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Lēmums Nr. 132 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.65
„Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā”
Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktu un (21) daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.panta trešo
daļu, Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas pirmo punktu un 65.panta pirmo daļu, XXX 2013.gada
19.martā (Nr.1-51/69) uzaicināts uz Cēsu novada domes sēdi 04.04.2013. plkst.8.30, ieradies un sniedza šādu viedokli: ka
vēlas saglabāt lietošanas tiesības uz konkrēto zemes īpašumu, viņš to ir lietojis un arī turpmāk to vēlas darīt, ievērojot
Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders,
A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 21.02.2013. lēmumā Nr.65 „Par zemes vienības
ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā” (protokols Nr.3, 6.p.) šādus grozījumus:
izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Izbeigt XX, personas kods XX, dzīvojoša XX , lietošanas tiesības uz ½ (vienu pusi) domājamo daļu no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0233, adrese „Vidus Kampas”, Vaives pag., Cēsu nov., un ieskaitīt rezerves zemes
fondā ½ (vienu pusi) domājamo daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0233, adrese „Vidus Kampas” ,
Vaives pag., Cēsu nov. Zemes vienības kopējā platība 0,9228 ha."
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīves vietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas, juridiska persona – pēc juridiskās
adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums
stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 133 Par atkritumu apsaimniekošanas jomas Cēsu novada pašvaldībā
nozīmīguma izvērtēšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Ministru Kabineta 2013.gada 26.februāra sēdē (protokols Nr.11, pieejams http://likumi.lv/doc.php?id=255121), kurā tika
apstiprināts Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2013.-2020.gadam noteikts, ka katra pašvaldība pati pieņem
lēmumu par to, vai atkritumu apsaimniekošana tās teritorijā ir stratēģiski svarīga nozare.
Latvijas Republikas Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 2012.gada 27.decembra revīzijas ziņojumā
Nr.5.1-2-40/2011 sadaļā „Revīzijas konstatējumi, secinājumi un ieteikumi” 58.punktā teikts, ka normatīvajos aktos nav
noteikts vispārējs valsts vai pašvaldību stratēģiski svarīgu nozaru uzskaitījums, kā arī tas, vai stratēģiski svarīga nozare
var būt valsts vai pašvaldības līmenī. Jēdziens „stratēģiski svarīga nozare” ir galēji atklāts juridisks jēdziens
(ģenerālklauzula). Tiesību teorijā ir atzīts, ka ģenerālklauzula ir jēdziens, kurš tiesību normas piemērotājam jāpiepilda ar
noteiktu saturu, lai to vispār varētu konkrētajā gadījumā piemērot. Savukārt minētā avota 59.punktā noteikts, ka lai
konstatētu, vai normatīvajā aktā noteiktais ierobežojums ir attiecināms uz konkrēto komercdarbību, pašvaldībai ir
jākonkretizē un jāaizpilda ģenerālklauzulas saturs, t.i., jāraksturo tie faktori, kas pierāda, ka konkrētā nozare, kurā
darbojas kapitālsabiedrība, ir stratēģiski svarīga. Pašvaldībai stratēģiski svarīgas nozares būtu jādefinē politikas
plānošanas dokumentos, lai tās rīcība atbilstu apstiprinātajām politikas pamatnostādnēm.[1]
Publiskās personas – tostarp pašvaldības – parasti darbojas publisko tiesību jomā, un tikai izņēmuma gadījumos tās var
darboties privāto tiesību jomā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87.panta pirmo daļu publiskā persona privāto
tiesību jomā darbojas:
1)
Veicot darījumus, kas nepieciešami tās darbības nodrošināšanai;
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2)
Sniedzot pakalpojumus;
3)
Veicot komercdarbību.
Gadījumi, kuros publiskās personas ir tiesīgas nodarboties ar komercdarbību, ir noteikti šā likuma 88.panta pirmajā daļā:
1)
Ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;
2)
Nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma
pieejamību;
3)
Stratēģiski svarīgā nozarē;
4)
Jaunā nozarē;
5)
Nozarē, kuras infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi;
6)
Nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes
standartu.
Kā paredzēts Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļā, komercdarbības veikšanai publiska persona
(publiskas personas) dibina kapitālsabiedrību.
Kā norādīts Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā, tad valsts iesaistīšanās komercdarbībā nav vēlama, jo valsts
darbības mērķis nav gūt peļņu no komercdarbības, bez tam valsts iesaistīšanās komercdarbībā rada tirgus izkropļojuma
risku.[2]
Likuma „Par pašvaldībām” 6.pants nosaka, ka publisko tiesību jomā pašvaldību kompetencē ir šajā
likumā noteiktās autonomās funkcijas, citos likumos noteiktās autonomās funkcijas, deleģētās valsts pārvaldes funkcijas,
kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, citu pašvaldību kompetencē ietilpstošās
funkcijas, kuru izpilde šajā likumā noteiktajā kārtībā nodota attiecīgajai pašvaldībai, autonomās funkcijas, kas tiek
īstenotas kā brīvprātīgās iniciatīvas. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldībām,
pildot savas funkcijas, ir tiesības veidot pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt līdzekļus kapitālsabiedrībās. Tātad,
komercdarbības veikšanai publiska persona (publiskas personas) saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
otro daļu atbilstoši likumam „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” dibina kapitālsabiedrību.
Līdz ar to pašvaldība, pamatojoties uz iepriekš minētajām tiesību normām, ir tiesīga darboties privāto tiesību jomā,
iegūstot dalību pašvaldības kapitālsabiedrībā vai publiski privātā kapitālsabiedrībā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmo punktu viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Saskaņā ar
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā atbilstoši pašvaldības saistošajiem
noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālos
plānus. Šī panta daļas pārējos punktos ir norādīts detalizēts pašvaldību funkciju uzskaitījums atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gada 5.lapaspusē norādīts, ka Atkritumu
apsaimniekošanas nozare ir viena no svarīgākajām nozarēm valstī un atkritumu apsaimniekošanas sistēma viens no
būtiskākajiem virzieniem ES un Latvijas likumdošanā vides aizsardzības un resursu labas pārvaldības un
apsaimniekošanas jomā.
Plāna izstrāde konkrētai tautsaimniecības nozarei apliecina konkrētās nozares īpašo nozīmīgumu kopējā valsts
tautsaimniecība sistēmā. Kā norādīts Satversmes tiesas 2012.gada 6.decembra spriedumā lietā Nr.2012-01-01, „Par
Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumu 12. punkta, ciktāl tas attiecas uz līgumiem, kas noslēgti,
nepiemērojot normatīvos aktus par publisko iepirkumu vai neatbilstoši normatīvajiem aktiem par publisko iepirkumu,
atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”, (skat. sprieduma 19.lpp), tad atkritumu apsaimniekošanas joma ir
īpaši svarīga sabiedrības labklājības nodrošināšanai.
Latvijā vēsturiski atkritumu apsaimniekošanas organizēšana ir bijusi noteikta kā viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām. Tādēļ pašvaldības ir veikušas būtiskus ieguldījumus infrastruktūrā, uzņemoties arī ilgtermiņa saistības, par
kurām ir sniegti arī valsts galvojumi.
Attiecībā uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionu kopējais pašvaldību un tās īpašumā esošo komersantu,
tajā skaitā SIA „ZAAO”, VRN 44103015509, veikto ieguldījumu apmērs sastāda LVL 11,50 milj., kas sastāv no pašvaldību
naudas un mantas ieguldījumiem sabiedrības pamatkapitālā LVL 1.3 milj. un sabiedrības ieguldījumiem pamatlīdzekļos
LVL 10,17 milj. atkritumu apsaimniekošanas sistēmas infrastruktūras izveidē un uzturēšanā. Konkrētajā gadījumā svarīgi ir
ņemt vērā, ka šīs investīcijas ir veiktas stingrā saskaņā ar tajā brīdī spēkā esošajiem nacionālajiem un reģionālajiem
nozares plānošanas dokumentiem , kuros paredzēts, ka SIA „ZAAO” veic gan sadzīves atkritumu savākšanu, gan to
apglabāšanu, gan organizē atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu. Ievērojot apstākli, ka investīciju veikšana nav
bijusi kampaņveidīga, bet pamatota ar politikas plānošanas dokumentā noteiktām prioritātēm, turklāt nav pamata
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apšaubīt to veikšanas lietderību, secināms, ka veiktās investīcijas ir izdarītas ekonomiski un stratēģiski pareizi.
Kā izriet no SIA „ZAAO” sniegtās informācijas, tad turpmāko 7 gadu laikā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
attīstībā, nodrošinot tās atbilstību ES izvirzīto mērķu prasībām ir nepieciešams ieguldīt aptuveni LVL 1.8 milj., ko šī
sabiedrība ir gatava darīt, piesaistot arī ES fondu finansējumu. Uz iespēju piesaistīt ES fonu finansējumu norāda gan
Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2014.-2020.gadam, gan Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2013.-2020.gadam
norādītais, ka konkrētajai nozarei būs pieejams publiskais finansējums. Savukārt Atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānā 2013.-2020.gadam ir norādīts uz būtisku pašvaldību lomu valstij saistošo no ES tiesību aktiem izrietošo mērķu
sasniegšanā. No minētā izriet, ka tieši pašvaldību uzdevums būs nodrošināt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas
darbības efektivitāti laika posmā līdz 2020.gadam un tās efektivitātes nodrošināšanai šajā jomā ir veicamas ievērojamas
investīcijas.
Svarīgi būtu atzīmēt, ka līdz SIA „ZAAO” darbības uzsākšanai reģionā darbojās 104 izgāztuves un
atkritumu savākšanas pakalpojums bija pieejams pārsvarā pilsētu un pagastu centru iedzīvotājiem, bet ne visiem reģiona
iedzīvotājiem. Uzsākot SIA „ZAAO” darbību, tika likvidētas esošās legālās un nelegālās izgāztuves Ziemeļvidzemes
reģionā, izveidots jauns, videi drošs cieto sadzīves atkritumu poligons, kā arī ieviesta atkritumu savākšanas –
apsaimniekošanas sistēma, kas nodrošina ar kvalitatīvu un daudzpusīgu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu gan
pilsētas, gan lauku teritoriju iedzīvotājus, nogādājot savāktos sadzīves atkritumus apglabāšanai videi drošā poligonā
„Daibe” Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā. Atbilstoši 2006.gada 26.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 797
”Noteikumi par Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu 2006.–2013.gadam” kopš 2005. gada 1.
janvāra poligons „Daibe” ir vienīgā visu Ziemeļvidzemes reģionā radīto sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas
vieta. No minētā secināms, ka šādā veidā attiecībā uz atkritumu apglabāšanas pakalpojumu sniegšanu konkrētajā tirgus
daļā – Ziemeļvidzemes reģionā, veidojas dabiskais monopols, savukārt līdz SIA „ZAAO” dibināšanai tirgus nespēja
nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā.
Turklāt, jāņem vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšana pienācīgā kvalitātē ir tieši saistīta
ar valsts pienākumu aizsargāt ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.
Nepietiekami organizētas atkritumu apsaimniekošanas gadījumā var tikt apdraudētas Satversmes 115.pantā noteiktās
cilvēka pamattiesības. Ir konstatēts, ka SIA „ZAAO” darbības laikā ir krasi samazinājies to vietu skaits reģionā, kur atklāta
nelegāla atkritumu izgāšana. Tas apliecina pastāvošās atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektivitāti un tās labvēlīgo
ietekmi uz vides kvalitāti reģiona teritorijā, jo nepilnīga atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma saņemšanas gadījumā
vienā pašvaldībā, atkritumu plūsma gan legāli, gan nelegāli var novirzīties uz blakus pašvaldību teritoriju, tā radot
papildus slodzi tās dienestiem. Tādējādi, iedzīvotājiem, sniedzot nepārtrauktu kvalitatīvu pakalpojuma pieejamību visā
reģiona teritorijā, SIA „ZAAO” spēj nodrošināt nepieciešamo vides kvalitātes standartu.
Zinātnē (skat.
http://www.diena.lv/arhivs/svarigako-nozaru-meklejumos-13515602) ir atzīta tēze, ka, lai sauktos par „stratēģisku”,
nozarei ir jārada sociāli labumi sabiedrībai, nevis tikai jādemonstrē pievienotās vērtības lielums. Stratēģiskas nozares ir
„labas” nozares tautai. Proti, tādas, kas veicina nodarbinātību, nerada draudus vides kvalitātei un uzlabo infrastruktūru
valstī, piemēram, ceļus, interneta pieejamību. Atkritumu apsaimniekošana ir uzskatāma par nozari, kas atbilst šiem
kritērijiem, jo kvalitatīvi ieviesta atkritumu apsaimniekošanas sistēma ne tikai nodrošina iedzīvotāju vajadzību īstenošanu,
bet sekmē apkārtējā vides stāvokļa saglabāšanu vai uzlabošanu. Konkrētajā gadījumā, veiktās investīcijas un izveidotā
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā ir vērtējama kā stratēģiski svarīga ne tikai Cēsu novada pašvaldības
kontekstā, bet visā Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona līmenī, jo tieši pateicoties reģionālai pieejai
atkritumu apsaimniekošanas organizēšanā ir izdevies nodrošināt, ka visiem reģiona iedzīvotājiem un komersantiem
neatkarīgi no to atrašanās vietas ir iespējams nodrošināt vienādas kvalitātes atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus.
Tieši šādas sistēmas saglabāšana ir vitāli nozīmīga pašvaldībai noteikto mērķu sasniegšanai.
Atkritumu apsaimniekošanas kā stratēģiski svarīgas nozares noteikšanas rezultātā Cēsu novada pašvaldība saglabā
tiesības organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējā formā – saglabājot dalību SIA „ZAAO”, taču tas
neizslēdz iespēju nākotnē piemērot arī publiskā iepirkuma vai publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves
atkritumu apsaimniekotāja izvēlei. No minētā izriet, ka konkrētās nozares definēšana par stratēģiski svarīgu pati par sevi
nerada šķēršļus konkurences veicināšanai šajā nozarē. Ņemot vērā, ka SIA „ZAAO” ir uzskatāma par pasūtītāju Publisko
iepirkumu likuma izpratnē, visi iepirkumi tās darbības nodrošināšanai ir veicami saskaņā ar norādīto tiesību aktu, kas pats
par sevi jau nodrošina konkurences veicināšanu.
Pamatojoties uz 2013.gada 26.februāra Ministru kabineta sēdes protokollēmumu (protokols Nr.11, 35.paragrāfs),
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
1.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. sēdes
atzinum( prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis,
M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – 1 (O.Bicāns),
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atturas- nav, nolemj:
Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir Cēsu novada pašvaldībai stratēģiski svarīga nozare.

