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Lēmums Nr. 304 Grozījumi Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr.
238  “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 54.pantu, 55.pantu, Cēsu novada domes
25.07.2013. sēdes lēmumu Nr.303. “ Par deputāta J.Gobas deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa”, Cēsu novada
01.07.2009.saistošo noteikumu “ Cēsu novada pašvaldības nolikums” 8.2. un 8.3.apakšpunktiem,  saskaņā ar Cēsu novada
vēlēšanu komisijas 29.07.2013. lēmumu par deputātu U.Lencbergu, ievērojot deputāta U.Lencberga izteikto priekšlikumu
darboties Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejā un Sociālo lietu komitejā,  Cēsu novada dome, atklāti balsojot
ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts U.Lencbergs balsošanā nepiedalās), nolemj:
 
1.      Ievēlēt:
1.1. Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejā deputātu Uldi Lencbergu;
1.2. Cēsu novada domes Finanšu komitejā deputātu Uldi Lencbergu.
 
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr. 238 “Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju
ievēlēšana” šādus grozījumus:
1.      Svītrot lēmuma 3.7.apakšpunktu;
2.      Papildināt lēmumu ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.8.Uldi Lencbergu” ;
3.      Svītrot lēmuma4.8.apakšpunktu;
4.      Papildināt lēmumu ar 4.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.9.Uldi Lencbergu” .
 
 

Lēmums Nr. 305 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas M.R. 13.05.2013. iesniegumu, L.B. 17.05.2013.
iesniegumu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Personāla jautājumu komisijas 27.05.2013. atzinumu, Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 2.apakšpunktu un 50.pantu, Izglītības zinātnes ministrijas 07.08.2013. doto saskaņojumu amata
kandidātam, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 20.06.2013. atzinumu (prot. Nr. 8), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      18.08.2013. atbrīvot no amata Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju M. R.
2.      Ar 19.08.2013. iecelt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā L.B.
3.      Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 

Lēmums Nr. 306 Par zemes ierīcības projekta Dārza iela 12, Cēsīs, Cēsu nov.,
apstiprināšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un plānošanas komisija 28.03.2013. pieņēma lēmumu Nr.6 (prot.Nr.11) „Par zemes
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ierīcības projekta Dārza ielā 12, Cēsīs, Cēsu nov., uzsākšanu”, uz kura pamata veikta zemes ierīcības projekta izstrāde
sadalot zemes vienību Dārza ielā 12, kadastra apzīmējums 4201 004 0007 četros zemes gabalos.
 Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši nekustamā īpašuma īpašnieka A.S. priekšlikumam, saskaņots ar
komunikāciju turētājiem, un 12.07.2013. saskaņots ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālo nodaļu.
Izskatot sertificētas zemes ierīkotājas V.V. (sertifikāta Nr. BA-152) izstrādāto un iesniegto zemes ierīcības projektu,
saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 19.panta otro daļu, Administratīvā procesa likuma 65. panta pirmo daļu, likuma “Par
pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. panta 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr. 288 ”Zemes
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.8. un 31 punktu, un Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas 09.07.2013. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.23), Cēsu novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.07.2013.
sēdes atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Apstiprināt zemes ierīcības projektu Dārza ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā.1.

2. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 1) piešķirt adresi Ziedu iela 6A, Cēsīs,  Cēsu nov.:
2.1. Zemes gabala platība 2477 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
 3. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 2) piešķirt adresi Dārza iela 8, Cēsīs, Cēsu nov.:
3.1. Zemes gabala platība 1350 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
4. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 3) piešķirt adresi Dārza iela 10, Cēsīs, Cēsu nov.:
4.1. Zemes gabala platība 1350 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
5. Apbūvei paredzētai zemes vienībai (projektā Nr. 4) saglabāt adresi Dārza iela 12, Cēsīs, Cēsu nov.:
5.1. Zemes gabala platība 2050 kv.m., vairāk vai mazāk cik izrādīsies uzmērot dabā;
5.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).
       6. Zemes ierīcības projektā precizēti apgrūtinājumi katram zemes  gabalam, to aizņemtās platības tiks
noteiktas izgatavojot zemes vienību apgrūtinājumu plānus. 
        7.  Zemes ierīcības projekts īstenojams četru gadu laikā.
  8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijai.
 
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. 307 Par zemes ierīcības projekta Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,
uzsākšanu

Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 20.06.2013, reģ. Nr. 5/2569 saņemta LR Ekonomikas ministrijas vēstule par transformatoru
apakšstacijas  atsavināšanu, kurā tiek lūgts pašvaldību izskatīt iespēju sadalīt zemes vienību Austrumu ielā 5, Cēsīs 
nodalot zemes gabalu transformatoru apakšstacijas uzturēšanai un nodrošināt tai piekļuves iespējas. Pēc nepieciešamā
zemes gabala izveides Ekonomikas ministrija varēs pārņemt valsts īpašumā Cēsu novada pašvaldībai piederošo
transformatoru apakšstaciju T- 6028 ”KUK” un zemes gabalu.
Nekustamais īpašums Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 003 0154 sastāv no zemes gabala ar
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kopplatību 7464 kv.m. un būves, īpašuma tiesības nostiprinātas Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000448618 uz visu īpašumu Cēsu novada pašvaldībai.
Zemes vienības sadali atbilstoši Zemes ierīcības likuma 8 panta pirmās daļas 3. punktam var veikt izstrādājot zemes
ierīcības projektu.
Saskaņā ar Zemes ierīcības likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.
punktu; 15. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumiem Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta
izstrādes noteikumi”,  Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisija 09.07.2013. atzinumu (prot. Nr.23), Cēsu
novada domes Tautsaimniecības komitejas 25.07.2013. sēdes atzinumu (protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass,
A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienības Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201
003 0154 sadalīšanai.
2. Apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta zemes vienības Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 003 0154 sadalīšanai.
 
