāde” kā Nomnieku par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 59/300 domājamām daļām
uz 5 gadiem (līdz 14.02.2018.).
       Izskatot SIA „AM Lauku apgāde” iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, Civillikuma 1864.pantu, ievērojot Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 4.punktu,   Zemes nomas līguma 6.3.1. punktu, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
15.08.2013. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova,
G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.47 „Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs,1.
Cēsu nov., daļas nomu” (prot.Nr.2, 29.p.).
Izbeigt ar 01.08.2013. Zemes nomas līgumu Nr.83/2013/2-7, kas 08.02.2013. noslēgts starp Cēsu novada pašvaldību2.
un SIA „AM Lauku apgāde”, reģistrācijas Nr.59503003381, juridiskā adrese Tirgoņu iela 3, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300 domājamām daļām.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot3.
Atcēlēja līgumu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.4.

 

Lēmums Nr. 328 Par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., 59/300
domājamo daļu nomu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
 
        Cēsu novada pašvaldībā 06.08.2013. saņemts (reģ.Nr.7/3075) sabiedrības ar ierobežotu atbildību AFI
(turpmāk - SIA AFI), juridiskā adrese: Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041, valdes locekles
Mārītes Žukovskas iesniegums ar lūgumu noslēgt zemes nomas līgumu par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,
59/300 domājamām daļām. Uz zemes gabala atrodas ēka, kuras 59/300 domājamās daļas 01.08.2013. reģistrētas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatā uz SIA AFI vārda (nodalījuma Nr.141A).
        Zemes gabals Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 3919 m2 platībā, reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas
pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1366, 14.01.2000.). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu
novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja”.
       Izskatot SIA AFI iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un
otrās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
4.punktu, 7.punkta 7.2.apakšpunktu, 7.¹ punktu, 10. un 12.punktiem, Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas
15.08.2013. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova,
G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Noslēgt zemes nomas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību AFI, reģistrācijas numurs 40003608181,1.
juridiskā adrese: Daugavpils iela 1A, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041, par zemes gabala Tirgoņu ielā
3, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 003 0135), 59/300 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar
2013.gada 1.septembri.
Visa zemes gabala kopplatība 3919 m2.2.
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Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūves zeme (0801).3.
Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes  kadastrālās vērtības gadā.4.
Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 01.08.2013. līdz 31.08.2013. noteikt saskaņā ar LR Ministru5.
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 10.punktu.
Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes6.
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā7.
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot8.
zemes nomas līgumu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.9.

 

Lēmums Nr. 329 Par detālplānojuma Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas
līdz Mazai Lenču ielai izstrādes uzsākšanu  un darba uzdevuma apstiprināšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Teritorija, kura atrodas kvartālā starp Satekles, Viestura, Krasta, Mazo Lenču, Lenču, Palasta, Zaļo, Kanāla, Glūdas un
Bērzaines ielu, ietilpst Cēsu pilsētas Dabas un kultūrvēsturiskajā parkā, pārsvarā ainavu aizsardzības un dabas parka
zonā. Šī teritorija atrodas starp Cēsu centrālo daļu un Viestura ielas dzīvojamo rajonu, kā arī Cēsu slimnīcu. Teritorija
vēsturiski ir saglabājusies gandrīz neapbūvēta, ko ir noteicis reljefs – Pirtsupītes grava. Daļu teritorijas ielu tuvumā šobrīd
aizņem mazdārziņi, to šķērso nelabiekārtotas gājēju takas un gājēju ceļš - Glūdas iela, bet lielākā daļa teritorijas ir
neizmantota, arī piegružota un grūti uzturama. Teritorijai atrodoties starp blīvi apdzīvotām vietām, tai ir liels potenciāls
kā aktīvās vai klusās atpūtas vietai, kā arī, izveidojot labiekārtotus celiņus, varētu optimizēt gājēju plūsmu virzienus
nokļūšanai dažādās tuvējās Cēsu pilsētas daļās. Cēsu novada teritorijas plānojumā (Cēsu novada domes 03.09.2009.
saistošie  noteikumi Nr.5) teritorija pārsvarā atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Dabas pamatne, kurā pieļaujama
sabiedrisko objektu apbūve”. Teritorijas labiekārtošanai izstrādājams detālplānojums, jo tā būs jauna būvniecība, atšķirīga
no iepriekšējās izmantošanas, kā arī, ar detālplānojumu nosakot labiekārtojuma kompleksu, izbūvi veikt pakāpeniski, pa
kārtām.
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības
plānošanas dokumentiem” 34.2. un 34.3.punktu, Cēsu novada pašvaldības attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
13.08.2013. priekšlikumu (prot. Nr.28) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 15.08.2013. atzinumu
(prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis,
L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:

Uzsākt detālplānojuma izstrādi Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai, saskaņā ar1.
teritorijas plānu pielikumā Nr.1.
Apstiprināt darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei (pielikums Nr.2);2.
Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju  Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas3.
galveno teritorijas plānotāju Zaigu Jēkabsoni;
Detālplānojuma izstrādes laikā nav veicama būvprojektēšana detālplānojuma teritorijai.4.

 
 
Pielikums Nr.2
Cēsu novada domes 29.08.2013.sēdes
Lēmumam Nr. 329 ( prot.Nr.15; punkts 10. )
 
 
DARBA UZDEVUMS
detālplānojuma  Pirtsupītes gravai Cēsīs no Satekles ielas līdz Mazai Lenču ielai izstrādei
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1.      Detālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnosacījumus detālplānojuma teritorijas attīstīšanai par pievilcīgu
labiekārtotu publisku ārtelpu pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanās un aktīvās atpūtas vajadzībām, ar to saistīto
objektu pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai,  nosakot funkcionālo shēmu, optimālu infrastruktūras un
labiekārtojuma elementu apjomu un izvietojumu.
 