Lēmums Nr. 134 Par atteikumu nodot atsavināšanai zemes gabalu Briežu ielā
22, Cēsīs, Cēsu nov.
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Ungurmalas”, reģ. Nr. 44103029227, juridiskā adrese „Ezermalas”, Raiskuma pag.,
Pārgaujas nov., LV-4146, 28.02.2013. iesniegums (pašvaldībā reģistrēts 04.03.2013. ar Nr.7/1063) ar lūgumu rast iespēju
iegādāties zemes gabalu Cēsīs, Briežu ielā 22, kadastra Nr. 4201 009 0611, jo vēlas labiekārtot un sakopt viesnīcai –
administratīvajam korpusam Briežu ielā 27 tuvumā esošās teritorijas, kā arī zemes gabals atrodas blakus tās īpašumā jau
esošajiem zemes gabaliem Briežu ielā 28 un Ūdru ielā 2.
Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., ir ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1901 un kā
īpašniece 05.03.2001. reģistrēta Cēsu pilsētas pašvaldība (tās mantas pārņēmēja ar Cēsu novada domes 01.07.2009.
lēmumu Nr.2 (prot. Nr.2) ir Cēsu novada pašvaldība).
27.03.2013. ierakstītā sūtījumā (reģ. Nr.3/115) SIA „Ungurmalas” nosūtīts uzaicinājums piedalīties 04.04.2013. domes sēdē,
taču pārstāvis nav ieradies.
Pašvaldības īpašumi atsavināmi saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu. Šī likuma 4.pantā ceturtajā
daļā ir noteiktas personas, kas var ierosināt publiskai personai piederoša nekustamā īpašuma, t.sk. zemes gabala,
atsavināšanu. Zemes gabala atsavināšanu var ierosināt zemes īpašnieks, ja tas vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas
pieguļ viņa zemei, zemes gabalu, uz kura atrodas viņam piederoša būve, kopīpašnieks, ja tas vēlas izbeigt kopīpašuma
attiecības ar publisku personu, vai persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi
zemes nomas līgumu. SIA „Ungurmalas” neatbilst nevienam likumā minētajam atsavināšanu ierosināt tiesīgās personas
kritērijam. Savukārt, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 ‘’Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas
manta’’ 8.punkta 8.3.apakšpunktā noteikts, ka atsavināšanas ierosinājumu atsaka izskatīt, ja atsavināšanas ierosinājumu
iesniegusi persona, kura nav atsavināšanas ierosinātāja.
Jautājums par zemes gabala Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., atsavināšanas uzsākšanas vispārīgā kārtībā lietderību ir
izskatīts Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.03.2013. sēdē (prot. Nr.9).
Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., saskaņā ar Cēsu novada teritorijas plānojumu (Cēsu novada domes
03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5) atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „”Daudzstāvu dzīvojamā apbūve”. Tas
atrodas teritorijā, kurai izstrādāts un ir spēkā detālplānojums (Cēsu novada domes 24.09.2009. saistošie noteikumi Nr.10
„Kvartāla Cēsīs, starp Briežu, Leona Paegles un Ata Kronvalda ielām, daļas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”). Zemes gabals Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., paredzēts daudzstāvu dzīvojamai apbūvei (III tips – trīs pilni
stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi), kā arī zaļajai teritorijai (dabas pamatnei) joslā gar Augšbebru ielu, kurā paredzēta
atklāta virsūdeņu noteces sistēma. Zemes gabalā plānota trīs daudzdzīvokļu māju būvniecība, konkrētas teritorijas pie
katras mājas nosakot apbūves grupas kopēja idejas meta vai ģenplāna izstrādes laikā. Pieguļošajā Briežu ielas posmā ir
pieejamas visas apbūvei nepieciešamās inženierkomunikācijas, ir izbūvēts ielas apgaismojums. Salīdzinot ar citiem Cēsu
novada pašvaldības īpašumā esošiem daudzdzīvokļu apbūvei paredzētiem zemes gabaliem, šim zemes gabalam ir
vislabākais nodrošinājums ar inženierkomunikācijām, kā arī tas atrodas vairāku vispārizglītojošo skolu tuvumā un ir
pieejami vietējas nozīmes tirdzniecības objekti. Līdz ar to secināms, ka šis zemes gabals, kā arī minētā detālplānojuma
teritorijā esošie zemes gabali pie Leona Paegles ielas, ir vispiemērotākie jaunas daudzdzīvokļu apbūves būvniecībai –
pašvaldības īres dzīvokļiem vai nodošanai nomā apbūvei privātajiem investoriem, un nav lietderīgi tos neapbūvētus
nodot atsavināšanai, jo, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otro daļu, domes darbībai un lēmumiem jābūt
maksimāli lietderīgiem, savukārt 3.pantā noteikts, ka pašvaldība savu funkciju izpildi nodrošina, ievērojot attiecīgās
administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.
Pamatojoties uz augstāk minēto, uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu.,
15.panata pirmās daļas 1., 9. un 13.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 4.panta pirmo daļu un 5.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumu Nr.109 ‘’Kārtība, kādā
atsavināma publiskas personas manta’’ 8.punkta 8.3.apakšpunktu un 11.punkta 11.4.apakšpunktu, saskaņā Cēsu novada
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pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 07.03.2013. priekšlikumu (prot. Nr.9), Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas 26.03.2013. priekšlikumu (prot. Nr.7) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
28.03.2013. atzinumu (prot.nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods,
M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs,
E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Nenodot atsavināšanai zemes gabalu Briežu ielā 22, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 009 0611, platība 8359
m2.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses
(fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka tas stājas spēkā
septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 135 Par grozījumu neveikšanu Cēsu pilsētas domes 22.02.1996.
lēmumā Nr.63 „Par gruntsgabala Cēsīs, L.Paegles ielā 10 sadalīšanu” Ziņo:
Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
Cēsu novada pašvaldībā 04.03.2013. saņemts nekustamā īpašuma XX, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieka XX iesniegums (reģ.
Nr.1-36/1060) ar lūgumu grozīt 1996.gada 22.februāra Cēsu pilsētas domes lēmuma Nr.63 2.2.punktu, izslēdzot no tā
tekstu „autostāvvieta pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas”.
Zemes gabalam Cēsīs, XX, apgrūtinājumi sākotnēji noteikti ar Cēsu pilsētas domes 08.06.1995. lēmumu Nr.298 „Par
papildinājumiem Cēsu pilsētas TDP 20.sasaukuma 34.sesijas lēmumam „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu” Cēsīs,
XX”. Zemes gabals 12.10.1995. ierakstīts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.88 un kā lietu tiesība, kas apgrūtina
nekustamu īpašumu, atzīmes veidā ir ierakstīta autostāvvieta pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas XX. XX, kurš kā zemes
gabala īpašnieks zemesgrāmatā reģistrēts no 17.11.1995., 1995.gada decembrī ir lūdzis zemes gabalu sadalīt divās daļās, un
22.02.1996. Cēsu pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.63 (prot. Nr.4) „Par gruntsgabala Cēsīs, XX ielā sadalīšanu”, kurā
konkretizēti apgrūtinājumi katram pēc sadalīšanas izveidotajam zemes gabalam. Atbilstoši šim lēmumam grozīts
sākotnējais ieraksts par lietu tiesībām, kas apgrūtina nekustamo īpašumu.
Zemesgrāmatu likuma 44.pantā ir noteikts, ka Ierakstu veidā uz nekustamu īpašumu nostiprina tiesības, kam pamatā ir
tiesisks darījums, tiesas spriedums vai lēmums. Atzīmju veidā nostiprina tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus.
Savukārt Zemesgrāmatu likuma 46.pantā ir uzskaitīti atsevišķi gadījumi, kuros atzīme ir šķērslis ierakstam, bet Pārējos
gadījumos atzīme nav šķērslis tālākai nostiprināšanai, bet piešķir ar atzīmi nodrošinātai tiesībai priekšrocību...
Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 11.pantā noteikts, Ja lēmumā par zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu ... norādīti īpašuma tiesību aprobežojumi vai apgrūtinājumi, vienlaikus ar zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā
izdarāma atzīme, norādot, kādi aprobežojumi un apgrūtinājumi ar lēmumu vai līgumu ir noteikti. Atzīme aizstājama ar
ierakstu, ja zemes īpašnieks vai attiecīgā ieinteresētā persona iesniedz nostiprinājuma lūgumu.
Savukārt sadalot šādu zemesgrāmatā reģistrētu īpašumu, uz kuru ar lēmumu atjaunotas īpašuma tiesības, Cēsu pilsētas
domes 22.02.1996. lēmumā Nr.63 ir konkretizēti apgrūtinājumi katram zemes gabalam, lai tos piesaistītu reāli atdalītai
zemes gabala daļai zemesgrāmatas ierakstā saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 36.panta pirmās daļas 1.punktu un
34.panta pirmās daļas 2.punktu (lai visas tiesības, kas apgrūtina sadalāmo nekustamo īpašumu, netiktu attiecinātas pilnā
apmērā uz katru jaunradušos nekustamo īpašumu).
No iepriekš minētā secināms, ka, lai atzīmes vietā ierakstītu ierakstu, nav nepieciešama atsevišķa atzīmes dzēšana pirms
tās aizstāšanas ar ierakstu. Lai atzīmi aizstātu ar ierakstu, zemes īpašniekam vai ieinteresētajai personai ir jāiesniedz
zemesgrāmatā atbilstošs nostiprinājuma lūgums.
Administratīvā procesa likuma 87.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, Ja administratīvais akts ir kļuvis neapstrīdams, tajā
pašā lietā administratīvo procesu var uzsākt no jauna uz adresāta iesnieguma pamata, ja ... ir mainījušies lietas faktiskie
apstākļi, kuri bija par pamatu lēmuma pieņemšanai... Vidzemes apgabaltiesas 21.03.2012. spriedumā lietā Nr.C11092511
noteikts, ka autostāvvietas lietotājs maksā nomas maksu par zemes gabala XX, Cēsīs, daļu 571 m2 platībā. No minētā ir
secināms, ka apstākļi no Cēsu pilsētas domes 22.02.1996. lēmuma Nr.63 (prot. Nr.4) „Par gruntsgabala Cēsīs, XX
sadalīšanu” pieņemšanas brīža līdz šim brīdim faktiski nav mainījušies, autostāvvieta pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
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XX, Cēsīs, Cēsu nov., joprojām atrodas uz zemes gabala XX 10, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 009 0403 un
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki un tiesiskie valdītāji maksā tiesas noteikto nomas maksu, līdz ar to nav
uzskatāms, ka būtu radušies jauni apstākļi, pamatojoties uz kuriem varētu veikt grozījumus minētajā administratīvajā
aktā.
Grozījumu veikšanu ierobežo arī 22.02.1996. pieņemtā lēmuma, par administratīvā kārtībā neapstrīdama kļuvuša
administratīvā akta spēks un tiesiskās paļāvības princips. Jau notikušā administratīvā procesā (īpašumtiesību
atjaunošanas procesā) ar administratīvo aktu ir konstatēta faktiskā situācija un tikušas nodibinātas konkrētas tiesiskās
attiecības. Tā rezultātā noteikta persona vai personas ir īstenojušas savas subjektīvās publiskās tiesības un paļaujas, ka
pēc pieņemtā administratīvā akta apstrīdēšanas/pārsūdzības termiņa beigām tiesiskā situācija paliks nemainīga un būs
iespējams netraucēti īstenot savas tiesības izveidojušās tiesiskās attiecības ietvaros.
XX 08.12.2009. Administratīvajā rajona tiesā ir lūdzis dzēst atzīmi par apgrūtinājumu – autostāvvieta pie daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas XX 8b. 15.12.2009. Administratīvā rajona tiesa šo lūgumu ir noraidījusi, pamatojot to ar Civilprocesa
likuma 3.panta pirmo daļu, kurā ir norādīts, ka tiesvedību civillietā regulē civilprocesa likuma normas un atbilstoši
Civilprocesa likuma 23.panta pirmās daļas pirmajam teikumam – visi civiltiesiskie strīdi ir pakļauti tiesai, ja likumā nav
noteikts citādi. Līdz ar to jautājums par atzīmes dzēšanu, ja nav radušies jauni faktiskie apstākļi, nepieciešamības
gadījumā ir risināms tiesas ceļā civillietas ietvaros un nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā iestādē.
27.03.2013. ierakstītā sūtījumā (reģ. Nr.3/1114) XX nosūtīts uzaicinājums piedalīties 04.04.2013. domes sēdē, taču viņš
nav ieradies.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Zemesgrāmatu likuma
46.pantu, Administratīvā procesa likuma 84.pantu, 87.panta pirmās daļas 1.punktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas
22.03.2013. atzinumu Nr.1 (prot. Nr.1), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods,
M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs,
E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Noraidīt grozījumu veikšanu Cēsu pilsētas domes 22.02.1996. lēmuma Nr.63 (prot. Nr.4) „Par gruntsgabala Cēsīs,
L.Paegles ielā 10 sadalīšanu” 2.2. punktā.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses (fiziska persona pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma vietas, juridiskā persona – pēc
juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada
domes lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu,
uzskatāms, ka tas stājas spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 136 Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā ir saņemts XX (dek.XX, Cēsis, Cēsu novads) iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā
06.03.2013.Nr.1-32/1101) ar lūgumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kā II grupas invalīdam par īpašumu
XX, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.XX
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu, atvieglojumu piešķiršana atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām ir pašvaldības tiesības, kas noregulējama pašvaldības saistošajos
noteikumos.
Cēsu novada domes 17.11.2011. saistošo noteikumu Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā” 2.11.punkts nosaka, ka nestrādājoši I un II grupas invalīdi, ja nekustamais īpašums ir vienīgā
deklarētā dzīves vieta, kuriem pensija nepārsniedz iesnieguma reģistrēšanas dienā valstī noteikto iztikas minimuma
patēriņa grozu vienam iedzīvotājam par individuālo dzīvojamo māju vai dzīvokli un zemi zem tās – 25% apmērā no
nodokļa summas, ja netiek iznomāts un izmantots saimnieciskajā darbībā.
Lēmums izskatīts 2013.gada 28.marta Cēsu novada domes Finanšu komitejas sēdē (prot.Nr.4), uz kuru XX bija
uzaicinājums (uzaicinājums nosūtīts 25.03.2013.,Nr.8/1078. Uz Finanšu komitejas sēdi uzaicinātai nav ieradies. Uz
2013.gada 4.aprīļa Cēsu novada domes sēdi XX tika nosūtīts ierakstīts uzaicinājums (uzaicinājums nosūtīts
28.03.2013.,Nr.8/1148).XX uz domes sēdi nav ieradies. Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka uz zemes gabala XX, Cēsīs,
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Cēsu nov. nav individuālā dzīvojamā māja un nav arī dzīvoklis ar zemi zem tā, un nekustamais īpašums nav vienīgā
deklarētā dzīves vieta, pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu pirmās daļas 3.punktu un