           Cēsu novada domes lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvās  rajona  tiesas attiecīgajā tiesu namā
pēc  pieteicēja adreses (fiziskā  persona- pēc deklarētās  dzīvesvietas, juridiskā persona- pēc juridiskās adrese) vai 
nekustamā  īpašuma atrašanās vietas mēneša  laikā  no  lēmuma  paziņošanas  dienas. Cēsu  novada  domes
lēmums  stājas  spēkā  no tā paziņošanas  dienas (ja  tas  adresātam  paziņots  rakstveidā, nosūtot pa pastu,
uzskatāms, ka stājas  spēkā  septītajā  dienā pēc  tā  nodošanas  pastā).        
 
Pielikums
 
DARBA UZDEVUMS
Zemes ierīcības projekts izstrādājams zemes vienības Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003
0154 sadalīšanai.
 
1.Zemes ierīcības projekta izstrādes pamatojums:
 Zemes ierīcības likums, Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumi Nr. 288 ”Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”,
likums “Par pašvaldībām” likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu; 15. panta pirmās daļas 13. punktu,
Cēsu novada 03.09.2009. saistošie noteikumi Nr. 5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”.
2.Zemes ierīcības projekta izstrādes uzdevumi:
    zemes vienības Austrumu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 003 0154 sadalīšanai, atdalot apmēram
484 kv.m. lielu zemes gabalu uz kura atrodas transformatoru apakšstacija un  nodrošināt 5 m platu piekļūšanu no
Austrumu ielas.
3. Izejas materiāli:

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

īpašnieka priekšlikumi;

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

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

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

projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā
LKS-92, mērogā 1:1000 uz zemes robežu plāna pamata.
projektu izstrādā 3 eksemplāros.

5. Izpilde:

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

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

 

Lēmums Nr. 308 Par adreses un nosaukuma „Mežiņi ” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, maiņu

Ziņo: Ziņo: A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 09.07.2013. reģistrēts A.B. iesniegums Nr.1-12/201 ar
lūgumu mainīt adresi un nosaukumu īpašumam „Mežiņi”, Vaives pagasts, Cēsu novads, kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra  apzīmējumu  4290 002 0065 un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4290 002 0065 001, 4290 002 0065 002
un 4290 002 0065 003.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2.
punktu,  Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr. 1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi" 2.8. un 8. punktu, ievērojot
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.07.2013. priekšlikumu (prot. Nr.24) un Cēsu
novada domes Tautsaimniecības komitejas  25.07.2013. (prot. Nr.10) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12
balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Mainīt adresi un nosaukumu īpašumam „Mežiņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136, adreses kods 102878997, kas1.
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4290 002 0065 un  ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4290 002
0065 001,  4290 002 0065 002, 4290 002 0065 003 uz „Dvīņi”, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.2.

 
 

Lēmums Nr. 309 Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo:  A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā 23.05.2013. saņemts (reģ.Nr.7/2171) SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze”, juridiskā adrese
„Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4140 (pasta adrese Cīrulīšu iela 70, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101), iesniegums ar
lūgumu nodot nomā zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., 2738 m² platībā. Minētais zemes gabals sabiedrībai
līdz 15.06.2013. bija nodots apsaimniekošanā ar mērķi teritorijas sakopšanai un uzturēšanai.    
        Zemes gabals Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas
pašvaldības vārda (13.04.2005., nodalījuma Nr.1000 0017 1381). Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
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likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu
novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību
pārņēmēja”. Zemes gabala lietošanas mērķis – dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme (0501).
Ar Cēsu novada domes 06.06.2013. lēmumu Nr.225 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.05.2011. lēmumā Nr.298
„Cēsu novada pašvaldībai piederošie nomā nododamie nekustamie īpašumi”” (prot.Nr.8, 20.p.), zemes gabals Kvēpenes
ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., ir iekļauts iznomājamo zemes gabalu sarakstā.   
Izskatot SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze” iesniegumu, ņemot vērā to, ka citi pretendenti nav izrādījuši interesi par zemes
nomu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas
3.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu  Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” III daļu,
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 16.07.2013. priekšlikumu (prot.Nr.24), Cēsu novada
domes Tautsaimniecības komitejas 25.07.2013. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm –
par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA „Cīruļkalns - atpūtas bāze”, reģistrācijas Nr.44103024323, juridiskā adrese1.
„Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas nov., LV-4140, par zemes gabalu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra
numurs 4201 007 0110), uz 3 gadiem, sākot ar 15.08.2013.
Nomā nododamā zemes gabala platība 2738 m2 .2.

   3.  Zemes gabals tiek nodots nomā ar šādiem nosacījumiem:
              3.1. uzturēt kārtību zemes gabalā un tam pieguļošajā teritorijā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības
Saistošajiem noteikumiem un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.2.   Nomniekam jānodrošina publiskā pieejamība zemes gabalam;
3.3.      Nomnieks nedrīkst pieprasīt samaksu par trešās personas uzturēšanos zemes  gabalā;
3.4.      Nomnieks drīkst uzstādīt automašīnu satiksmi ierobežojošas barjeras zemes  gabala teritorijā;
3.5.   zemes gabala labiekārtošanas ieceres saskaņot ar Iznomātāju;
3.6.   visa veida saimniecisko darbību saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi;
3.7.      nomas līgums var tikt pārtraukts, par to zemes gabala Nomnieku brīdinot vienu mēnesi iepriekš, ja minētais
zemes gabals būs nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai vai ar domes lēmumu tiks noteikts par izmantojamu citiem
mērķiem.

Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes  kadastrālās vērtības gadā.1.
Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes2.
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā3.
esošajiem normatīvajiem aktiem.
Zemes gabala nodošana nomā nerada nekādas priekšrocības Nomniekam iegūt zemes gabalu īpašumā vai4.
turpmākā lietošanā.
Pārtraucot Nomas līgumu, Nomniekam nav tiesību uz jebkādu kompensāciju par ieguldītajiem izdevumiem vai5.
zaudējumiem, kas radušies iznomājot zemes gabalu.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot6.
zemes nomas līgumu.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.7.

 

Lēmums Nr. 310 Par naudas balvu Cēsu pilsētas izglītības iestāžu skolēniem un
ģimnāzistiem

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 14.11.2002. lēmumu „Par nolikumu„ Par Cēsu pilsētas mācību iestāžu skolēnu un
ģimnāzistu prēmiju”” (prot. Nr.27;8.p.), Cēsu Valsts ģimnāzijas 20.06.2013. pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, Cēsu
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Valsts ģimnāzijas direktora vietnieces I. Š. iesniegumiem Nr.6/2549, Nr.6/2547, 6/2548, 6/2550, 6/2551 un Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktores G. B. iesniegumu Nr.6/2465, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 29.05.2013. pedagoģiskās
padomes sēdes lēmumu (prot. Nr.2), Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D. E. 17.06.2013. iesniegumu
Nr.6/2526, Cēsu 1.pamatskolas pedagoģiskās padomes 29.05.2013. sēdes lēmumu (prot.Nr.2), Cēsu 1.pamatskolas
direktora vietnieces A.A. 21.06.2013. iesniegumiem Nr.6/2591, Nr.6/2587, Nr.6/2589, Nr.6/2588, Cēsu 2.pamatskolas
pedagoģiskās padomes 30.05.2013. sēdes lēmumu (prot.Nr.1), Cēsu 2.pamatskolas direktora O.B. 04.06.2013. iesniegumu
Nr.6/2463, Cēsu pilsētas pamatskolas pedagoģiskās padomes 14.06.2013. un Cēsu pilsētas pamatskolas skolotājas L. L.
28.06.2013. iesniegumu ( Nr.6/2642), izvērtējot iesniegtos dokumentus, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 25.07.2013. atzinumam (prot. Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumam
(prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.      Piešķirt naudas balvu Ls 50,00 apmērā:
1.1.  D. A.  – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam;
1.2.  K. V. - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.3.  E. K.  - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.4.  S. B. - Cēsu 2.pamatskolas skolniecei;
1.5.  N. S.  - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.6.  R. A. B. - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.7.  M. K. – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.8.  M. S.  – Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
1.9.  L. K.  – Cēsu pilsētas pamatskolas skolniecei;
1.10.                    L. E. L.  – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.11.                    A. R.S.   – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.12.                    A. S.  – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.13.                    U. D. A. – Cēsu 1.pamatskolas skolniecei;
1.14.                    E. J. -  – Cēsu pilsētas pamatskolas skolniekam .
 
2.      Piešķirt naudas balvu Ls 75,00 apmērā:
2.1.  S. G.  - Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniecei;
2.2.  A.J. P.  - Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniekam.
 
3.        Lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai līdz 01.09.2013.
 
4.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
           

Lēmums Nr. 311 Par sadarbību Cēsu 2. vidusskolas izglītības programmu
realizēšanā

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Ņemot vērā Cēsu 2.vidusskolas direktores A. S. 06.06.2013. iesniegumu (reģ. Cēsu novada pašvaldībā 06.06.2013.
Nr.6/240), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 10.pantu un ņemot vērā to, ka Cēsu novada pašvaldība neiegulda
pašvaldības finanšu līdzekļus šī konsultpunkta uzturēšanā Cēsu novada pašvaldībai nav pamata iekasēt starppašvaldību
norēķinus par izglītojamiem, kuri mācās Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskolas Cēsu 2. vidusskolas konsultpunktā,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 20.06.2013. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 25.07.2013. atzinumu (prot.Nr.10) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 01.08.2013. atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Noslēgt Sadarbības līgumu ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par Cēsu 2. vidusskolas izstrādātās un normatīvos1.
aktos noteiktā kārtībā licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanu Vecpiebalgas novada Taurenes
pamatskolā, nosakot, ka Cēsu novada pašvaldība neiekasē starppašvaldību norēķinus par izglītojamiem, kuri
mācās šajā konsultpunktā saskaņā ar pielikumu.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai, Izglītības nodaļai un Cēsu 2.vidusskolai2.
nodrošināt lēmuma izpildi.
Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
Pielikums
SADARBĪBAS LĪGUMS
 
Cēsīs, 2013. gada .
Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, juridiskā adrese - Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV- 4101, kuras
vārdā saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Cēsu novada pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības domes
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un
Vecpiebalgas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV90000057259, juridiskā adrese - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV – 4122, kuras vārdā rīkojas Vecpiebalgas novada pašvaldības priekšsēdētāja Ella
Frīvalde – Andersone
 turpmāk tekstā – Līdzēji
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2013.gada . lēmumu Nr. _ „_” (protokols Nr., _.punkts),
noslēdz šādu Līgumu:
1.      LĪGUMA PRIEKŠMETS
 
1.1. Līdzēji vienojas savstarpēji sadarbojoties jautājumā par Cēsu 2.vidusskolas izstrādātās un normatīvos aktos noteiktā
kārtībā licencētas un akreditētas izglītības programmas īstenošanu Vecpiebalgas novada Taurenes pamatskolā un
starppašvaldību norēķinu kārtību par skolēniem, kuri mācās šajā konsultpunktā.
 
2. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
 
2.1.   Cēsu novada pašvaldības iestāde Cēsu 2.vidusskola ir tiesīga izveidot konsultpunktu Taurenes pamatskolā, kurā
tiek īstenotas Cēsu 2.vidusskolā izstrādātās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētās un akreditētās izglītības
programmas;
2.2.   Izglītojamie, kuri Taurenes pamatskolā apgūst Cēsu 2.vidusskolā izstrādātās un normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā licencētās un akreditētās izglītības programmas tiek ieskaitīti Cēsu 2.vidusskolas izglītojamo skaitā;
2.3.   Konsultpunktu vada ar Cēsu 2.vidusskolas direktores rīkojumu nozīmēts konsultpunkta vadītājs, kuru darbā
pieņem Cēsu 2.vidusskolas direktore, darba pienākumus nosakot amata aprakstā;
2.4.   Konsultpunkta vadītājs, uzsākot mācību gadu, sastāda mācību grafiku, kuru apstiprina Cēsu 2.vidusskolas
direktore;
2.5.   Cēsu novada pašvaldība nepiestāda starppašvaldību norēķinus par izglītojamiem, kuri Cēsu 2.vidusskolā
izstrādātās un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētās un akreditētās izglītības programmas apgūst Taurenes
pamatskolā;
2.6.   Vecpiebalgas novada pašvaldība atļauj bez maksas izmantot izglītības iestādes telpas un tehniskos līdzekļus
mācību procesā konsultpunkta izglītojamo vajadzībām;
2.7.   Klašu un komplektu skaits konsultpunktā, iekļaujoties Cēsu 2.vidusskolas Valsts budžeta mērķdotācijā vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai, tiek saskaņots ar Cēsu 2.vidusskolas direktori
un Cēsu novada pašvaldību līdz katra mācību gada 1.septembrim.
 
3. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
 
3.1.   Līdzēji apņemas pilnīgi, savlaicīgi un rūpīgi izpildīt šajā līgumā noteiktos pienākumus, kā arī atlīdzināt otram
Līdzējam ar šo pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi saistītos tiešos zaudējumus;
3.2.   Līdzēji tiek atbrīvotas no 3.1. punktā minētās atbildības, ja pienākumu izpildīšana ir kļuvusi neiespējama
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā;
3.3.   Par nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma izpratnē uzskatāmi jebkādi apstākļi, kas nav Līdzēju kontrolē,
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piemēram, izmaiņas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas ietekmē šī līguma izpildi, valsts iestāžu
normatīvu rakstura lēmumi, kas tieši un būtiski (nenovēršami) ietekmē šī līguma izpildīšanu, streikiem, lokautiem,
dumpjiem, blokādēm, kara darbību un līdzīga rakstura apstākļiem, kā arī dabas stihiju, vētru, plūdu, zemestrīču, zibens
radītu ugunsgrēku u.c. tamlīdzīgiem nepārvaramas varas apstākļiem, kuri traucē izpildīt šo Līgumu un kuri nav
izveidojušies no Līdzēju tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā, un kurus Līdzēji nav varējušas paredzēt,
noslēdzot šo Līgumu;
3.4.   Iestājoties iepriekš minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem, šī Līguma darbība tiek apturēta uz šo apstākļu
pastāvēšanas laiku. Līdzējam, kas atsaucas uz šādu apstākļu pastāvēšanu, vispirms ir par to nekavējoties jāpaziņo
pārējiem Līdzējiem;
3.5.   Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkuram Līdzējam ir tiesības izbeigt šo līgumu
un nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējuma atlīdzību;
3.6.   Katrs Līdzējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā ietverto saistību pilnīgas vai daļējas izpildes gadījumā,
ja otrs Līdzējs pārkāpj vai nepilda šajā Līgumā ietvertās savas saistības, un ja pēc attiecīgā Līdzēja rakstiska brīdinājuma
ar aicinājumu novērst attiecīgo pārkāpumu vai arī veikt attiecīgās saistības izpildi, otrs Līdzējs 15 (piecpadsmit) dienu
laikā nenovērš šo pārkāpumu vai neizpilda attiecīgās saistības.
 
4.CITI NOTEIKUMI
 
4.1.   Šis līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas Līdzēji un noslēgts uz nenoteiktu laiku. Līdzēji ir tiesīgi izbeigt šo
Līgumu, rakstveidā par to brīdinot otru Līdzēju vismaz 4 (četrus) mēnešus iepriekš;
4.2.   Šī līguma grozījumiem, izbeigšanai vai pārjaunošanai nepieciešama Līdzēju rakstveida vienošanās;
4.3.   Līdzēju reorganizācijas gadījumā līgums ir saistošs to tiesību pārņēmējiem;
4.4.   Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma tiks izšķirta Līdzēju pārrunu ceļā, bet, ja tas nav
iespējams, tad strīds tiek nodots tiesai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību;
4.5.   Līgums sastādīts divos eksemplāros – pa vienam katram Līdzējam.
 
5.LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
 
Cēsu novada pašvaldība
 

Vecpiebalgas novada pašvaldība
 

Reģ. Nr.90000031048
Bērzaines iela 5, Cēsis,
Cēsu nov., LV-4101
Banka: A/S SEB banka
Kods UNLALV2X                 
Konta Nr.: LV51 UNLA 0004 0131 3083 5

Reģ. Nr. 90000057259
Alauksta iela 4, Vecpiebalga,
Vecpiebalgas pag., Vecpiebalgas nov., LV-4122
Banka: A/S SEB banka
Kods UNLALV2X
Konta Nr.: LV39 UNLA 0004 0111 3062 0
 

z.v.
 
Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs

z.v.
 
pašvaldības priekšsēdētāja Ella Frīvalde – Andersone

 
 

Lēmums Nr. 312 Par biznesa ideju konkursa skolēniem nolikumu apstiprināšanu

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 7.punktu, lai gādātu par iedzīvotāju
izglītību, sekmētu saimniecisko darbību un uzņēmējdarbības uzsākšanu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 25.07.2013. (prot.Nr.10) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumu
(prot. Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis,
M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts
A.Rasmanis balsošanā nepiedalās), nolemj:

Apstiprināt biznesa ideju konkursa skolēniem nolikumu saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Attīstības plānošanas nodaļas speciālistei komercdarbības attīstības jautājumos un Cēsu novada2.
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pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
 
Pielikums
 
Biznesa ideju konkursa skolēniem
Nolikums
Cēsīs
2013.gada
8.augustā                                                                      
                                           Nr.31
 
I.Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu novada skolu (no vispārējām, tehniskām, profesionālām, valsts un privātām
skolām) 7. – 12. klašu skolēni var piedalīties biznesa ideju konkursā.
2. Konkursu organizē Cēsu novada pašvaldība, turpmāk tekstā – „Organizators”.
3. Konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai un attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai,
kuri tiktu īstenoti dzīvotspējīgos uzņēmumos Latvijā.
4. Konkursa rezultātā tiks noskaidroti Cēsu novadu skolu 10 labāko biznesa ideju autori, no kuriem trīs labākie
pretendenti iegūs naudas balvu: 1.vieta – 50 LVL (piecdesmit lati, 00 santīmi), 2.vieta – 30 LVL (trīsdesmit lati, 00
santīmi), 3.vieta – 20 LVL (divdesmit lati, 00 santīmi). Pārējo labāko biznesa ideju autori saņems veicināšanas balvas.
5. Pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 2013.gada 2.septembra līdz 2013.gada 25.septembrim .
 
II. Konkursa izsludināšana
6. Konkursa rīkotājs paziņojumu par tā izsludināšanu publicē interneta mājas lapās www.cesis.lv un izvieto informatīvos
plakātus novada skolās.
7. Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
            7.1. interneta mājas lapā www.cesis.lv;
            7.2. nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi konkursa koordinatorei: Lainei Madelānei,
laine.madelane@cesis.lv 
 
III. Pretendentam noteiktās prasības
 
8. Konkursa pieteikumu var iesniegt 7. līdz 12. klases skolēns/skolēnu grupa, ne vairāk kā trīs personu sastāvā, turpmāk –
Pretendents.
 
IV. Konkursa pieteikuma iesniegšana
9. Lai pieteiktos biznesa ideju konkursam, pretendentam jāiesniedz pieteikums (veidlapa 1.pielikums) un biznesa plāns
(2.pielikums) .
10. Biznesa ideju konkurss norisinās 2. kārtās:
10.1. Pirmā atlases kārta. Biznesa ideju iesūtīšana un izvērtēšana. Skolēni iesūta biznesa ideju aprakstus elektroniski.
Žūrija izvērtē un 10 labākos darbus pēc iegūtajiem punktiem izvirza konkursa finālam.
10.2. Otrā kārta – fināls. Finālisti sagatavo prezentāciju par savu izveidoto biznesa plānu, iesūta to norādītajā termiņā un
fināla pasākumā prezentē biznesa plānu žūrijai. Žūrija summē 1. un 2. kārtā iegūto punktu skaitu un nosaka konkursa 1.- 3.
vietu ieguvējus.
11. Konkursa pieteikuma veidlapa un tai pievienojamie dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā (burtu fonts –
Times New Roman, izmērs 12).
12. Konkursa pieteikuma iesniegšana: Dokumentus iesniegt līdz 2013.gada 25.septembrim:
12.1. nosūtot elektroniski ar norādi „BIZNESA IDEJU KONKURSAM” uz  e-pastu: laine.madelane@cesis.lv
12.2. vai iesniedzot personīgi Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu
novads, līdz 2013.gada 25.septembrim plkst. 17.00;
13. Uz pieteikuma dokumentācijas – e-pastā vai uz aploksnes, iesniedzot personīgi jānorāda biznesa idejas autora vai
autoru grupas vārdi, uzvārdi, tālruņa numuri, e-pasta adreses, kā arī izglītības iestāde, kurā mācās Pretendents.

http://www.cesis.lv
http://www.cesis.lv
mailto:laine.madelane@cesis.lv
mailto:laine.madelane@cesis.lv
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V. Konkursa pieteikumu vērtēšana un rezultātu pasludināšana
 
14. Pretendentu pieteikumus vērtē un lēmumu par uzvarētāju apstiprināšanu pieņem komisija 6 cilvēku sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos;
Komisijas locekļi:
1) Agris Lapiņš – Biznesa inkubatora Magnus valdes priekšsēdētājs;
2) Juris Čeičš – Hipotēku bankas Starta programmas konsultants;
3) Biedrības „Cēsu rajona Uzņēmēju klubs” pārstāvis;
4)  Artis Rasmanis - Cēsu novada domes deputāts;
5) Lolita Kokina – Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja.
15. Konkursa pieteikumu vērtēšana notiks divās kārtās:
15.1. vērtēšanas komisija izvēlas desmit labāko biznesa ideju autorus, kuri saņēmuši augstāko novērtējumu atbilstoši
Nolikuma 20.punktā norādītajiem kritērijiem, un, kuri tālāk piedalās konkursa otrajā kārtā - biznesa ideju un plāna
prezentēšanā;
15.2. balvu iegūs trīs labāko biznesa ideju autori, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši Nolikuma 20. un
21.punktā noteiktajiem kritērijiem;
16. Par konkursa uzvarētājiem pasludina konkursa Pretendentus, kuru konkursa pieteikums pēc vērtēšanas kritērijiem
saņēmis vislielāko šī nolikuma 20. un 21.punktā minēto punktu skaitu.
17. Ja nav iespējams noteikt precīzu konkursa pieteikumu vietu kārtību arī pēc 20. un 21.punktā norādītajiem kritērijiem,
tad par uzvarētāju lemj konkursa vērtēšanas komisija balsojot, kur katram komisijas loceklim tiek piešķirta viena balss. Ja
balsošanā radies vienāds konkursa vērtēšanas komisijas locekļu balsu sadalījums, izšķirošās balss tiesības ir konkursa
vērtēšanas komisijas priekšsēdētājam.
18. Konkursa vērtēšanas komisija lēmumu par konkursa rezultātiem pieņem vienas darba dienu laikā pēc visu dalībnieku
biznesa ideju prezentācijas, kura notiks 2013.gada 7.oktobrī  Karjeras nedēļas atklāšanas pasākumā vai citā Komisijas
noteiktā laikā.
19. Konkursa vērtēšanas komisijas lēmums par konkursa rezultātiem tiek publicēts interneta mājas lapā www.cesis.lv, un
laikrakstā „Cēsu Vēstis”.
 