2.      Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
2.1.   Noteikt teritorijas funkcionālo zonējumu – zaļās teritorijas, gājēju pārvietošanās virzienus, autostāvvietas, aktīvās
atpūtas un klusās atpūtas zonas, bērnu rotaļu zonu;
2.2.   Plānot apkalpojošā transporta, gājēju un aktīvās atpūtas celiņu tīkla struktūru (transporta un gājēju kustības
organizāciju);
2.3.   Noteikt labiekārtojuma apjomu zonās atšķirīgām aktivitātēm; 
2.4.   Noteikt apzaļumošanas un ainavu izkopšanas koncepciju, nosakot būtiskākos skatu punktus ainavas uztverei;
2.5.   Noteikt virsūdeņu novadīšanas vispārīgo risinājumu;
2.6.   Risināt teritorijas apgaismošanu;
2.7.   Paredzēt autostāvvietas detālplānojuma teritorijas apmeklētāju vajadzībām un papildus autostāvvietas Viestura
ielas dzīvojamā kvartāla iedzīvotāju vajadzībām, kā arī izskatīt iespēju izvietot autostāvvietas pilsētas centra apmeklētāju
vajadzībām, arī autobusiem un kemperiem;
2.8.   Noteikt iespējamās ģimenes dārziņu saglabāšanas teritorijas un nosacījumus to uzturēšanai;
2.9.   Ja nepieciešams, noteikt zemes gabalu robežu izmaiņas.
 
3.      Izstrādes pamatojums – Latvijas Republikas Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 34.2. un 34.3.punkts.
 
4.      Detālplānojuma teritorijā ietilpst šādas zemes vienības (saskaņā ar plāna shēmu pielikumā Nr.1):
4.1.   Glūdas iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0701;
4.2.   Glūdas iela, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0335;
4.3.   Viestura iela 15, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 2601;
4.4.   Zaļā iela 14, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0208;
4.5.   Palasta iela 27, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0205;
4.6.   Mazā Lenču iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0107;
4.7.   Zaļā iela 2, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0204.
Ārpus detālplānojuma teritorijas detālplānojuma risinājumi var ietekmēt šādas zemes vienības:
4.8.   Bērzaines iela 16/18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0704;
4.9.   Glūdas iela 3, Cēsis, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 006 0715.
 
5.      Detālplānojums izstrādājams uz augstas detalizācijas topogrāfiskā materiāla pamatnes (M1:500).
 
6.      Detālplānojuma izstrādei saņemami nosacījumi no šādām institūcijām:
6.1.   Valmieras reģionālā vides pārvalde (nosacījumi un atzinums);
6.2.   Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (saskaņojums);
6.3.   VAS „Sadales tīkls” (nosacījumi un saskaņojums);
6.4.   SIA “Lattelecom” (saskaņojums);
6.5.   SIA „Latvijas Gāze” (saskaņojums);
6.6.   SIA “Vinda” (nosacījumi un saskaņojums);
6.7.   Cēsu novada pašvaldības komunālā nodaļa (nosacījumi un atzinums);
6.8.   Valsts zemes dienests (informācija un saskaņojums).
 
7.      Pēc detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšanas paredzēt trīs nedēļu ilgu publisko apspriešanu, publicējot
paplašinātu informatīvu informāciju par detālplānojuma redakciju laikrakstā „Druva” un organizējot vienu publiskās
apspriešanas pasākumu apspriešanas otrajā nedēļā.
 
8.      Detālplānojuma teritorijai veicama ģeoloģiskā (iespējamām celiņu vietām) izpēte un hidroloģiskais
novērtējums.
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Lēmums Nr. 330 Par amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,  Cēsu pilsētas Sporta skolas nolikumu un
noslēgtajiem sadarbības līgumiem ar Pārgaujas, Vecpiebalgas, Amatas novadiem par Profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.08.2013.
(prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.08.2013. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar
13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Cēsu pilsētas Sporta skolā izveidot amata vienību „sporta treneris izglītības iestādē” 7,286 likmes, nosakot
vienas likmes amatalgu atbilstoši 28.07.2009.MK noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Amata vienības „sporta treneris izglītības iestādē” finansēšanas apmēru un finanšu avotu noteikt:1.

2.1. 4,428 likmes tiek finansētas no Cēsu  novada pašvaldības budžeta; 2.2. 1,143    likmes tiek finansētas no
Pārgaujas novada pašvaldības budžeta;
2.3. 1,429 likmes tiek finansētas no Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta; 2.4. 0,286 likmes tiek finansētas no
Amatas novada pašvaldības budžeta.
3. Lēmums ir spēkā no  01.09.2013. – 31.12.2013.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas Sporta skolas direktorei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 331 Par Cēsu novada izglītības iestāžu direktoru mēnešalgām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.apakšpunktu, 21. panta pirmās daļas 13.apakšpunktu, Euro
ieviešanas kārtības likuma 6.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
11.pantu,  ievērojot Cēsu novada  domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.08.2013.(prot.Nr.11) atzinumu un
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.08.2013.(prot.Nr.11)  atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.                No 2013.gada 1.septembra apstiprināt Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
direktoriem sekojošas mēnešalgas no mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu, pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mēnešalga,
LVL

Mēnešalga,
EUR

1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts
ģimnāzija

795,00 1131,18

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 830,00 1180,98
1.3. Cēsu 2. vidusskola 773,00 1099,88
1.4. Cēsu pilsētas pamatskola 830,00 1180,98
1.5. Cēsu 1. pamatskola 739,00 1051,50
1.6. Cēsu 2. pamatskola 830,00 1180,98
1.7. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 694,00 987,47
1.8. Līvu pamatskola 605,00 860,84
1.9. Rāmuļu pamatskola 605,00 860,84
1.10. Cēsu Profesionālā vidusskola 774,00 1101,30
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2.      No 2013. gada 1.septembra apstiprināt Cēsu novada speciālo izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgas no
mērķdotācijas pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem
attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mēnešalga LVL Mēnešalga,
EUR