Cēsu novada domes 17.11.2011.saistošo noteikumu Nr.27 ‘’Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Cēsu novadā’’ 1.2. un 2.11.punktu, 4.3.punkta 4.3.1.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 28.03.2013. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods,
M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs,
E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
Nepiešķirt XX (dek.XX Cēsis, Cēsu novads) nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu – 25% apmērā par nekustamo
īpašumu XX, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.XX.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc pieteicēja adreses ( fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai
nekustamā īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no
tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā
pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 137 Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr.21 „Par nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela
7, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.2; 3.p.) atsavināšanai nodeva
nekustamo īpašumu
Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0433, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 4201 008 0019, platība 0.1035 ha (1035 m2), turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents - Liene Krecere, personas
kods XX, dzīvojoša (pēc mutiski deklarētā) XX iela, Rīga, LV – 1050, kuru saskaņā ar ĢENERĀLPILNVARU (Nr. 1624;
19.02.2013.) pārstāvēja Egīls Ginters, personas kods XX, deklarētā dzīvesvieta XX, Rīga, LV -1050, kas nekustamo īpašumu
nosolīja par pēdējo augstāko cenu Ls 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti lati, 00 santīmi). Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija 21.03.2012. (prot. Nr.6) apstiprināja izsoles rezultātus.
Egīls Ginters savu piedāvāto augstāko cenu par nekustamo īpašumu ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu (10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas t.i. Ls 400.00 (četri simti lati, 00 santīmi)) ir
samaksājis, ieskaitot LVL 4100.00 (četri tūkstoši viens simts lati, 00 santīmi) Cēsu novada pašvaldības kontā LV67 UNLA
0004 000142344, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas
17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu 5.panta pirmo daļu, 34.panta
otro daļu, kā arī Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 21.03.2013. priekšlikumu (prot. Nr.6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks,
M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Zvirbuļu iela 7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 008 0433, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0019 platība 0.1035 ha (1035 m2), turpmāk tekstā –
Nekustamais īpašums, 2013.gada 21.marta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja Liene
Krecere, personas kods XX, dzīvojoša (pēc mutiski deklarētā) XX, Rīga, LV – 1050 (kuru saskaņā ar
ĢENERĀLPILNVARU (Nr.1624; 19.02.2013.) pārstāv Egīls Ginters, personas kods XX, deklarētā dzīvesvieta Krāmu
iela XX kas nekustamo īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu LVL 4500.00 (četri tūkstoši pieci simti lati, 00
santīmi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Cēsu novada pašvaldības Administratīvi
juridiskajai nodaļai sagatavot atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 138 Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: G.Bērziņa, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.apakšpunktu, Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta otro daļu un 28.pantu, Profesionālās izglītības likuma 17.pantu, ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 21.03.2013. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders,
A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu pilsētas Mākslas skolas nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Atzīt par spēku zaudējušu ar Cēsu novada domes 03.09.2009. lēmumu Nr. 229 „Par Cēsu pilsētas mākslas skolas
nolikuma apstiprināšanu”.
3. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram nodrošināt iestādes darbību atbilstoši apstiprinātajam nolikumam.
4. Uzdot Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktoram informēt izglītības iestāžu reģistru par izglītības iestādes nolikumu.
5. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
Pielikums
Cēsu novada domes
04.04.2013. sēdes
(prot.Nr.5; 7.p.) NOLIKUMS
Cēsīs
04.04.2013.
Nr. 20
CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS SKOLAS
NOLIKUMS
Izdots saskaņā ar likuma Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Cēsu pilsētas Mākslas skola, turpmāk– izglītības iestāde, ir Cēsu novada pašvaldības, turpmāk– Dibinātājs,
dibināta un pakļautībā esoša profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmas.
1.2.
Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi LR spēkā
esošie normatīvie akti, kas reglamentē izglītības iestādes darbību kā arī šis nolikums.
1.3.
Izglītībai iestādei ir:
1.3.1. zīmogs (ar papildinātā mazā Valsts ģerboņa attēlu), ko lieto uz izglītību apliecinošiem dokumentiem;
1.3.2. zīmogs, ko lieto uz iestādes dokumentiem, kas nav minēti šī nolikuma 3.1 punktā, un, kur nepieciešams lietot
zīmogu;
1.3.3. dibinātāja apstiprinātas noteikta parauga veidlapas.
1.4.
Izglītības iestādes finanšu līdzekļu apriti un finanšu kontu pārvalda Cēsu novada pašvaldība (centralizēta
grāmatvedība).
1.5.
Izglītības iestādes juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101. Izglītības iestāde
izglītības programmas īsteno: Palasta ielā 11, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101 un Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu novadā,
LV 4126.
1.6.
Dibinātāja juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101.
2. Izglītības iestādes darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1.
Izglītības iestādes darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu
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profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.
2.2.
Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša, attīstoša un audzinoša darbība.
2.3.
Izglītības iestādes uzdevumi:
2.3.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības pamatzināšanas un prasmes vizuāli plastiskajā
mākslā;
2.3.2. sagatavot izglītojamos mākslas profesionālās vidējās izglītības programmu apguvei;
2.3.3. izkopt izglītojamā prasmi patstāvīgi mācīties un pilnveidoties, motivēt mūžizglītībai un apzinātai karjeras
izvēlei;
2.3.4. sadarboties ar izglītojamo vecākiem, lai nodrošinātu profesionālās ievirzes izglītības ieguvi visiem
izglītojamajiem;
2.3.5. racionāli izmantot izglītībai piešķirtos finansu līdzekļus.
3. Izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas
3.1.Izglītības iestāde īsteno šādas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
3.1.1. Vizuāli plastiskā māksla, kods 20V21100,
3.1.2. Vizuāli plastiskā māksla, kods 30V 21100.
3.2.
Saskaņojot ar Dibinātāju, izglītības iestāde var īstenot interešu izglītības programmas.
3.3.
Saskaņojot ar Dibinātāju, izglītības iestāde ir tiesīga īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmas
citu novadu teritorijās.
4. Izglītības procesa organizācija 4.1.
Par izglītības procesa organizāciju Izglītības iestādē atbild
Izglītības iestādes direktors, izdodot iekšējos normatīvos aktus. Mācību slodzi nedēļā nosaka izglītības iestādes direktora
apstiprināts stundu saraksts. Mācību stundas ilgums Izglītības iestādē - 40 minūtes.
5. Izglītības iestādes vadība, pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi
5.1.
Izglītības iestādi vada iestādes vadītājs, turpmāk– direktors, realizē LR spēkā esošajos normatīvajos aktos
noteikto iestādes vadītāja kompetenci.
5.2.
Izglītības iestādē ir lineāri funkcionālā vadības struktūra. Darbinieki ir pakļauti vienam vai vairākiem
vadītājiem. Darbinieku pakļautība noteikta amata aprakstos.
5.3.
Papildus LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē izglītības iestādes darbību, Direktoram ir
šādi pienākumi:
5.3.1. plānot Izglītības iestādes finanšu līdzekļu izlietojumu un nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu
atbilstoši izdevumu tāmei, ievērojot LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās kārtības,
5.3.2. racionāli izmantot Izglītības iestādes mantu;
5.3.3. apstiprinātā budžeta ietvaros slēgt līgumus, ja to līgumcena nepārsniedz LVL 20 000 (ieskaitot) bez PVN;
5.3.4. pēc pieprasījuma sniegt atskaites par savu darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu;
5.3.5. nodrošināt Izglītības iestādes izglītojamo datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
5.3.6. nodrošināt Izglītības iestādi ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un saimnieciskajiem
darbiniekiem;
5.3.7. realizēt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto darba devējā pārstāvja kompetenci;
5.3.8. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu;
5.3.9. dokumentu apriti un datu apstrādi izmantojot lietošanā nodoto programmatūru;
5.3.10. nodrošināt līgumsaistību izpildes kontroli;
5.3.11. nodrošināt izglītojamo vecāku informēšanu;
5.3.12. atbilstoši darba samaksas fondam, sagatavot priekšlikumu un iesniegt apstiprināšanai Dibinātājam saimniecisko
darbinieku amata vienību sarakstu, atlīdzību.
5.4.
Papildus LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas reglamentē izglītības iestādes darbību, Direktoram ir
šādas tiesības:
5.4.1. saņemt konsultācijas un informāciju, piedalīties pieredzes apmaiņas pasākumos, celt savu kvalifikāciju par
izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
5.4.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Izglītības iestādi valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
5.4.3. iesniegt priekšlikumus par Izglītības iestādes kompetencē esošo jautājumu risināšanu;
5.4.4. noteiktu uzdevumu izpildi deleģēt Izglītības iestādes darbiniekiem.
5.5.
Direktora īslaicīgas prombūtnes laikā (līdz 3 mēnešiem) direktora pienākumus pilda Dibinātāja pārstāvja ar
rīkojumu pilnvarota persona, ilglaicīgas prombūtnes laikā direktora pienākumus pilda ar Dibinātāja lēmumu iecelta
persona.
5.6.
Izglītības iestādes darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos, amata aprakstos un
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Izglītības iestādes iekšējos normatīvajos aktos.
6. Izglītības iestādes administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
6.1.
Izglītības iestādes izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot attiecīgu
iesniegumu izglītības iestādes Dibinātājam: Cēsu novada domei, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV 4101.
6.2.
Izglītības iestādes darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt iesniedzot attiecīgu iesniegumu Izglītības
iestādes direktoram. Adrese: Palasta iela 11. Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101.
7. Izglītojamo tiesības un pienākumi
7.1.
Vispārīgās izglītojamā tiesības un pienākumi noteikti LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī Izglītības
iestādes iekšējos normatīvajos aktos, kas ikvienam ir brīvi pieejami.
7.2.
Izglītojamais, kurš apmeklē Izglītības iestādi, ar savu klātbūtni apliecina apņemšanos ievērot Izglītības
iestādē pastāvošos kārtības noteikumus.
8. Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtība, tās kompetence
8.1.
Izglītības iestādes pašpārvaldes izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka Izglītības iestādes Padomes
reglaments.
8.2.
Iestādes Padomes galvenie uzdevumi:
8.2.1. sekmēt pedagogu, izglītojamo vecāku, Dibinātāja sadarbību;
8.2.2. izstrādāt priekšlikumus izglītības iestādes attīstības plānam, sekmēt tā īstenošanu;
8.2.3. palīdzēt organizēt izglītības iestādes saimniecisko darbību.
9. Izglītības iestādes pedagoģiskā padome 9.1.
Izglītības iestādē darbojas Pedagoģiskā padome, kuras
izveidošanas kārtību un kompetenci nosaka reglaments.
10. Izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība
10.1.
Izglītības iestāde patstāvīgi izstrādā Attīstības plānu, kuru saskaņo ar Izglītības iestādes padomi un
izglītības programmas, kuru apstiprina Dibinātājs.
10.2.
Direktors izdod šādus iekšējos normatīvos aktus un veic tajos grozījumus:
10.2.1.
Izglītības iestādes padomes reglamentu;
10.2.2.
Darba kārtības noteikumus;
10.2.3.
Iekšējās kārtības noteikumus;
10.2.4.
Mācību gada darba plānu;
10.2.5.
Mācību stundu un nodarbību sarakstu;
10.2.6.
Izglītojamo uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību;
10.2.7.
Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtību, pārcelšanas kārtību nākamajā klasē;
10.2.8.
Pedagogu darba kvalitātes piemaksu piešķiršanas kārtību; 10.2.9.
Instrukciju par drošību
mācību klasēs; 10.2.10. Instrukciju par drošību vasaras prakses - plenēros. 11. Izglītības iestādes finansējuma avoti un
kārtība
11.1.
Izglītības iestādes finanšu līdzekļus veido :
11.1.1.
valsts mērķdotācija Izglītības iestādes pedagogu atlīdzībai;
11.1.2.
Dibinātāja finanšu līdzekļi Izglītības iestādes uzturēšanai;
11.1.3.
citi finanšu līdzekļi;
11.2.
Citus finanšu līdzekļus veido:
11.2.1.
ziedojumi un dāvinājumi;
11.2.2.
maksas pakalpojumi, kurus apstiprina Dibinātājs.
12. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība 12.1.
Izglītības iestādes saimnieciskās darbības un to sniegto
pakalpojumu rezultātā gūtie ienākumi, kā arī citi pašu ieņēmumi neietekmē valsts budžeta gadskārtējo asignējumu un
pašvaldības finansējumu iestādes uzturēšanai apmēru.
12.2.
Izglītības iestāde var saņemt ziedojumus un dāvinājumus, iepriekš saņemto Dibinātāja atļauju, un
izmantojami tikai :
12.2.1.
Izglītības iestādes attīstībai;
12.2.2.
mācību līdzekļu iegādei;
12.2.3.
aprīkojuma iegādei;
12.2.4.
ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;
12.2.5.
darbinieku un izglītojamo materiālajai stimulēšanai.
12.3.
Izglītības iestādes finansiāli saimnieciskās darbības revīziju nodrošina Dibinātājs.
13. Izglītības iestādes reorganizēšana un likvidēšanas kārtība 13.1.
Par Izglītības iestādes reorganizāciju vai
likvidēšanu lemj Dibinātājs, nosakot reorganizācijas vai likvidēšanas kārtību.
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14.
Izglītības iestādes nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība 14.1.
Izglītības iestādes
nolikumu izstrādā un aktualizē Izglītības iestādes Direktors, pēc savas vai citu personu iniciatīvas. Izglītības iestādes
nolikums un grozījumi tajā stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājis Dibinātājs.