VI. Vērtēšanas kritēriji
20. Vērtēšana pirmajā kārtā notiek pēc vērtēšanas kritērijiem, kur maksimālā punktu summa – 100, sadalās šādi:
20.1. biznesa plāna idejas novērtējums –  līdz 20 punktiem;
20.2. tirgus izpēte – līdz 25 punktiem;
20.3. uzņēmuma raksturojums – līdz 10 punktiem;
20.4. Finanšu stāvoklis (ieņēmumu ticamība, izmaksu sabalansētība) - līdz 20 punktiem;
20.5. Risku analīze – līdz 5 punktiem;
20.6. Biznesa idejas kopsavilkums – līdz 20 punktiem.
 
Nosaukums  Vērtēšanas kritēriji Kopā  
 Kopsavilkums Biznesa idejas pasniegšanas veids ir

kvalitatīvs/īss,
strukturēts, pārskatāms;
Idejas apraksts rosina interesi par idejas
turpmāko attīstību;
Uzsvērta uzņēmuma loma un vieta Latvijas
makroekonomiskajā kontekstā.

10
 
5
 
5

 

20  
 Biznesa ideja Biznesa ilgtermiņa iespējas;

Biznesa idejas iespējas veicināt produkta
eksportu
Vai biznesa ideja ir inovatīva
Vai biznesa ideja ir tehnoloģiska

5
5
5
5

 

20  
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 Tirgus Ir apzināts tirgus lielums
Ir raksturoti klienti un to vajadzības
Ir raksturoti konkurenti
Konkurētspēja Latvijas un ārvalstu tirgos
Mārketinga aktivitātes

5
5
5
5
5

 

25  
 Uzņēmums Ir raksturots uzņēmuma pamatmodelis

Raksturota idejas autora loma uzņēmumā
5
5  

10  
 Finanses  Finanšu prognozes 3-5 gadiem/ uzņēmuma

vērtība pēc 3 -5 gadiem/;
Budžets ieviešanai;
Peļņas un zaudējumu aprēķins; Naudas plūsma;
Finanšu rādītāju ticamības pārbaude.

5
 
5
5
5

 

20  
 Riski  Risku analīze

(SWOT jeb SVID: gan ārējās vides ietekmes
novērtēšanai, gan uzņēmumu ietekmējošo
iekšējo faktoru analīzē)

5
 

 5  
 Kopā  100   
      
 
21. Otrajā kārtā tiek vērtēta biznesa idejas prezentācija – līdz 30 punktiem.
 
VII. Konkursa pretendenta tiesības un pienākumi
22. Konkursa pretendents ir tiesīgs pirms konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām atsaukt iesniegto konkursa
pieteikumu.
23. Konkursa pretendents ir atbildīgs par konkursa pieteikumā sniegtās ietvertās informācijas patiesumu.
24. Konkursa pretendentam ir pienākums ievērot šo konkursa nolikumu.
 
VIII. Balvu piešķiršanas kārtība
25. Konkursa uzvarētājiem – 3 (trīs) labāko biznesa ideju autoriem tiek piešķirta balva – 1.vieta – 50 LVL (piecdesmit lati,
00 santīmi), 2.vieta – 30 LVL (trīsdesmit lati, 00 santīmi), 3.vieta – 20 LVL (divdesmit lati, 00 santīmi).
26. Visiem otrās kārtas Pretendentiem tiks pasniegtas veicināšanas balvas.
 
 
 
IX. Noslēguma jautājumi
 
27. Konkursam iesniegtie projekti dalībniekiem netiek izsniegti atpakaļ.
28. Konkursa dalībniekiem pilnībā jāsedz visas ar konkursa pieteikuma sagatavošanu saistītās izmaksas.
 
 
 
Cēsu novada pašvaldības speciāliste
komercdarbības attīstības jautājumos                                        Laine Madelāne
 
 
 
1. Pielikums
Biznesa ideju konkursa skolēniem
nolikumam
Biznesa ideju konkursa skolēniem
PIETEIKUMA VEIDLAPA
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Biznesa idejas formulējums -
pamatideja
 
 
 
 
 
 

 

 
Informācija par
iesniedzēju
 

 

Vārds, Uzvārds
 

 

Personas kods
 

 

Deklarēta dzīvesvieta
 

 

Mācību iestāde
 

 

Ekonomikas skolotājs
 

 

Tālrunis
 

 

E-pasts
 

 

 
 
 
Pieteikuma veidlapai pievienots Biznesa plāns (2.pielikums).
 