2.1. Cēsu internātpamatskola-
rehabilitācijas centrs

774,00 1101,30

2.2. Cēsu  pirmskolas izglītības iestāde
“Pīlādzītis”

639,00 909,22

 
3. Mēnešalgas noteikšana euro stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 332 Par mērķdotāciju interešu izglītības programmām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 28.08.2001.Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”,
ievērojot Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas 12.08.2013. sēdes lēmumu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.08.2013.(prot.Nr.11) atzinumam un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 22.08.2013.(prot.Nr.11) atzinumam, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Veicot pašvaldības interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku tarifikāciju ar
2013.gada 1.septembri, 2013. gada mērķdotāciju interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām septembra līdz decembra mēnešiem sadalīt sekojoši:
            1.1. 90 % tarificēt interešu izglītības programmām, kuras tiek īstenotas Cēsu        Bērnu un
jauniešu centrā;
            1.2. 10% tarificēt interešu izglītības programmām, kuras tiek īstenotas Cēsu         novada
vispārizglītojošās izglītības iestādēs, sadalot izglītības iestādēs        tarificējamo finansējumu proporcionāli
izglītojamo skaitam.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai izvērtēt izglītības iestāžu iesniegtās      izglītības programmas
un informēt par Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisiju līdz 2013.gada 1.oktobrim.
3. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.
 
 
 

Lēmums Nr. 333 Par  grozījumiem  „Cēsu Kultūras un Tūrismas centra” 
kultūras pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
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 15.08.2013. (prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 22.08.2013. (prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce,
U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Izdarīt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kultūras pasākumu budžetā šādus grozījumus:1.
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1.1. samazināt budžeta līniju „Bērnu I.Kalniņa mūzikas koncerts ar Vidzemes kamerorķestri” Ls 5000 apmērā;
1.2. palielināt budžeta līniju „Viduslaiku svētki” Ls 1000 apmērā;
1.3. palielināt budžeta līniju „Kino vakari Pils dārzā, Vēsturisko filmu skate” Ls 1000 apmērā;
1.4. palielināt budžeta līniju „Jaunrade (sadarbība ar kultūras NVO, radošajām apvienībām)” Ls 3000 apmērā.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.1.

 

Lēmums Nr. 334 Par finansējuma nodrošināšanu elektrības pieslēguma maksai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.un 5. punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  AS
„Latvenergo” izstrādāto Cēsu novada  Cēsu pilsētas 6 kv elektrotīkla rekonstrukcijas plānu, atbilstoši Cēsu novada
domes Tautsaimniecības komitejas 15.08.2013.atzinumam (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.08.2013. atzinumam (prot. Nr. 11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova,
G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.    Apstiprināt finansējumu elektrotīkla pieslēguma maksai 2014.gadā Ls 167 862.95 (bez PVN) apmērā.
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai iekļaut šā lēmuma 1.punktā apstiprināto finansējumu 2014.gada
Cēsu novada pašvaldības budžeta projektā.
3.    Pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju 2013.gadā parakstīt Vienošanos par 1.punktā plānoto pieslēguma
maksu par elektrotīkla pārbūvi Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā no esošās jaudas – 100A, 53kW, 0.4kV uz pieprasīto
jaudu – 500A, 250kW, 0.4kV. 
 

Lēmums Nr. 335 Par līdzdalību A.Kronvalda ielas labiekārtošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 2.punktu, pamatojoties uz
VAS „Valsts nekustamie īpašumi” 11.07.2013.iesniegumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas (22.08.2013.,
prot.Nr.11) atzinumu, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs,
I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1.        Piedalīties ar līdzfinansējumu projekta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu depo Ata
Kronvalda ielā 52, Cēsīs būvniecība īstenošanā, veicot pieguļošā teritorijā gājēju – veloceliņa izbūvi.
2.      Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai 1.punktā minēto darbu veikšanai paredzēt   2014.gada budžetā
finansējumu Ls 11750.00.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam
 

Lēmums Nr. 336 Par Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu

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, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 22.08.2013. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce,
U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 353 “Par Cēsu   novada pašvaldības
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Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu”.
2.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumam Nr. 336
(prot. Nr.15; punkts Nr.17
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumu Nr. 336
(prot. Nr.15; punkts Nr.17)
 
 
NOLIKUMS
Cēsīs
 
29.08.2013.                                                               
                                                                    Nr. 33
                                                                            
       
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS NOLIKUMS
 
1.       Vispārīgie noteikumi
 
1.1. Cēsu novada pašvaldības Administratīvā komisija (turpmāk tekstā – Administratīvā komisija) ir koleģiāla institūcija,
kas tiek apstiprināta uz Cēsu novada domes pilnvaru laiku, un ir pakļauta Cēsu novada domei. Administratīvā komisija
tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
1.2. Administratīvajai komisijai ir zīmogs ar Administratīvās komisijas pilnu nosaukumu. Administratīvās komisijas veidlapa
ir Cēsu novada pašvaldības veidlapa, kas papildināta ar vārdiem “Administratīvā komisija”.  
1.3. Administratīvā komisija savā darbībā ievēro Starptautiskos tiesību aktus, vispārējos tiesību principus, Latvijas
Republikas Satversmi, Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu, Cēsu novada domes saistošos noteikumus, Cēsu novada pašvaldības lēmumus, Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumus un citus Latvijas Republikā spēkā esošos  normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.4. Administratīvā komisija, saskaņā ar savu kompetenci, izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās,
kas ir piekritīgas pašvaldību administratīvo komisiju izskatīšanai, pamatojoties uz sastādīto protokolu par izdarīto
administratīvo pārkāpumu.
1.5. Administratīvai komisijai ir izveidota Bērnu lietu apakškomisija.
 