Lēmums Nr. 139 Par Cēsu novada pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma
un inženierbūves Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Uz Cēsu novada pašvaldības, turpmāk – Pašvaldība - , vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0002 2413, lēmuma datums 16.08.2011., reģistrēts ēku (būvju) nekustamais īpašums Zīļu iela 10,
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 507 0014, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas – katlumāja, kadastra apz. 4201 007
1611 001. Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā minētajā zemes gabalā papildus
katlumājai reģistrētas: mazuta sūknētava, kadastra apz. 4201 007 1611 002, un inženierbūve: dūmenis – ūdenstornis,
kadastra apz. 4201 007 0611 051, turpmāk – viss kopā – Īpašums -, uzņemts Pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē ar reģ.
Nr. /P2567. Īpašums saistīts ar nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala, kadastra apz. 4201 007 1650, Zīļu iela
8/10, Cēsis, Cēsu novads, reģistrēts uz Pašvaldības vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0007 2886, lēmuma datums 11.07.2002. Īpašums atrodas zemes izmantošanas veidu zonā „Jauktas
apbūves teritorijas” un tā galvenie izmantošanas veidi ir daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla
rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti.
Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu un 8.panta sesto daļu, Pašvaldībā saņemts
auditorfirmas „Invest – Rīga’ Cēsis”, Reģ. Nr.44103018948, 08.03.2013. vērtējums, saskaņā ar kuru inženierbūves: dūmenis
– ūdenstornis, kadastra apz. 4201 007 0611 051, un ēku (būvju) nekustamā īpašuma, kadastra numurs 4201 507 0014,
kas sastāv no nedzīvojamas ēkas – katlumāja, kadastra apz. 4201 007 1611 001, Zīļu ielā 10, Cēsīs, Cēsu nov., visvairāk
iespējamā tirgus vērtība 2013.gada martā ir LVL 11 400 (vienpadsmit tūkstoši četri simti lati).
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta
pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un piekto daļu, 10.pantu, likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, kā arī Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
21.02.2013. atzinumu (prot. Nr.7), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 19.03.2013. priekšlikumu (prot.
Nr.5) un 26.03.2013. priekšlikumu (prot. Nr.7), un Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 21.03.2013. atzinumu
(prot. Nr. 4), ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada pašvaldības iestādēm par Īpašuma
nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods,
M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs,
E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai:
1.1 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 apz. 4201 007 1611 001, turpmāk – īpašuma objekts Nr.1;
1.2 Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu, Cēsu novada
pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē uzņemtu inženierbūvi: dūmeni – ūdenstorni, kadastra apz. 4201 007 0611 051, Zīļu ielā
10, Cēsīs, Cēsu novadā, turpmāk – īpašuma objekts Nr.2, turpmāk tekstā abi kopā – Īpašuma objekts.
1. Apstiprināt Īpašuma objekta nosacīto (sākotnējo) cenu Ls 11 400,00 (vienpadsmit tūkstoši četri simti lati, 00
santīmi) bez PVN.
2. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
3. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam
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Lēmums Nr. 140 Grozījumi Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr. 379 „Par
zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 15.03.2013. saņemts (reģ.Nr.7/1285) SIA „Rasmanis & Dankers”, juridiskā adrese
Priekuļu iela 18, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, iesniegums ar lūgumu pagarināt nomā nodotā zemes gabala Edvarda Treimaņa
– Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, apbūves projekta izstrādes un saskaņošanas termiņu līdz 01.01.2015. un būves nodošanas
ekspluatācijā termiņu līdz 01.06.2017. Iesniegumā norādīts, ka sakarā ar ekonomisko situāciju valstī uzņēmuma iecere par
zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, apbūvi šobrīd vairs nav aktuāla un uzņēmums strādā pie
jauna investīciju plāna un būvprojekta izstrādes turpmākai zemes gabala izmantošanai un apbūvei.
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumu Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu”, 02.01.2008. starp Cēsu pilsētas domi (pēc administratīvi teritoriālās reformas – Cēsu
novada pašvaldība), kā Iznomātāju, un SIA „Rasmanis & Dankers”, kā Nomnieku, noslēgts zemes nomas līgums, ar kuru
Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu - nomā - zemes gabalu Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs (kadastra Nr.4201 003 0904), 7755 m² platībā. Domes lēmumā un nomas līgumā noteikti šādi zemes gabala
apgūšanas termiņi: līdz 01.06.2008. izstrādāt un iesniegt Cēsu pilsētas Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā
zemes gabala apbūvei, līdz 01.09.2009. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves saskaņā ar akceptēto būvprojektu.
Ar Cēsu novada domes 05.11.2009. un 26.01.2012. lēmumiem Nr.341 un Nr.29 „Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes
21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa - Zvārguļa ielā 16, Cēsīs, nomu””, ir grozīts būvprojekta
izstrādes un ēku nodošanas ekspluatācijā termiņš, nosakot, ka Nomnieks līdz 30.12.2012. izstrādā un iesniedz Cēsu
novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu nomā nodotā zemes gabala apbūvei un līdz 01.06.2014. nodod ekspluatācijā
ēkas un būves. Pamatojoties uz iepriekš minēto lēmumu, sagatavoti Grozījumi 02.01.2008. zemes nomas līgumā.
Izskatot SIA „Rasmanis & Dankers” 15.03.2013. iesniegumu, ievērojot to, ka nomas līgums ar sabiedrību noslēgts līdz
31.12.2019., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas 07.03.2013. priekšlikumu (prot.Nr.9) un Cēsu novada domes Tautsaimniecības
komitejas 21.03.2013. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods,
M.Cīrulis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret –
nav, atturas- nav, balsošanā nepiedalās A.Rasmanis, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu pilsētas domes 21.06.2007. lēmumā Nr.379 „Par zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16,
Cēsīs, nomu” šādus grozījumus:
1.1.Izteikt 5.1. punktu šādā redakcijā:
1.2. un 5.2. punktus šādā redakcijā:
„5.1. līdz 31.12.2014. izstrādāt un iesniegt Cēsu novada Būvvaldē akceptēšanai būvprojektu iznomātā
zemes gabala apbūvei”;
1.2. Izteikt 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. līdz 01.06.2017. izbūvēt un nodot ekspluatācijā ēkas un būves, saskaņā ar akceptēto
būvprojektu.”
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus zemes gabala Edvarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Cēsīs 02.01.2008. nomas līgumā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja
adreses (fiziskā persona- pēc deklarētās dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai nekustamā
īpašuma atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada domes lēmums stājas
spēkā no tā paziņošanas dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas
spēkā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā).