 

Vārds, uzvārds
 
Datums                                                                         Paraksts

 
 
2. Pielikums
Biznesa ideju konkursa skolēniem
nolikumam
1.Biznesa plāns
 

1. Nosaukums un īss paredzētās komercdarbības apraksts
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Projekta mērķis(-i)
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3. Esošās situācijas apraksts
 
(Kāpēc šobrīd ir nepieciešami Jūsu plānotie produkti vai pakalpojumi un kā tie uzlabos
situāciju)
 
 
 
 
 
 

 
4. Produktu/ pakalpojumu apraksts
 
(Piedāvātās iespējas, cena, cenu veidošanas princips, salīdzinājums ar konkurentiem,
izaugsmes un attīstības iespējas)
 
 
 
 
 
 

 
5. Īstenošanas vieta
 
(Aprakstīt vietu, kur tiks veikta saimnieciskā darbība, vai nepieciešamas atsevišķas telpas,
aprīkojums, kāds aprīkojums)
 
 
 
 
 
 

 
6.Piegādātāju apraksts
 
(Aprakstīt nepieciešamo preču/pakalpojumu piegādātājus – vai tiks pirktas kādas izejvielas,
materiāli, kādas ir paredzamās cenas)
 
 
 
 
 
 

 
7. Noieta tirgus analīze
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(vai tirgū šobrīd pieejams Jūsu plānotais produkts, pakalpojums, kas būs Jūsu klienti, kas
būs Jūsu konkurenti)
 
 
 
 
 
 

 
8. Pārdošanas plāns
 
(Plānotā produkta/pakalpojuma virzība – kur un kā plānojat pārdot savus
produktus/pakalpojumus, kā plānojat tos reklamēt)
 
 
 
 
 
 

 
9. Komandas locekļi (mācību firmas dalībnieki)
 
(Plānoto dalībnieku skaits informācija par tiem, to funkcijas – darba uzdevumi, loma)
 
 
 
 
 
 
10. Esošas iestrādnes veiksmīgai projekta īstenošanai
 
(pieredze, ievāktā informācija, praktiskās iemaņas u.tml.)
 
 
 
 
 

 
 
2.Komercdarbības projekta finansiālās daļas apraksts
Cik daudz finansiālo līdzekļu nepieciešams, tiek plānots ieguldīt komercdarbības uzsākšanai?
 

 Finansēšanas plāns
 

 

Ienākumi (LVL)
 

Izdevumi (LVL)
 

Peļņa (LVL)
 

....   

....   

....   

....   
Kopā:   

 
 
 

/vārds, uzvārds, paraksts/
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/datums/
 

Lēmums Nr. 313 Par  maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā

Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore
 
Ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28.pantu, Ministru kabineta 13.07.1999.noteikumus Nr 250 „
Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem” 3.,10. un 13.punktu,likuma „ Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un 21.panta pirmās daļas
14.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo lietu komitejas 25.07.2013.atzinumam (prot.Nr.11) un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumam (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis,
A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
      1. Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus Cēsu pilsētas pansionātā:
      1.1. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem Cēsu novada
             iedzīvotājiem – Ls 299,00 mēnesī par vienu personu, bez PVN;
      1.2. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem no citiem novadiem Ls
319.00  mēnesī par vienu personu, bez PVN;
      1.3. maksa par sociālās aprūpes klientiem sniegtajiem pakalpojumiem Ls 439.00 mēnesī
             par vienu personu, bez PVN (ja istabiņā vēlas dzīvot viens pats);
      1.4. ēdināšanas maksu (pārtikas iegādes izdevumus) sociālās aprūpes klientiem Cēsu pilsētas    pansionātā-
noteikt Ls 1.10 dienā (vidēji mēnesī); par vienu personu, bez PVN ;
      1.5. pusdienu cena- Ls 0,65 par vienu personu, bez PVN (pansionāta darbiniekiem).
 
      2. Lēmuma izpildes nodrošināšanu uzdot Cēsu pilsētas pansionātam.
      3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2013.
      4. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 314 Par nomas maksas neiekasēšanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā

Ziņo:  A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts  IU „Dzirnavniece” vadītājas 12.07.2013. iesniegums (reģistrēts 12.07.2013. ar Nr.
7/2778), kurā izteikts lūgums, sakarā ar remontu kafejnīcas telpās, atbrīvot nomnieku no telpu nomas un iekārtu īres
maksas par remonta periodu.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 28.06.2012. lēmumu Nr. 309 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 18.02.2010.
lēmumā Nr. 73 „Par ēdnīcas telpu nomas līguma pārjaunošanu ēkā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā”” (prot. Nr. 10,
30.p.), 23.07.2012. noslēgti Grozījumi 25.02.2010.  Pārjaunojuma līgumā Nr. 2-7-25/2010 starp Cēsu novada pašvaldību un
V.G. individuālo uzņēmumu „Dzirnavniece” (reģistrēti Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā
23.07.2012. ar Nr. 421/2012/2-7), ar kuriem noteikts, ka par iznomātajām telpām (79,8 m2 kopplatībā) Nomnieks maksā
Iznomātājam nomas maksu Ls 0,97 par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN, par kustamo mantu (iekārtas) Nomnieks
maksā Iznomātājam nomas maksu , kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto nomas objekta nolietojuma
normu, savukārt, par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem nomas telpās (centrālapkure un sadzīves
atkritumu izvešana) – Ls 0,31 par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN.
16.05.2013. starp Cēsu novada pašvaldību (Pasūtītājs) un SIA „Otons” (Uzņēmējs) noslēgts Uzņēmuma līgums (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā 17.05.2013.ar Nr. 322/2013/2-15), ar kuru Pasūtītājs uzdod, bet
Uzņēmējs apņemas veikt centrālapkures sistēmas daļēju renovāciju ēkas Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., pagraba un
1.stāvā, termiņš 23.08.2013. Būvdarbu grafiks paredz darbu veikšanu, lai maksimāli netraucētu ēkā izvietoto pašvaldības