2.       Administratīvās komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence
 
2.1. Administratīvajai komisijai ir šādi galvenie uzdevumi:
2.1.1.   izskatot administratīvā pārkāpuma lietas:
2.1.1.1. vispusīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus un izlemt lietu saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.1.1.2. noskaidrot attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā – vai šo personu var
saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, kā arī noskaidrot citus apstākļus,
kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā;
2.1.1.3. nodrošina privātpersonas tiesību ievērošanas, vienlīdzības, tiesiskuma, tiesību normu saprātīgas piemērošanas,
patvaļas aizlieguma, likuma atrunas, demokrātiskās iekārtas, samērīguma, likuma prioritātes un procesuālā taisnīguma
principa ievērošanu;
2.1.2.      pieņemt lēmumu par administratīvo pārkāpumu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, t.sk., Cēsu novada domes saistošajiem noteikumiem;
2.1.3.      kontrolēt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;
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2.1.4.      Administratīvās komisijas kompetences ietvaros sadarboties ar valsts un pašvaldības drošības un kārtības
uzturēšanas institūcijām, veicināt Administratīvās komisijas darbību vienotas administratīvās prakses pielietošanas jomā;
2.1.5.      organizēt Administratīvās komisijas locekļu metodiskās mācības;
2.1.6.        apkopot informāciju par personu izdarīto administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, par to
informējot Cēsu novada domi;
2.1.7.      atbilstoši savai kompetencei sagatavot un iesniegt Cēsu novada pašvaldības apstiprināšanai lēmumu
projektus;
2.1.8.      atbilstoši savai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
2.1.9.      sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm, izstrādāt priekšlikumus normatīvo aktu darbības uzlabošanai;
2.1.10.  atbilstoši savai kompetencei sniegt informāciju juridiskajām un fiziskajām personām.
2.2. Administratīvajai komisijai ir šādas tiesības:
2.2.1.      pieņemt normatīvajos aktos un šajā nolikumā noteiktos lēmumus;
2.2.2.      pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju administratīvās
komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
2.2.3.      objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas savākšanai vai lietas noskaidrošanai,
paziņojot par to ieinteresētajām personām;
2.2.4.      uzaicināt speciālistus piedalīties komisijas sēdēs, ja izskatāmais jautājums ir specifisks vai sarežģīts;
2.2.5.      piedalīties Cēsu novada domes sēdēs un iesniegt lēmuma projektus administratīvās komisijas kompetencē
esošajos jautājumos;
2.2.6.      pārstāvēt Administratīvās komisijas intereses tiesā administratīvo pārkāpumu lietās.
 
3.      Administratīvās komisijas struktūra un amatpersonu kompetence
 
3.1. Administratīvās komisijas sastāvu apstiprina Cēsu novada dome.
3.2. Administratīvās komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) locekļi,
starp kuriem ir pārstāvji no:
-          Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”;
-          Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa;
-          Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldes;
-          Valsts probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības;
-          Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas.
Komisijas sekretāra pienākumus pilda Cēsu novada Pašvaldības policijas pārstāvis.
3.2.Administratīvās komisijas locekļu amats nav atalgots.
3.3.Administratīvās komisijas priekšsēdētājs:
3.4.1.      plāno, organizē un vada Administratīvās komisijas darbu;
3.4.2.      sasauc un vada Administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;
3.4.3.      nozīmē personu, kura veic sekretāra pienākumus, sekretāra prombūtnes laikā;
3.4.4.      apstiprina un iesniedz Cēsu novada pašvaldībai Administratīvās komisijas darba pārskatus;
3.4.5.      bez īpaša pilnvarojuma pārstāv administratīvo komisiju pašvaldībā, valsts un sabiedriskajās institūcijās;
3.4.6.      nozīmē personu, kura, ar Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, pārstāvēs
Administratīvo komisiju pašvaldības, valsts un sabiedriskajās institūcijās, tiesā;
3.4.7.      nodrošina Administratīvās komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
3.4.8.      koordinē Administratīvās komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām;
3.4.9.      kontrolē Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
3.4.10.  nodrošina Administratīvās komisijas kompetencē esošo Cēsu novada domes lēmumu, Cēsu novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja un Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu projektu sagatavošanu;
3.4.11.  paraksta Administratīvās komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
 3.5. Administratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
3.5.1.      pilda Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā;
3.5.2.      veic citus uzdevumus Administratīvās komisijas sekmīgas darbības nodrošināšanai, ko viņam uzdevis
Administratīvās komisijas priekšsēdētājs.
3.6.Administratīvās komisijas sekretārs:
3.6.1.      organizē Administratīvās komisijas darbu;
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3.6.2.      organizē Administratīvās komisijas sēdes un kārto Administratīvās komisijas lietvedību (izsauc uz
Administratīvās komisijas sēdēm izskatāmās administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību,
veic administratīvā pārkāpuma lietu sagatavošanu izskatīšanai Administratīvās komisijas sēdē, sagatavo lēmuma
administratīvā pārkāpuma lietā projektus, nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai
nosūtīšanu adresātiem);
3.6.3.      pieaicina personas, kuru piedalīšanās Administratīvās komisijas sēdē ir nepieciešama;
3.6.4.      protokolē Administratīvās komisijas sēdes;
3.6.5.      nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu
un tūlītēju izpildi;
3.6.6.      organizē Administratīvās komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu Arhīvā;
3.6.7.      sagatavo Administratīvās komisijas darba pārskatus;
3.6.8.      kārto Administratīvās komisijas lietvedību, veic administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti un nodrošina to
saglabāšanu;
3.6.9.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas ievadīšanu par piemērotajiem
administratīvajiem sodiem, Latvijas Republikas Sodu reģistra Integrētajā Informācijas sistēmā;
3.6.10.  nodrošina iespēju administratīvā pārkāpuma lietā iesaistītajām personām iepazīties ar administratīvās lietas
materiāliem, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;
3.6.11.  pārstāv Administratīvās komisijas intereses tiesā;
3.6.12.  veic citus uzdevumus Administratīvās komisijas darbības nodrošināšanai.
 