Lēmums Nr. 141 Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa
14. no 25

pagarināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA”LNB CĒSU MĀCĪBU UN RAŽOŠANAS UZŅĒMUMA”, reģistrācijas Nr.49503000415,
iesniegums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 21.03.2013.Nr.8/1334) par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa
pagarināšanu I, II ceturksnim 2013.gadā, jo uzņēmuma darbības virzieni ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, siltuma
un karstā ūdens ražošana un apkures sezonas laikā samazinās iedzīvotāju maksātspēja.
Nekustamā īpašuma nodoklis par īpašumiem Krišjāņa Valdemāra ielā 12, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, Krišjāņa Valdemāra
ielā 17, Piebalgas ielā 11, Raiņa ielā 23, Raiņa ielā 25, Cēsis, Cēsu novads ir 2013.gadam aprēķināts Ls 3918,48 (trīs
tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit lati 48 santīmi). SIA „LNB CĒSU MĀCĪBU UN RAŽOŠANAS UZŅĒMUMAM” nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāds uz 2013.gada 20.martu.
Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmā daļas 1.punktu un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 28.03.2013. atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns,
J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu SIA „LNB CĒSU MĀCĪBU UN RAŽOŠANAS
UZŅĒMUMA”, reģistrācijas Nr.49503000415 par I ceturksni par summu Ls 979,62 ( deviņi simti septiņdesmit deviņi lati
62 santīmi) līdz 02.07.2013.
2. Pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņu SIA „LNB CĒSU MĀCĪBU UN RAŽOŠANAS
UZŅĒMUMA”, reģistrācijas Nr.49503000415 par II ceturksni par summu Ls 979,62 (deviņi simti septiņdesmit deviņi lati
62 santīmi) līdz 15.08.2013.
3. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 142 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes”, tajā skaitā,
Meža iela 25, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 42010090804, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.6.)
un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.5.8.9.), Rīgas iela 105, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz.
42010081304, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.2.) un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.9.) un ( cirsma Nr.3,
kvartāls Nr.1, nogabals Nr.13.) un (cirsma Nr.4, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.3.6.10.), turpmāk viss kopā arī - Mežaudzes,
reģistrēts Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes vienībā) esošā krājas
apjomā un ar atlikušo uzskaites vērtību uz 04.03.2013.Meža iela 25, Cēsis, Cēsu novads – 10243.5 m3, 26664,95 LVL; Rīgas
iela 105, Cēsis, Cēsu novads – 3723,0 m3, 15314,77 LVL .
Mežaudzēm (atsevišķi par katru zemes vienību) izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns, kā arī
veikta esošo mežaudžu platību identifikācija un izstrādājamo cirsmu iezīmēšana dabā.
Attiecībā uz cirsmām (atsevišķi par katru zemes vienību) Pašvaldībā ir saņemti Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes
virsmežniecības Priekuļu nodaļas 19.02.2013. izdotie Apliecinājumi koku ciršanai.
SIA „Invest –Rīga’Cēsis” ir izvērtējusi Mežaudzes un iesniegusi pašvaldībā 06.03.2013.izziņu (atsevišķi
par katru zemes vienību) ar iespējamo tirgus vērtības aprēķinu.
Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina
meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas
19.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta otro daļu un 6.panta otro un trešo
daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 28.03.2013. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars,
O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
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1. Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr.
90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas:
1.1.Meža iela 25, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 0090804, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali
Nr.6.), 1,1 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – galvenā izlases cirte – un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1,
nogabali Nr.5.8.9.), 8,9 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – sanitārā izlases cirte - izsoles objekts Nr.1;
1.2.Rīgas iela 105, Cēsīs, Cēsu novadā, zemes vienības kadastra apz. 4201 0081304, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali
Nr.2.), 1,0 ha cirsmas platība un (cirsma Nr.2, kvartāls Nr. 1, nogabals Nr.9.) ,0,7 ha cirsmas platība, (cirsma Nr.3, kvartāls
Nr.1, nogabals Nr.13.), 0,6 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – galvenā izlases cirte – un (cirsma Nr.4,
kvartāls Nr.1, nogabals Nr.3.6.10.), 5,45 ha cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – krājas kopšanas cirte izsoles objekts Nr.2Cirsmu izvietojuma shēma pielikumā Nr.1.
2. Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par izsoles objektiem saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks - J.Rozenbergs, Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieks;
Komisijas locekļi:
A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
J.Žagars, Cēsu novada domes deputāts;
Z.Jēkabsone, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas pilsētas galvenā
teritorijas plānotāja;
S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
A.Brengmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
Komisijas sekretāre – A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere.
4. Apstiprināt Izsoles noteikumus saskaņā ar 3.pielikumu.
5. Apstiprināt Pirkuma līgumu saskaņā ar 4.pielikumu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 143 Par Vaives Tautas nama telpu nomu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a apakšpunktu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, Ministru kabineta
08.06.2010. noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas
noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 28.03.2013. atzinumu (prot. Nr. 4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns,
J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1. Atļaut Vaives pagasta pārvaldei iznomāt Vaives Tautas nama telpas fiziskām un juridiskām personām
pasākumu organizēšanai.
2. Apstiprināt Vaives Tautas nama telpu nomas maksu LVL 9.99 (deviņi lati, 99 santīmi), t.sk. PVN, par vienu
stundu, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
1. Apstiprināt Telpu nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu Nr.2.
2. Pilnvarot Vaives pagasta pārvaldes vadītāju parakstīt lēmuma 3.punktā apstiprināto līgumu.
5.

Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
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Lēmums Nr. 144 Par projekta iesnieguma „Jaunaudžu kopšana Cēsu novada
pašvaldības īpašumā esošajos mežos” iesniegšanu LR Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo otrās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 06.10.2009.
noteikumiem Nr. 1145 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība
pasākuma „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” īstenošanai”, Ministru kabineta 14.07.2009. noteikumiem Nr. 783
„Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un izsludināto atklāto
projekta iesniegumu konkursu pretendēšanai uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atlasi
pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, ir sagatavots projekta pieteikums iesniegšanai Lauku atbalsta
dienestā. Projekta pieteikumā ir paredzēts sakopt meža jaunaudzes Cēsu novada pašvaldības īpašumos: „Ievulāji”
(kadastra nr. 4290 004 0146) 2.1 ha platībā, „Vanadziņi” (kadastra nr. 4290 009 0092) 2.0 ha platībā un „Rāmuļu
grantsbedres” (kadastra nr. 4290 007 0114) 0.7 ha platībā, kopējā platībā 4.8 ha. Pamatojoties uz Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 28.03.2013. (prot. Nr.4) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis,
V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns,
J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.
Iesniegt LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestā projekta iesniegumu „Jaunaudžu kopšana
Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajos mežos”.
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt projekta līdzfinansējuma
nodrošināšanai no 2013. gada pašvaldības budžeta līdzekļiem:
2.1.jaunaudžu kopšanai LVL 420.00 (četri simti divdesmit lati 00 santīmi), (attiecināmās izmaksas ir LVL 210.00 (divi
simti desmit lati 00 santīmi par 1 ha, atbalsta intensitāte – 60% no attiecināmām izmaksām, kas sastāda LVL 252.00);
2.2.mazvērtīgā inventāra un aprīkojuma iegādei LVL 1038.00 (viens tūkstotis trīsdesmit astoņi lati 00 santīmi),
(plānotās izmaksas LVL 1038.00, attiecināmās izmaksas LVL 857.85, atbalsta intensitāte 60%, kas sastāda LVL 514.71).