3.7.      Administratīvās komisijas locekļi:
3.7.1.       piedalās Administratīvās komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot;
3.7.2.      savas kompetences ietvaros, izskata administratīvā pārkāpumu lietas;
3.7.3.      iesniedz priekšlikumus Administratīvās komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai
administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu novēršanai.
3.8.      Administratīvā komisija, savas kompetences ietvaros, pieņem un izskata fizisko un juridisko personu
iesniegumus un sūdzības.
 
4.            Administratīvās komisijas darba organizācija
 
4.1.      Par Administratīvās komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi;
4.2.      Administratīvā komisija izskata administratīvā pārkāpuma lietu, pamatojoties uz administratīvā pārkāpuma
protokolu, kuru Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādījusi pilnvarota amatpersona;
4.3.       Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā un termiņos;
4.4.      Administratīvā komisija savus lēmumus pieņem slēgtās sēdēs;
4.5.      Administratīvā komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un pieņemt par to lēmumu, ja sēdē
piedalās ne mazāk kā puse no to sastāva;
4.6.      Administratīvā komisija lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Sēdē pieņemto lēmumu paraksta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
4.7.      Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu adresātam paziņo tūlīt pēc lietas izskatīšanas un  lēmuma
kopiju nosūta pa pastu Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā. Protokola sastādītājiem (pēc
pieprasījuma) un pārējiem administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekiem, ja tādi ir, paziņojumu, informējot par pieņemto
lēmumu, nosūta pa pastu;
4.8.      Ja, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, tiek konstatēti administratīvā pārkāpuma cēloņi, kā arī apstākļi,
kas veicina administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, Administratīvā komisija attiecīgajām institūcijām un amatpersonām
iesniedz ieteikumus veicamo pasākumu novēršanai;
4.9.      Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa
noteiktajā kārtībā.
 
5.      Pieņemto lēmumu izpilde
 
5.1.Pieņemtā administratīvā soda labprātīga izpilde veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad izsniegts lēmums
par naudas soda uzlikšanu, bet, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai par lēmumu ir iesniegts prokurora protests - ne vēlāk kā
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30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad protests ir noraidīts, vai spēkā ir stājies tiesas spriedums, ar kuru sūdzība ir
noraidīta.
 
6.      Citi noteikumi
 
6.1. Komisija savā darbībā nodrošina ar administratīvo pārkāpumu lietu saistītās informācijas neizpaušanu trešajām
personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
6.2. Administratīvās komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas.
 
 
 

Lēmums Nr. 337 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas
nolikuma apstiprināšanu

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, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 22.08.2013. atzinumam (prot. Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce,
U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.    Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 354 “Par Cēsu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu”.
2.    Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas nolikumu, saskaņā ar
pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumam Nr. 337
(prot. Nr.15; punkts Nr.18)
 
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumu Nr. 337
(prot. Nr.15; punkts Nr.18)
 
NOLIKUMS
Cēsīs
29.08.2013.                        
                                                                            
                                    Nr. 34
                                                                            
                                                   
CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRTAĪVĀS KOMISIJAS BĒRNU LIETU APAKŠKOMISIJAS NOLIKUMS
1.      Vispārīgie noteikumi
1.1.Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija (turpmāk tekstā – Komisija) ir koleģiāla
institūcija, kas tiek apstiprināta uz Cēsu novada domes pilnvaru laiku un ir pakļauta Administratīvai komisijai. Komisija
tiek finansēta no Cēsu novada pašvaldības līdzekļiem.
1.2.Komisijai ir zīmogs ar Komisijas pilnu nosaukumu. Komisijas veidlapa ir Cēsu novada pašvaldības veidlapa, kas
papildināta ar vārdiem „Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija”.
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1.3.Komisija savā darbībā ievēro vispārējo tiesību principus, Starptautiskos tiesību aktus, Latvijas Republikas Satversmi,
Bērnu tiesību aizsardzības likumu, likumu „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”, Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Cēsu novada domes saistošos
noteikumus, Cēsu novada pašvaldības lēmumus un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
1.4.Komisija izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par bērnu izdarītajiem administratīvajiem
pārkāpumiem un Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzētajiem pārkāpumiem atbilstoši
pašvaldību administratīvo komisiju kompetencei, kas noteikta Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.pantā.
2.      Komisijas funkcijas, uzdevumi un kompetence
2.1. Administratīvajai komisijai ir šādi galvenie uzdevumi:
2.1.1.   izskatot administratīvā pārkāpuma lietas:
2.1.1.1. vispusīgi un objektīvi noskaidrot katra administratīvā pārkāpuma lietas apstākļus un izlemt lietu saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem;
2.1.1.2. noskaidrot attiecīgās personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā – vai šo personu var
saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, kā arī noskaidrot citus apstākļus,
kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā;
2.1.1.3. nodrošināt privātpersonas tiesību ievērošanas, vienlīdzības, tiesiskuma, tiesību normu saprātīgas piemērošanas,
patvaļas aizlieguma, likuma atrunas, demokrātiskās iekārtas, samērīguma, likuma prioritātes un procesuālā taisnīguma
principa ievērošanu;
2.1.1.4. pieņemt lēmumu par administratīvo pārkāpumu, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., Cēsu
novada domes saistošajiem noteikumiem;
2.1.11.  nodrošināt un piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanas mērķa ievērošanu- veidot un
nostiprināt sabiedrības interesēm atbilstošu vērtību orientāciju un atturēt nepilngadīgos ar sociālās uzvedības novirzēm
no pretlikumīgām darbībām, kā arī sekmēt viņu reintegrāciju sabiedrībā;
2.1.12.  kontrolēt un laikus nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu izpildi;
2.1.13.  sniegt priekšlikumus juridiskajām un fiziskajām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to
veicinošo apstākļu novēršanu;
2.1.14.  veicināt Komisijas darbību vienotas administratīvās prakses pielietošanas jomā;
2.1.15.  apkopot informāciju par nepilngadīgo personu izdarīto administratīvo pārkāpumu skaitu, pārkāpuma veidiem, par
to informējot Cēsu novada domi;
2.1.16.  organizēt Komisijas locekļu metodiskās mācības;
2.1.17.  atbilstoši savai kompetencei sagatavot un iesniegt Cēsu novada pašvaldībai lēmumu projektus;
2.1.18.  atbilstoši savai kompetencei izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sūdzības;
2.1.19.  sadarbojoties ar tiesībaizsardzības un citām institūcijām savas kompetences ietvaros izstrādāt priekšlikumus
normatīvo aktu darbības uzlabošanai;
2.1.20.  atbilstoši savai kompetencei sniegt informāciju juridiskajām un fiziskajām personām.
 2.2. Komisijai ir šādas tiesības:
2.2.1.      pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju administratīvās
komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai;
2.2.2.      objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas savākšanai vai lietas noskaidrošanai,
paziņojot par to ieinteresētajām personām;
2.2.3.      uzaicināt speciālistus piedalīties komisijas sēdēs, ja izskatāmais jautājums ir specifisks vai sarežģīts;
2.2.4.      piedalīties Cēsu novada domes sēdēs un iesniegt lēmuma projektus administratīvās komisijas kompetencē
esošajos jautājumos;
2.2.5.      pārstāvēt Komisijas intereses tiesā administratīvo pārkāpumu lietās.
3. Komisijas struktūra un amatpersonu kompetence
3.1.Komisijas sastāvu apstiprina Cēsu novada dome.
3.2.Administratīvās komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, un 4(četri) locekļi,
starp kuriem ir pārstāvji no:
·         Cēsu novada Izglītības iestādes;
·         Cēsu novada Vecāku domes;
·         Cēsu pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”
·         Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas;
·         Valsts Probācijas dienesta Cēsu teritoriālās struktūrvienības;
·         Valsts Policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa;
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Komisijas sekretāra pienākumus pilda Cēsu novada Pašvaldības policijas pārstāvis.
Komisijai, izskatot administratīvās lietas, obligāti nepieciešama bērnu tiesību aizsardzības institūcijas (Cēsu novada
pašvaldības Bāriņtiesas) pārstāvja klātbūtne.
3.3.            Administratīvās komisijas locekļu amats nav atalgots.
3.4.Komisijas priekšsēdētājs:
3.4.1.      plāno, organizē un vada Komisijas darbu;
3.4.2.      sasauc un vada Administratīvās komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību ;
3.4.3.      nozīmē personu, kura veic sekretāra pienākumus, sekretāra prombūtnes laikā;
3.4.4.      apstiprina un iesniedz Cēsu novada pašvaldībai Komisijas darba pārskatus;
3.4.5.      bez īpaša pilnvarojuma pārstāv administratīvo komisiju pašvaldībā, valsts un sabiedriskajās institūcijās;
3.4.6.      nozīmē personu, kura, ar Cēsu novada domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, pārstāvēs Komisiju pašvaldības,
valsts un sabiedriskajās institūcijās, tiesā;
3.4.7.      nodrošina Komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;
3.4.8.      koordinē Komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām;
3.4.9.      kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi;
3.4.10.  nodrošina Komisijas kompetencē esošo Cēsu novada domes lēmumu, Cēsu novada domes priekšsēdētāja un
Cēsu novada domes izpilddirektora rīkojumu projektu sagatavošanu;
3.4.11.  paraksta Komisijas lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.
3.5.            Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:
3.5.1.      pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;
3.5.2.      veic citus uzdevumus Komisijas sekmīgas darbības nodrošināšanai, ko viņam uzdevis Komisijas
priekšsēdētājs.
3.6.            Komisijas atbildīgais sekretārs:
3.6.1.      organizē Komisijas darbu;
3.6.2.      organizē Komisijas sēdes un kārto Komisijas lietvedību (izsauc uz Komisijas sēdēm izskatāmās
administratīvā pārkāpuma lietas dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic administratīvā pārkāpuma lietu
sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē, sagatavo lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā projektus, nodrošina
administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem);
3.6.3.      pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir nepieciešama;
3.6.4.      protokolē Komisijas sēdes;
3.6.5.      nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu
un tūlītēju izpildi;
3.6.6.      organizē Komisijas dokumentu glabāšanu un nodošanu Arhīvā;
3.6.7.      sagatavo Komisijas darba pārskatus;
3.6.8.      kārto Komisijas lietvedību, veic administratīvo pārkāpumu lietu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu;
3.6.9.      normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina informācijas ievadīšanu par piemērotajiem
administratīvajiem sodiem, Latvijas Republikas Sodu reģistra Integrētajā Informācijas sistēmā;
3.6.10.  nodrošina iespēju administratīvā pārkāpuma lietā iesaistītajām personām iepazīties ar administratīvās lietas
materiāliem, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu;
3.6.11.  pārstāv Komisijas intereses tiesā
3.6.12.  veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.
3.7.Komisijas locekļi:
3.7.1.       savas kompetences ietvaros izskata administratīvā pārkāpumu lietas, saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu.
3.7.2.      piedalās Komisijas sēdēs un balsojot pieņem lēmumus;
3.7.3.      iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu
un to veicinošu cēloņu novēršanai.
3.8.  Administratīvā komisija, savas kompetences ietvaros, pieņem un izskata privātpersonu iesniegumus un sūdzības.
4.      Komisijas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un darba organizācija
4.1.      Par Komisijas darbības un pieņemot lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi;
4.2        Administratīvās komisijas sēdes tiek sasauktas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā un termiņos; 
4.3.      Komisija savus lēmumus pieņem slēgtās sēdēs;
4.4.      Komisija ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un pieņemt par to lēmumu, ja sēdē piedalās ne
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mazāk kā puse no to sastāva;
4.5.      Administratīvā komisija lēmumu pieņem ar klātesošo balsstiesīgo locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Izšķirošā ir priekšsēdētāja balss. Sēdē pieņemto lēmumu paraksta Administratīvās komisijas priekšsēdētājs;
4.6.      Izskatot lietas par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, sēdē ir obligāta bērna, viņa
likumiskā pārstāvja un bāriņtiesas pārstāvja un policijas inspektora piedalīšanās.
4.7.      Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, bez pārkāpēja un viņa likumiskā
pārstāvja piedalīšanās, ja pārkāpējs un viņa likumiskais pārstāvis atkārtoti nav ieradušies uz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanu.
4.8.      Komisijas pieņemto lēmumu klātesošajam pārkāpējam paziņo tūlīt pēc administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanas un lēmuma kopiju nosūta pa pastu Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā. 
4.9.      Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Cēsu novada pašvaldības Administratīvajā komisijā Latvijas
Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā. 
5. Pieņemto lēmumu izpilde
5.1.      Pieņemtā administratīvā soda labprātīga izpilde veicama 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad izsniegts
lēmums par naudas soda uzlikšanu, bet, ja šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par to,- ne vēlāk kā trīsdesmit
dienu laikā no dienas, kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.
5.2.      Uzraudzību par lēmumu, ar kuru bērnam piemērots kāds no audzinoša rakstura piespiedu    līdzekļiem,
veic Cēsu pašvaldības aģentūra ”Sociālais dienests”.
6.Citi noteikumi
6.1.      Komisija savā darbībā nodrošina ar administratīvo pārkāpumu lietu saistītās informācijas neizpaušanu
trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
6.2.      Komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas.
  