3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt projekta finansējuma nodrošināšanai no 2014. gada
pašvaldības budžeta līdzekļiem LVL 588.00 (pieci simti astoņdesmit astoņi lati 00 santīmi) jaunaudžu kopšanai
(attiecināmās izmaksas LVL 210.00 par 1 ha, atbalsta intensitāte 60% no attiecināmām izmaksām, kas sastāda LVL
352.80).
4. Lēmuma izpildi nodrošināt Vaives pagasta pārvaldei.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 145 Par sadarbības līguma parakstīšanu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība
lauku reģionos” īstenošanā
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība 05.11.2012. ir saņēmusi VAS „Latvijas Valsts un radio un televīzijas centra”,
reģistrācijas Nr.40003011203, juridiskā adrese Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012, valdes priekšsēdētāja, prokūrista Jāņa Boktas
02.11.2012.vēstuli Nr.60AD00.2/1051 par sadarbību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nākamās paaudzes
elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” realizācijā.
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, turpmāk LVRTC, ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu īsteno projektu „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos” Nr. 3DP/
3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001, turpmāk projekts. Projekta mērķis ir uzbūvēt optiskā tīkla infrastruktūru, lai panāktu interneta
piekļuves ar uzlabotiem datu pārraides parametriem vienlīdzīgas pieejamības nodrošināšanu visā Latvijas Republikas
teritorijā.
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Projekta īstenošanas ietvaros Cēsu novada Vaives pagasta teritorijā ir plānots izveidot trīs optiskā
tīkla piekļuves punktus ātrgaitas platjoslas tīkla infrastruktūrai. Projekta veiksmīgas īstenošanas pamatnosacījums ir
LVRTC un pašvaldības sadarbība projekta ietvaros īstenojamo aktivitāšu nodrošināšanā.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 4. un 10.punktu Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.03.2013.
priekšlikumu (prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.03.2013. atzinumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, M.Niklass,
G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:

1.
Noslēgt sadarbības līgumu ar VAS „Latvijas Valsts un radio un televīzijas centrs”, parakstīšanu Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/ 3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001 „Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu
attīstība lauku reģionos” īstenošanā.
2.
Apstiprināt 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” saskaņā ar pielikumu.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 146 Par noteikumu „Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu
uzskaites kārtība” apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumus Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”
41.3.apakšpunktu, Ministru kabineta 02.10.2012. noteikumus Nr.672 „Prasības maršruta kontroles sistēmām” un Cēsu
novada domes 13.08.2009. lēmumu Nr.136 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu”,
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas
19.apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 21.06.2010.
noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”
64.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.03.2013.atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks, G.Bērziņa, G.Šķenders,
A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – 1 ( M.Niklass), atturas- nav, nolemj:
1.
Apstiprināt noteikumus „Transportlīdzekļa
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība” saskaņā ar pielikumu.
2.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības padotībā esošo iestāžu un institūciju vadītājiem nodrošināt lēmuma
izpildi.
3.
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 03.07.2010. lēmumu Nr.317 „Par autotransporta
izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtību”.
4.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.