Lēmums Nr. 338 Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012.lēmumā Nr. 476 „Par
Latvijas Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „ Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”
līdzfinansējuma nodrošināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
                Pamatojoties uz 2013.gada 29 maijā noslēgto līgumu Nr. 2/SWU/12/23 par individuālā projekta
„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ieviešanu starp Cēsu novada pašvaldību
un Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-
Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce,
U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 11.10.2012. lēmumā Nr. 476 „Par Latvijas Šveices sadarbības programmas
individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” līdzfinansējuma
nodrošināšanu” 2.punktā šādus grozījumus:
Izteikt lēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt 2013.gada budžetā līdzfinansējumu 10% apmērā, kas ir Ls 2819,76
no ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšanas kopējām izmaksām.” 
2.                     Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 339 Par  saistošo noteikumu „Grozījumi Cēsu novada
18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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            Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu, 23., 24.,40.,pantu un
68.panta otro daļu, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.08.2013. atzinumu ( prot. Nr. 11), Cēsu novada dome ar 12 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova,
G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs, T.Jaunzemis), pret – nav,
atturas – 1 ( A.Bimbirulis), nolemj:
 
            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 19  „Grozījumi Cēsu novada domes
18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.18 „ Cēsu novada pašvaldības nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumam Nr. 339
APSTIPRINĀTI
Ar Cēsu novada domes 29.08.2013.
sēdes lēmumu Nr. 339
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
29.08.2013.
                                                                            
                                              Nr. 19
Grozījumi Cēsu novada 18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.18
„ Cēsu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu
 
Izdarīt Cēsu novada 01.07.2009.saistošajos noteikumos Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

Izteikt 31.punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos Darba1.
samaksas noteikumos.”
Izteikt 32. Punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos2.
Darba samaksas noteikumos”.
34.5.apakšpunktā izteikt vārda saīsinājumu un skaitli ‘’Ls 1000,00’’ ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR 1400,00’’.3.
34.10.4.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli ‘’Ls 50 000,00’’ aizstāt ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR4.
70 000,00’’.
34.10.5.apakšpunktā vārda saīsinājumu un skaitli ‘’Ls 120 000,00’’ aizstāt ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR 1705.
000,00’’.
103.punktā vārda saīsinājumu un skaitli ‘’Ls 20 000,00’’ aizstāt ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR 28 000,00’’.6.
Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:7.

„58. Darba valoda ir valsts valoda. Uzstājoties var lietot citas valodas, ja Dome var nodrošināt debašu tulkošanu valsts
valodā vai, ja Dome neiebilst. Ja nepieciešams pieņemt administratīvo aktu vai tiek izskatīts jautājums, kas saistīts ar
finanšu līdzekļu piesaisti vai izlietojumu, tulkošanas pakalpojumu, ja tas pieteikts ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms
konkrētās sēdes, nodrošina Pašvaldības administrācija, pārējos gadījumos – persona.’’

Izteikt 139.punktu šādā redakcijā:1.

„139. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.novembrī”.
9.      Saistošo noteikumu 34.5., 34.10.4. un 34.10.5.apakšpunkta un 103.punkta grozījumi stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.
 
Cēsu novada domes 29.08.2013. saistošo noteikumu Nr. 19  „Grozījumi Cēsu novada 18.07.2013.saistošajos noteikumos
Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums”
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Pašreizējās situācijas
raksturojums
 

Cēsu novada dome 18.07.2013.pieņēma saistošos noteikumus Nr. 18
‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’. 05.08.2013. no Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  ir saņemta vēstule
Nr. 18-6/7189 (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 05.08.2013., Nr.
1-33/3057) par minēto saistošo noteikumu izvērtējumu, ar kuru
sniegti priekšlikumi grozīt un precizēt saistošo noteikumu 31., 32.,
58.un 113.punktu. Tāpat saistošajos noteikumos ir noteikti līgumu
parakstu tiesību sliekšņi, kas noteikti latos un kurus atbilstoši Euro
ieviešanas kārtības likumam jānosaka euro.

Saistošo noteikumu
projekta  nepieciešamības
raksturojums, dokumenta
būtība

Nepieciešams veikt precizējumus un grozījumus Cēsu novada domes
18.07.2013.saistošajos noteikumos Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības
nolikums’’:
- atbilstoši  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
02.08.2013. vēstulē Nr. 18-6/7189 minētajiem priekšlikumiem,
izņemot attiecībā uz 113.punkta apakšpunktiem, jo tajos ieviesusies
tehniska kļūda, kas ir izlabota;
- noteikt vēlāku saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiku, jo tajos
paredzēti būtiski grozījumi pašvaldības darba organizācijā, uz kā
pamata nepieciešams pārskatīt virkni  pašvaldības iekšējos
normatīvajos aktus (piem., iestāžu nolikumi, Cēsu novada
pašvaldības darba organizācijas dokumenti u.tml.) un
nepieciešamības gadījumā sagatavot to grozījumus;
- atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 31.pantam, kura pirmajā
daļā noteikts, ka  ‘’Pašvaldības sagatavo euro ieviešanai
nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu grozījumu projektus
atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi
stātos spēkā euro ieviešanas dienā’’. 
 

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

31.punktā izdarīti grozījumi, izsakot tā otro teikumu šādā redakcijā:
‘’’Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos Darba
samaksas noteikumos ’’. 
32.punktā izdarīti grozījumi, izsakot tā otro teikumu šādā redakcijā:
‘’’Atlīdzību un izmaksas kārtību nosaka Domes apstiprinātajos Darba
samaksas noteikumos ’’.
34.10.4.apakšpunktā izdarīti grozījumi vārda saīsinājumu un skaitli
‘’Ls 50 000,00’’ aizstājot ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR
70 000,00’’.   
Aprēķins: Ls 50 000,00 x EUR 1.422872 = EUR 71143,59.   Salīdzinot
ar esošo summu latos, tā tiek  samazināta par Ls 803,72. 
34.10.5.apakšpunktā izdarīti grozījumi vārda saīsinājumu un skaitli
‘’Ls 120 000,00’’ aizstājot ar vārda saīsinājumu un skaitli ‘’EUR 170
000,00’’.
Aprēķins: Ls 120 000,00 x EUR 1.422872 = EUR 170744,62.
  Salīdzinot ar esošo summu latos, tā tiek  samazināta par Ls 523,32.
58.punkts precizēts, nosakot, ka tulkošanas pakalpojums jāpiesaka 7
dienas iepriekš.
139.punkts izteikts šādā redakcijā: ‘’139. Saistošie noteikumi stājas
spēkā ar 2013.gada 1.novembri.’’
Atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likumam 34.10.4.un
34.10.5.apakšpunktu stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav
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Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā
ar kuriem  Saistošie
noteikumi sagatavoti
 

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 1.punkts un
24.pants.

Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar  Saistošo noteikumu
projektu

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

 

Lēmums Nr. 340 Par 18.07.2013.nolikuma Nr.27 ‘’Grozījumi Cēsu novada
pašvaldības 05.04.2012. nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu novada pašvaldība”
nolikums”’’ spēkā stāšanos

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada domes 18.07.2013.saistošos noteikumus Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības nolikums’’ un Cēsu
novada domes 29.08.2013.saistošos noteikumus Nr. 19 ‘’Grozījumi Cēsu novada pašvaldības nolikumā’’, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu, saskaņā ar Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 11.07.2013. (prot.Nr.9) un 22.08.2013. ( prot.Nr.11) atzinumiem,  Cēsu novada dome ar 12
balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – 1 ( A.Bimbirulis), nolemj:
 
Noteikt, ka 18.07.2013. nolikums Nr.27 ‘’Grozījumi Cēsu novada pašvaldības 05.04.2012. nolikumā Nr.5 „Iestādes „Cēsu
novada pašvaldība”’’ stājas spēkā ar 2013.gada 1.novembrī.
 
 
 

Lēmums Nr. 341 Grozījumi Cēsu novada domes 08.08.2013. sēdes lēmumā Nr.313
„ Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumu Nr. 250 „
Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 13.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un piekto daļu,  Euro ieviešanas kārtības
likuma 6.pantu, likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punktu, lai
nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu visiem pakalpojuma saņēmējiem, Cēsu novada domes Finanšu komitejas
22.08.2013. atzinumu (prot.Nr.11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova,
G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 08.08.2013. sēdes lēmumā Nr.313 „ Par maksas         pakalpojumiem Cēsu pilsētas
pansionātā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt lēmuma 1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
                „1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem – Ls
                        309,00 / 440,00 euro mēnesī par vienu personu, bez PVN ( saskaņā ar

http://www.cesis.lv/
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                                   izmaksu tāmi pielikumā);
            1.2. Svītrot lēmuma 1.2. apakšpunktu;
1.2. Papildināt  1.3.apakšpunktā aiz saīsinājuma un skaitļa „Ls 439,00”  ar zīmi, skaitli          un saīsinājumu „ /
625,00 euro”;
1.3. Papildināt 1.4.apakšpunktā aiz saīsinājuma un skaitļa „ Ls 1,10” ar zīmi, skaitli un                saīsinājumu „ /
1,57 euro”;
1.4. Papildināt 1.5.apakšpunktā aiz saīsinājuma un skaitļa „Ls 0,65” ar zīmi, skaitli un                 saīsinājumu „
/ 0,92 euro”.
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.
3. Pakalpojumu noteikšana euro stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu pilsētas pansionāta direktorei.
5. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 

Lēmums Nr. 342 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta pirmo
daļu, 2.panta pirmo daļu, 5.pantu, likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, saskaņā ar
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.08.2013. atzinumu (prot.Nr. 11), Cēsu novada dome ar 13 balsīm par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija- Markova, G.Grosbergs, I.Timermanis, L.Krastiņa, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, I.Lāce, U.Lencbergs,T.Jaunzemis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 24.09.2009. lēmumu nr. 285 „Par Cēsu novada pašvaldības1.
Vēlēšanu komisiju”.

2.      Ievēlēt vēlēšanu komisiju 7  locekļu sastāvā.
3.      Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijā ievēlēt:
3.1. Dzemido Līga;
3.2. Kazainis Jānis;
3.3. Ošiņa Dace;
3.4. Švāne Valda;
3.5. Gruntmanis Jānis;
3.6. Grundmanis Gunārs;
3.7. Mariņenko Jurijs.
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