Pielikums
Cēsu novada domes
04.04.2013.lēmumam Nr. 146
(prot. Nr. 5; 15.punkts)
NOTEIKUMI
Cēsīs
04.04.2013.
Nr.21
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Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un Publisku personu mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta piekto daļu, Ministru kabineta 21.06.2010. noteikumu Nr.565 „Noteikumi par
valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” 64.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1.
Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtība, turpmāk – Noteikumi, nosaka Cēsu novada
Pašvaldības, turpmāk – Pašvaldības, vieglā pasažieru, traktortehnikas, kravas auto, motorolleru un operatīvā
autotransporta izmantošanas un transportlīdzekļa izdevumu uzskaites kārtību. Šie Noteikumi neregulē patapinātā
autotransporta izmantošanu.
1.1.
Lietotie termini šo noteikumu izpratnē:
1.1.1. autotransports- vieglais pasažieru transportlīdzeklis, kravas auto;
1.1.2. atbildīgais darbinieks- ar attiecīgu iestādes vadītāja rīkojumu iecelta par attiecīgo transportlīdzekli atbildīgā
persona;
1.1.3. transportlīdzeklis- Pašvaldības lietošanā esošs transportlīdzeklis, kas var būt Pašvaldības īpašumā esošs vai
no trešajām personām iznomāts transportlīdzeklis.
1.2.
Noteikumi ir saistoši visiem, kas izmanto transportlīdzekli. Šo Noteikumu viens eksemplārs glabājas pie
transportlīdzekļa atbildīgā darbinieka.
1.3.
Transportlīdzekli izmanto Pašvaldības funkciju veikšanai, darbinieku darba uzdevumu izpildes efektivitātei
un kvalitātes uzlabošanai. Ārpus darba laika un brīvdienās transportlīdzeklis izmantojams saskaņā ar iestādes vadītāja
rīkojumu, un tas saistīts ar tiešo darba pienākumu veikšanu. Transportlīdzekli nav atļauts izmantot personīgām
vajadzībām, atvaļinājuma vai pārejošas darba nespējas laikā.
1.4.
Autotransportu darba pienākumu veikšanai izmanto, izvērtējot tā lietošanas lietderību (steidzamība
(galamērķa sasniegšanas ātrums), vai brauciens saistīts ar vairāku uzdevumu izpildi, ceļā pavadāmā darba laika
saīsināšanas nolūkos, ekonomisko ieguvumu (vai ir lētāk kā ar sabiedrisko transportu), pasažieru skaitu, kravas
pārvadāšanas nepieciešamību u.c. kritērijus.
1.5.
Transportlīdzeklis ir izmantojams, ja tas ir tehniskā kārtībā, aprīkots saskaņā ar Latvijas Republikas Ceļu
satiksmes noteikumiem, tam ir veikta tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
1.6.
Degvielas patēriņa limiti katram transportlīdzeklim tiek noteikti ar atsevišķu Cēsu novada domes lēmumu.
1.7.
Transportlīdzekli drīkst vadīt vadītājs ar atbilstošas kategorijas vadītāja apliecību.
1.8.
Transportlīdzeklim, kuram uzstādīta maršruta kontroles sistēmas iekārta, kas uztver globālās
pozicionēšanas sistēmas (turpmāk- GPS) satelītu raidītos signālus tiek izmantota braucienu lietderības kontroles
nodrošināšanai.
1.9.
Reizi gadā ar iestādes vadītāja rīkojumu noteikta inventarizācijas komisija veic transportlīdzekļa odometru/
motorstundu rādījumu inventarizāciju.
1.10. Par transportlīdzekļa izmantošanas organizēšanu un lietderīgu noslogojumu atbildīgs ir iestādes vadītājs.
2. Transportlīdzekļa izmantošanas kārtība
2.1.
Autotransportu izmanto saskaņojot tā izmantošanas laiku un ilgumu ar attiecīgo atbildīgo darbinieku.
Pieteikt Pašvaldības administrācijas autotransporta izmantošanas nepieciešamību Pašvaldības darbinieki un Cēsu novada
domes deputāti var arī Pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā (adrese Bērzaines iela 5, Cēsīs, 1.stāvā) personīgi
norādot transportlīdzekļa lietotāju, nepieciešamības datumu un laiku, maršrutu, transportlīdzekļa vadītāju.
2.2.
Autotransporta plānveida pieteikšanu veikt ne vēlāk kā divas dienas pirms transporta izmantošanas.
2.3.
Lai efektīvi nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības transporta izmantošanu, ievērojot Cēsu novada
pašvaldības transportu atbildīgo darbinieku noslogojumu un tiešo darba pienākumu veikšanas prioritātes, ieteicams Cēsu
novada pašvaldības administrācijas darbiniekiem darba pienākumu veikšanai nepieciešamajos gadījumos vienlaikus veikt
autotransporta vadītāja pienākumus.
2.4.
Pēc autotransporta izmantošanas transportlīdzekļa vadītājs aizpilda un veic apstiprinājumu parakstoties
transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnālā (3.pielikums).
2.5.
Iestādes vadītājs apstiprina kopsavilkumu par iepriekšējā mēnesī patērēto degvielu.
2.6.
Transportlīdzekļa garāžas vai stāvvietas adrese, norādot transportlīdzekļa marku, valsts reģistrācija
numuru un atbildīgo darbinieku, tiek noteikta ar iestādes vadītāja rīkojumu. Ārpus darba laika un nakts stundās
transportlīdzeklis novietojams Pašvaldības garāžā vai stāvvietā pie attiecīgās iestādes.
2.7.
Transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti un aizdedzes atslēgas darba laikā atrodas pie transportlīdzekļa
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vadītāja vai atbildīgā darbinieka, ārpus darba laika – speciāli tiem paredzētā vietā iestādes telpās. Rezerves aizdedzes
atslēgas glabājas pie atbildīgā darbinieka speciāli tām paredzētā vietā iestādes telpās.
2.8.
Apsargātā garāža novietot transportlīdzekli brīvprātīgās apdrošināšana noteikumos noteiktajā kārtībā.
2.9.
Transportlīdzekļa lietotājs ir atbildīgs par to, lai viņa brauciena laikā netiktu piesārņots tā salons un
bagāžas nodalījums.
2.10. Saskaņojot ar iestādes vadītāju, autotransportu savu funkciju veikšanai var izmantot citu Pašvaldības iestāžu
darbinieki. Pašvaldības administrācijas autotransports, pamatojoties uz iesniegumu un Pašvaldības izpilddirektora
rīkojumu vai kustamas mantas nomas vai patapinājuma līgumu, var tikt izmantots Nevalstisko organizāciju, Novada
Vēlēšanu komisijas vajadzībām. Šo nosacījumu var piemērot, ja Pašvaldības administrācijas autotransporta izmantošana
netraucē Pašvaldības administrācijas funkciju izpildi.
3. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi
3.1.
Transportlīdzekļa vadītājam, saņemot transportu un atgriežot to garāžā/stāvvietā, jāaizpilda transporta
izmantošanas uzskaites žurnāls (3.vai 7.pielikums), kurš par tekošo mēnesi glabājas attiecīgajā transportlīdzeklī.
3.2.
Transportlīdzekļa vadītājs ir atbildīgs par noteiktās degvielas patēriņa normas 100 km nobraukuma/ 1
motorstundai ievērošanu un transportlīdzekļa ekspluatāciju saskaņā ar Transportlīdzekļa tehniskajām normām.
3.3.
Transportlīdzekļa vadītājam nekavējoties jābrīdina atbildīgais darbinieks par atklātajiem transportlīdzekļa
tehniskajiem vai citiem defektiem, kuri liedz turpināt kustību, kā arī par ceļu satiksmes negadījumiem. Par tehniskiem vai
citiem defektiem, kuri neliedz turpināt kustību, vadītājs informē atbildīgo darbinieku, atgriežoties darba vietā.
3.4.
Transportlīdzeklī nav atļauts glabāt vai atstāt dokumentus un citas vērtīgas mantas.
3.5.
Transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt transportlīdzekļa vadītāja vietu tikai tad, ja ir veikts viss
nepieciešamais, lai novērstu transportlīdzekļa izkustēšanos no vietas un novērsta iespēja to lietot bez transportlīdzekļa
vadītāja ziņas.
3.6.
Transportlīdzekļa vadītājs ievēro Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumus.
4.
Atbildīgo darbinieku pienākumi
4.1.
Kontrolēt un uzraudzīt transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnāla pareizu aizpildīšanu.
4.2.
Elektroniski aizpildīt kopsavilkumu par mēneša degvielas patēriņu (4.vai 8.pielikums), iesniegt to
Pašvaldības Finanšu nodaļā/iestādes grāmatvedim.
4.3.
Nepieļaut transportlīdzekļa ekspluatāciju, kas nav tehniskā kārtībā.
4.4.
Nodrošināt transportlīdzekļa aprīkošanu saskaņā ar Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumiem.
4.5.
Sekot līdzi transportlīdzekļa apdrošināšanas polišu termiņiem, nodrošināt to savlaicīgu atjaunošanu.
4.6.
Risināt jautājumus ar Apdrošināšanas sabiedrību transportlīdzekļa avārijas un defektu gadījumos, par
kuriem paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.
4.7.
Organizēt transportlīdzekļa tehnisko un garantiju apkopju, kā arī nepieciešamo remontdarbu veikšanu.
4.8.
Kopā ar attiecīgās iestādes vadītāju noteikt un pārskatīt degvielas patēriņa normas.
4.9.
Uzraudzīt transportlīdzekļa ekspluatācijas normatīvu, degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1
motorstundai un degvielas patēriņa limitu ievērošanu.
5.
Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai noteikšana
5.1.
Degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa
izgatavotājrūpnīcas dokumentā sniegtajiem datiem un to apstiprina ar attiecīgās iestādes vadītāja rīkojumu, kurā
norāda:
5.1.1.
transportlīdzekļa marku, modeli un valsts reģistrācijas numuru;
5.1.2.
degvielas veidu, un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai;
5.2.
Ja izgatavotājrūpnīcas dokumentā norādītā norma neatbilst transportlīdzekļa faktiskajiem ekspluatācijas
apstākļiem, degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai nosaka eksperimentāli (1.pielikums).
5.3.
Ja ekspluatācijas laikā transportlīdzeklim mainās saskaņā ar izgatavotājrūpnīcas dokumentā sniegtajiem
datiem vai eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma, nepieciešams veikt jaunu eksperimentu, noformēt aktu
(2.pielikums) un izdot jaunu rīkojumu atbilstoši šī kārtības 5.1.punktā minētajām prasībām;
5.4.
Laika posmā no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1
motorstundai nedrīkst paaugstināt vairāk kā par 10%.
5.5.
Transportlīdzeklim, kuram uzstādīta degvielas kontroles sistēma degvielas patēriņa normu 100 km
nobraukumam nosaka no kontroles sistēmas sniegtajiem datiem un atskaitei par transportlīdzekļa izdevumiem
(5.pielikums) klāt pievieno izdruku par attiecīgajā mēnesī uzrādīto vidējo degvielas patēriņu.
6.
Degvielas patēriņa uzskaite transportlīdzeklim (izņemot traktortehniku)
6.1.
Degvielas patēriņa uzskaite saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību notiek šādi:
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6.1.1.
Katrai transportlīdzekļa vienībai mēneša pirmajā darba dienā tiek uzsākts jauns transportlīdzekļa
izmantošanas uzskaites žurnāls (3.pielikums), kurā katrs transportlīdzekļa vadītājs norāda brauciena datumu, maršrutu,
pamatojumu, odometra rādījumus brauciena sākumā un beigās, nobrauktos kilometrus, vadītāja vārdu, uzvārdu un
parakstu:
6.1.1.1.
brauciena datums – viena transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnāla atspoguļotais dienu skaits
nedrīkst pārsniegt viena mēneša robežas. Ja brauciens notiek komandējuma ietvaros, tad ir iespējams norādīt visu
komandējuma ilgumu un šī perioda ietvaros norādīt maršrutu un nobrauktos kilometrus. Ja komandējuma laikā mainās
kalendārais mēnesis, tad žurnālā fiksē mēneša pēdējās dienas datus un nākošā mēneša datus atspoguļo jaunā žurnālā.
6.1.1.2.
maršruts – atspoguļojot maršrutu ir jānorāda pilsēta vai apdzīvota vieta un apmeklējamā objekta
adrese. Ja transportlīdzeklis galvenokārt tiek izmantots regulāros braucienos, kurus nav iespējams dokumentāli
pamatot ar iepirkuma attaisnojuma dokumentiem, tad žurnāla aizpildīšanas atvieglošanai ieteicams izstrādāt numurētu
maršrutu, saīsinājuma sarakstu, kuru apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs.
6.1.1.3.
pamatojums – jānorāda apmeklējamā objekta nosaukums un skaidrs mērķis: preču iegāde, cits
apmeklējuma nolūks (papildus var norādīt attaisnojuma dokumenta numuru). Pamatojumu var nenorādīt, ja ir rīkojums,
kurā norādīta apmeklējamā objekta nosaukums un mērķis.
6.2.
Transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnāla termiņš ir 1 kalendārais mēnesis, tā lapas tiek
numurētas.
6.3.
Atbildīgais darbinieks, izmantojot pierakstus transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnālā, elektroniski
aizpilda kopsavilkumu par mēneša degvielas patēriņu (4.pielikums), kurā norāda odometra rādījumus, nobraukumu,
saņemtās un patērētās degvielas apjomu un atlikumus.
6.4.
Parakstītu kopsavilkumus kopā ar transportlīdzekļa izmantošanas uzskaites žurnālu un attaisnojuma
dokumentiem (čekiem) par degvielas iegādi iepriekšējā mēnesī līdz kārtēja mēneša 5.datumam atbildīgais darbinieks
iesniedz Pašvaldības Finanšu nodaļā/iestādes grāmatvedim.
6.5.
Pašvaldības Finanšu nodaļas darbinieks/iestādes grāmatvedis pārbauda kopsavilkumu par mēneša
degvielas patēriņu un iesniedz to apstiprināšanai attiecīgās iestādes vadītājam.
7.
Degvielas patēriņa uzskaite traktortehnikai
7.1.
Degvielas patēriņa uzskaite traktortehnikai saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību notiek šādi:
7.1.1.
Katrai traktortehnikas vienībai mēneša pirmajā dienā tiek uzsākts jauns traktortehnikas
izmantošanas uzskaites žurnāls (7.pielikums), kurā katrs tehnikas vadītājs norāda datumu, darba veidu, motorstundu
rādījumus dienas sākumā un beigās, nostrādātās motorstundas, vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu:
7.1.2.
brauciena datums- vienas traktortehnikas izmantošanas uzskaites žurnāla atspoguļotais
dienu skaits nedrīkst pārsniegt viena mēneša robežas, žurnāls jānoslēdz ne vēlāk kā katra kalendārā mēneša pēdējā
dienā.
7.1.3.
darba veids, vieta- traktortehnikas vadītājs norāda darba veidu un veicamās darba vietas
adresi/ ielas nosaukumu. Ja traktortehnika veic regulārus braucienus, tad žurnāla aizpildīšanas atvieglošanai ieteicams
izstrādāt numurētus maršrutu sarakstu, kuru apstiprina attiecīgās iestādes vadītājs.
7.2.
Atbildīgais darbinieks, izmantojot pierakstus traktortehnikas izmantošanas uzskaites žurnālā, elektroniski
aizpilda kopsavilkumu par mēneša degvielas patēriņu (8.pielikums), kurā norāda motorstundu rādījumus, nostrādātās
motorstundas, saņemtās un patērētās degvielas apjomu un atlikumus.
7.3.
Parakstītu kopsavilkumus kopā ar traktortehnikas izmantošanas uzskaites žurnālu un attaisnojuma
dokumentiem (čekiem) par degvielas iegādi iepriekšējā mēnesī līdz kārtējā mēneša 5.datumam atbildīgais darbinieks
iesniedz Pašvaldības Finanšu nodaļā/ iestādes grāmatvedim.
7.4.
Pašvaldības Finanšu nodaļas darbinieks/ iestādes grāmatvedis pārbauda kopsavilkumu par mēneša
degvielas patēriņu un iesniedz to apstiprināšanai attiecīgās iestādes vadītājam.
8.
Nobraukuma un degvielas patēriņa uzskaite transportlīdzeklim, kuram uzstādīta maršruta kontroles
sistēmas iekārta
8.1.
Degvielas patēriņa un nobraukuma uzskaite transportlīdzeklim, kuram uzstādīta maršruta kontroles
sistēmas iekārta, kas uztver GPS satelītu raidītos signālus un nodrošina datu fiksēšanu un saglabāšanu, saskaņā ar
Noteikumos noteikto kārtību notiek sekojoši - atbildīgais darbinieks, izmantojot maršruta kontroles sistēmas sniegtos
datus, aizpilda mēneša atskaiti par transportlīdzekļa izdevumiem (5.vai 6.pielikums), kurā norāda brauciena datumu,
transportlīdzekļa faktiskos odometra rādījumus mēneša sākumā un beigās, nobrauktos kilometrus, degvielas atlikumus,
saņemto un patērēto degvielu, maršrutu un pamatojumu, transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un parakstu.
8.2.
Maršruta kontroles sistēma nodrošina:
8.2.1.
katru dienu faktiski nobrauktā maršruta uzskaiti (ar maršruta sākuma, beigu un pieturas punktiem)
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un tā koordinātas laikā;
8.2.2.
katru dienu faktiskajā maršrutā nobrauktos kilometrus.
8.3.
Degvielas kontroles sistēma papildus nodrošina katra maršruta degvielas patēriņu, mēneša vidējo patēriņu
100 kilometru nobraukumam un degvielas atlikumus (veselos skaitļos).
8.4.
Izmantojot maršruta kontroles sistēmu, atskaitē par transportlīdzekļa izdevumiem (6.pielikums) par pamatu
nobrauktajiem kilometriem un patērētajai degvielai tiek izmantoti transportlīdzekļa faktiskie odometra rādījumi, kurus
katra mēneša pēdējā datumā atbildīgais darbinieks salīdzina ar maršruta kontroles sistēmas uzrādītajiem rādījumiem. Ja
odometru novirze, pēc pakalpojuma sniedzēja iesniegtās izziņas par pieļaujamo odometra novirzi līdz 5% ir lielāka,
atbildīgais darbinieks 5 (piecu) darbdienu laikā pēc šo tehnisko problēmu rašanās ziņo maršruta kontroles sistēmas
pārstāvim.
8.5.
Transportlīdzeklim, kuram papildus maršruta kontroles sistēmai ir uzstādīta degvielas kontroles sistēma
atskaitē (5.pielikums) nobrauktie kilometri, patērētā degviela un degvielas atlikumi tiek uzrādīti pamatojoties uz sistēmas
sniegto informāciju.
8.6.
Ja maršruta kontroles sistēmai ir radušās tehniskas problēmas un kontroles sistēma pārtrauc darboties,
atbildīgajam darbiniekam jāsastāda akts par maršruta kontroles sistēmas bojājuma konstatējumu un 5 (piecu) darbdienu
laikā pēc šo tehnisko problēmu rašanās ziņo maršruta kontroles sistēmas pārstāvim.
8.7.
Līdz katra mēneša 5.datumam atbildīgais darbinieks Pašvaldības Finanšu nodaļai/ iestādes grāmatvedim
iesniedz sagatavoto transportlīdzekļu izdevumu atskaiti (5.vai 6.pielikums) un attaisnojuma dokumentus (čekus) par
iepriekšējo mēnesi.
8.8.
Maršruta sistēmas bojājuma brīdī atbildīgais darbinieks pilda rakstiski transportlīdzekļa uzskaites žurnālu
un kopsavilkumu par mēneša degvielas patēriņu (3. un 4.pielikums).
9.
Autotransporta izdevumu uzskaites kārtība
9.1.
Transportlīdzekļa amortizācijas, tehniskās apkopes, remonta un mazgāšanas pakalpojumi,
transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības un brīvprātīgās apdrošināšanas izdevumi tiek apmaksāti
Pašvaldības administrācijas/iestādes attiecīgā gada izdevumu tāmes ietvaros.
9.2.
Attaisnojuma dokumentu (rēķinu) par 9.1.punktā minēto pakalpojumu sniegšanu par transportlīdzekļa
izmantošanu atbildīgais darbinieks 3(trīs) dienu laikā pēc saņemšanas iesniedz Pašvaldības Finanšu nodaļā/iestādes
grāmatvedim.
9.3.
Gadījumos, ja norēķins par transportlīdzekļa uzturēšanas izdevumiem (t.sk. par maksas stāvvietu
izmantošanu) veikts skaidrā naudā, Pašvaldība atmaksā autotransporta lietotājam šos izdevumus pēc attaisnojuma
dokumentu (iesniegums, čeks) iesniegšanas. Attaisnojuma dokumentus par skaidrā naudā veiktiem autotransporta
uzturēšanas izdevumiem atbildīgais darbinieks 3 dienu laikā iesniedz Pašvaldības Finanšu nodaļā/iestādes grāmatvedim.
9.4.
Norēķiniem par degvielas uzpildīšanu katrai transportlīdzekļa vienībai izmantojama sava degvielas karte.
Persona, kurai nodota degvielas karte, ir atbildīga, lai tā nenonāktu trešās personas rokās un tiktu izmantota atbilstoši
lietošanas noteikumiem. Gadījumos, kad degvielas kartes izmantošana nav iespējama, transportlīdzekļa vadītājs degvielas
uzpildīšanu var veikt par personīgiem līdzekļiem un saņemt šo izdevumu atmaksu attaisnojuma dokumentu (iesniegums,
čeks, klāt pievienojot attiecīgu Noteikumos noteikto degvielas patēriņa uzskaites dokumentu) iesniedzot līdz kārtējā
mēneša 5.datumam Pašvaldības Finanšu nodaļā/iestādes grāmatvedim.
9.5.
Ja transportlīdzeklis izmantots citas Pašvaldības iestādes funkciju veikšanai, norēķini par degvielas
izlietojumu tiek veikti no tās iestādes budžeta, kura izmantojusi attiecīgo transportlīdzekli. Ja transportlīdzeklis
izmantots Nevalstisko organizāciju vajadzībām, norēķini par degvielas izlietojumu tiek veikti no Pašvaldības
administrācijas budžeta līdzekļiem. Ja transportlīdzeklis izmantots Vēlēšanu komisijas vajadzībām, norēķini par
degvielas izlietojumu tiek veikti no Vēlēšanu komisijas budžeta līdzekļiem.
9.6.
Uzskaiti par transportlīdzekļa izdevumiem veic Pašvaldības Finanšu nodaļa/iestādes grāmatvedis.
10. Zaudējumu atlīdzināšana
10.1. Transportlīdzekļa vadītājs atlīdzina transportam nodarīto bojājumu novēršanu, ja viņš:
10.1.1.
par notikušu ceļu satiksmes negadījumu nav ziņojis Ceļu policijai;
10.1.2.
vadījis transportu, atrodoties alkoholisku, narkotisku vai citu apreibinošu vielu iespaidā;
10.1.3.
rupji pārkāpis citus Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā Apdrošināšanas
sabiedrība atsakās izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību.
10.2. Transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanas izdevumus nosaka atbilstoši pakalpojuma sniedzēja
izrakstītajam attaisnojuma dokumentam.
10.3. Transportlīdzeklim nodarīto bojājumu novēršanu vainīgais autovadītājs ir tiesīgs organizēt pats, saskaņojot to
ar attiecīgās iestādes vadītāju.
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10.4. Ceļu satiksmes negadījumos, kuros par vainīgu atzīts transportlīdzekļa vadītājs, bet apdrošināšanas sabiedrība
izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, tas apņemas segt visu apdrošināšanas polisē noteikto pašriska daļu.
10.5. Izdevumu atlīdzības kārtību vai ieturējumus no darba algas Pašvaldība un darbinieks risina pamatojoties uz
darba līgumu, Darba likuma un Civillikuma normām.
10.6. Transportlīdzekļa vadītājs atlīdzina Pašvaldībai naudas sodu par Latvijas Republikas Ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumiem.
Pielikums Nr.1
Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībai
Transportlīdzekļa degvielas patēriņa normas 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai eksperimentālās noteikšanas kārtība
1.
Ja, nosakot degvielas patēriņa normu, izgatavotājrūpnīcas dokumentā norādītā norma neatbilst
transportlīdzekļa faktiskajiem ekspluatācijas apstākļiem, transportlīdzekļa degvielas patēriņa normu 100 km
nobraukumam/ 1 motorstundai nosaka eksperimentāli.
2.
Lai veiktu eksperimentu, ar attiecīgās iestādes vadītāja rīkojumu tiek izveidota komisija ne mazāk kā triju
personu sastāvā.
3.
Visus aprēķinus un darbības degvielas patēriņa normas noteikšanai noformē ar aktu (2.pielikums).
4.
Attiecīgās iestādes vadītājs apstiprina aktu par degvielas patēriņa normas noteikšanu un uz tā pamata
izdod rīkojumu par konkrētā transportlīdzekļa izmantošanu, kurā norāda:
4.1.
transportlīdzekļa marku, modeli, izlaiduma gadu un valsts reģistrācijas numuru;
4.2.
degvielas veidu un degvielas patēriņa normu 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai;
4.3.
transportlīdzekļa odometra/motorstundu rādījumu ekspluatācijas sākumā.
5.
Degvielas patēriņa normu eksperimentāli var noteikt divos variantos, no kuriem izvēlas piemērotāko:
5.1.
pirmais variants:
5.1.1. transportlīdzekļa tukšajā degvielas tvertnē iepilda noteiktu degvielas daudzumu (~10 – 50 l) (A);
5.1.2. atzīmē odometra/ motorstundu rādījumu (B);
5.1.3. transportlīdzekļa ekspluatē ikdienas darba režīmā, līdz degviela beidzas;
5.1.4. atkārtoti atzīmē odometra/ motorstundu rādījumu (B1);
5.2.
otrais variants:
5.2.1. transportlīdzekļa degvielas tvertni maksimāli piepilda ar degvielu;
5.2.2. atzīmē odometra/ motorstundu rādījumu (B);
5.2.3. ar transportlīdzekli ikdienas darba režīmā nobrauc ne mazāk kā 100 kilometru/ nostrādā ne mazāk kā 8
stundas un atkārtoti atzīmē odometra/ motorstundu rādījumu (B1);
5.2.4. transportlīdzekļa degvielas tvertni atkārtoti maksimāli piepilda ar degvielu un atzīmē ielieto degvielas
daudzumu (A).
6.
Degvielas patēriņa normas aprēķināšanas formula abos variantos ir:
Degvielas patēriņa norma=

A
B1 – B

x 100

Pielikums Nr.2
Transportlīdzekļa izmantošanas un izdevumu uzskaites kārtībai
APSTIPRINU
Cēsu novada pašvaldības
Attiecīgās iestādes vadītājs
(paraksts, paraksta atšifrējums)
20.gada
AKTS
par degvielas patēriņa normas noteikšanu
<sastādīšanas
vieta>
<datums>
Mēs, komisijas locekļi - <amats, vārds, uzvārds>, sastādījām šo aktu par to, ka:
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1. ar transportlīdzekli <marka, modelis, valsts reģistrācijas Nr., izlaides gads. > eksperimenta laikā nobraukti/ nostrādātas
km/ motorstundas un patērēti litri degvielas <(degvielas veids)>;
2. eksperimentāli noteiktā degvielas patēriņa norma 100 km nobraukumam/ 1 motorstundai ir _ litri degvielas <(degvielas
veids)>;
Akts sastādīts vienā eksemplārā, kas tiek nodots Finanšu nodaļai/<iestādes> grāmatvedim.
Komisijas locekļi: _
_
_

Lēmums Nr. 147 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores G.Bērziņas 25.03.2013. iesniegumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 28.03.2013. atzinumu (protokols
Nr.4), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (D.Vasmanis, V.Vaivods, M.Cīrulis, A.Rasmanis, M.Malcenieks,
M.Niklass, G.Bērziņa, G.Šķenders, A.Bimbirulis, J.Žagars, O.Bicāns, J.Rozenbergs, E.Rass), pret – nav, atturas- nav, nolemj:
1.

Apstiprināt 05.04.2013. Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra šādus pakalpojumus:
Pakalpojuma veids

ECDL un E-Citizen kartes iegāde
ECDL karte
Skolēniem ECDL karte un sertiﬁkāts
(pēc sekmīga valsts eksāmena
informātikā nokārtošanas – katrā
ieskaites daļā iegūti vismaz 75% no
maksimāli iespējamā punktu skaita)
Maksa par testu veikšanu
E-Citizen
ECDL (par katru moduli) automātiskā
testēšana
ECDL (par katru moduli) manuālā
testēšana
ECDL (par katru moduli) automātiskā
testēšana CVĢ darbiniekiem un
skolēniem
ECDL (par katru moduli) manuālā
testēšana CVĢ darbiniekiem un
skolēniem
Kursu vadīšana
Kursu vadīšana, lai sagatavotu
pretendentus ECDL un
E-Citizen sertiﬁkāta saņemšanas
eksāmenu kārtošanai

2.
3.

Norēķini ar
asociāciju LIKTA,
t.sk. PVN 21%

Maksa par
CVĢ telpu un
datortehnikas
nomu, t.sk.
PVN 21%

Testētāju
atalgojums
pirms nodokļu
nomaksas

Izmaksas
kopā (uz 1
cilvēku),
t.sk. PVN
21%

4,00
4,00

1,00
1,00

0,00
0,00

5,00
5,00

2,20
2,20

1,00
1,00

2,30
2,30

5,50
5,50

1,20

1,00

3,30

5,50

2,20

0,00

2,30

4,50

1,20

0,00

3,30

4,50

-

1,00

1,80

2,80

Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijai.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
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Lēmums Nr. 148 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece
Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera 02.04.2013. iesniegumu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar Cēsu
novada domes 01.07.2009. ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11 (prot. Nr. 2)) 3.3.punktu un 6.1 1.punktu, ņemot vērā un Cēsu
novada 01.07.2009. saistošo noteikumu Nr.1 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome nolemj:
1.
Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam G.Šķenderam ikgadējā atvaļinājuma daļu– 1(vienu)
kalendāro nedēļu no 22.04.2013. līdz 28.04.2013. (ieskaitot), par darba periodu no 22.03.2013.-01.3307.2013.
2.
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai (galv.grāmatv. S.Kūlīte) izmaksāt Cēsu novada domes
priekšsēdētājam pabalstu aizejot atvaļinājumā 25% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas.
3.
Cēsu novada domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Rozenbergs.

[1] Latvijas Republikas Valsts kontroles Piektā revīzijas departamenta 2012.gada 27.decembra Revīzijas ziņojums. URL:
http://www.lrvk.gov.lv/upload/Zin_Daugavpils_27Dec2012.pdf, skatīts 2013.gada 8.martā. [2] Valsts pārvaldes iekārtas
likuma koncepcija. URL: http://www.mf.llu.lv/uploads/File/prezentacijas/20.pdf, skatīts 2013.gada 8.martā.
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