18. no 20

dienestu un nomnieku darbību, tajā skaitā, darbi iznomātajās telpās ēkas pagraba stāvā (ēdnīca) plānoti jūlija mēnesī, par
to iepriekš mutiski vienojoties ar Nomnieku. Remontdarbus nomas telpās plānots pabeigt līdz 31.07.3013.
Saskaņā ar 31.07.2007. starp Cēsu rajona padomi kā iznomātāju un V.G. individuālo uzņēmumu „Dzirnavniece” kā
nomnieku noslēgtā Telpu nomas līguma Nr.105 5.1.2.punktu:  Iznomātājs apņemas netraucēt Nomniekam izmantot telpas
šī līguma 1.2.punktā minētajam mērķim un nodrošināt Nomniekam brīvu pieeju telpām, un 5.1.5.punktu: Iznomātājs
apņemas atlīdzināt Nomniekam zaudējumus, kas viņam radušies Iznomātāja vai viņa pilnvaroto personu dēļ. 
Ievērojot iepriekš minēto, 31.07.2007. starp Cēsu rajona padomi kā iznomātāju un V.G. individuālo uzņēmumu
„Dzirnavniece” kā nomnieku noslēgto Telpu nomas līgumu Nr.105, 25.02.2010. Pārjaunojuma līgumu Nr. 2-7-25/2010,
23.07.2012. Grozījumus 25.02.2010.  Pārjaunojuma līgumā Nr. 2-7-25/2010 un 23.07.2012. Grozījumus Pārjaunojuma
līgumā Nr. 2-7-25/2010 -  starp Cēsu novada pašvaldību un V.G. individuālo uzņēmumu „Dzirnavniece”, apstākli, ka
remontdarbu dēļ no 15.07.2013. līdz 31.07.2013. Nomnieks nevar izmantot nomas telpas līgumā paredzētajam mērķim,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumam (prot. Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot
ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atļaut Cēsu novada pašvaldībai neiekasēt no telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., Nomnieka, IU
„Dzirnavniece”, reģ. Nr. 44102014173,  par laika periodu no 15.07.2013. līdz 31.07.2013.:
1.1  nomas maksu par nomas telpām 79,8 m2  kopplatībā ēkas Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. pagrabstāvā;
1.2  nomas maksu par kustamo mantu (iekārtām), kas izvietotas nomas telpās;
1.3  maksu par Iznomātāja nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem nomas telpās (centrālapkure un sadzīves
atkritumu izvešana).
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 315 Par zemes gabala Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., nomu

Ziņo:  A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā 25.07.2013. saņemts (reģ.Nr.7/2949) A. S. iesniegums par zemes nomu Noras ielā 8,
Cēsīs, Cēsu  nov., uz kuras atrodas viņam piederošs namīpašums, kas iegūts mantojuma ceļā.
        Mantojuma atstājējam J. S. ar Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmumu Nr.756 „Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs” tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs, un ar
01.09.2008. noteiktas nomas tiesības. 12.11.2008. noslēgts zemes nomas līgums starp Cēsu pilsētas domi kā Iznomātāju un
J. S. kā Nomnieku par zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsīs, 621 m² platībā, uz 10 gadiem.
       J.S. miris 20.01.2011. Pamatojoties uz 04.07.2012. vienošanos par neatraidāmā mantinieka daļas izdalīšanu,
reģ.Nr.1907, īpašuma tiesības uz namīpašumu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., 19.06.2013. reģistrētas Cēsu pilsētas
zemesgrāmatā uz mantinieka A. S. vārda. 
       Zemes gabals Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 002 1205),  reģistrēts Cēsu pilsētas
zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0046 2879; 30.07.2009.).
Izskatot A.S. iesniegumu par zemes nomu Noras ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov., pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas
zemes nomu” otrās daļas 4.punktu un piekto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 6.¹ panta 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumu (prot.Nr.10),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks,
A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 02.10.2008. lēmuma Nr.756 „Par zemes lietošanas tiesību1.
izbeigšanu Noras ielā 8, Cēsīs” 2.punktu un 12.11.2008. Zemes nomas līgumu Nr.2-7-96/2008.
Noslēgt zemes nomas līgumu ar A.S. par zemes gabalu Noras ielā 8, Cēsis, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 42012.
002 1205), uz 10 gadiem, sākot ar 08.08.2013.
Iznomājamā zemes gabala platība 621 m2 .3.
Zemes lietošanas mērķis –  individuālo dzīvojamo māju apbūve (0601).4.
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5.              Zemes nomas maksu noteikt 1,5% apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes  kadastrālās
vērtības gadā.

Zemes nomas maksu par faktisko zemes lietošanu no 19.06.2013. līdz 08.08.2013. noteikt saskaņā ar LR Ministru1.
kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 10.punktu.
Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības zemes2.
nomas maksas aprēķināšanas kārtību. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad
stājušies spēkā grozījumi tiesību aktos.
Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes gabalu, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā3.
esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas līgumu.

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

 
 

Lēmums Nr. 316 Par papildus finansējuma piešķiršanu  dzīvokļa Lapsu ielā 28 -
18, Cēsīs, Cēsu novadā, logu nomaiņai

Ziņo:  A.Melbārdis, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, ņemot vērā
SIA „CDzP” 24.11.2013. iesniegumu Nr. 1-7/532 par dzīvokļa Lapsu ielā 28 – 18, Cēsīs, Cēsu novadā, logu nomaiņu, kas
jāveic dzīvokļa īpašniekiem, sakarā ar projekta īstenošanu „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Cēsīs, Lapsu ielā 28
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”, ņemot vērā, ka dzīvokļa īrniekam M. K. ir piešķirts trūcīgās personas
statuss un dzīvoklim Lapsu ielā 28 – 18, Cēsīs, Cēsu novadā, ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss, ievērojot Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 01.08.2013. atzinumu (protokols Nr. 10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par
(E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs,
L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Piešķirt Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” no pamatbudžeta līdzekļiem Ls 520,00 (pieci simti1.
divdesmit latu), kā dzīvokļa Lapsu ielā 28 – 18, Cēsīs, Cēsu novadā, valdītājam divu logu nomaiņai ar aiļu apstrādi.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2013.2.
gada budžeta grozījumos.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
 

Lēmums Nr. 317 Par Cēsu novada domes 31.12.2010.lēmuma Nr.810„ Par
grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” atzīšanu par
spēku zaudējušu

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
            Pamatojoties uz likuma „Par grāmatvedību” 3.pantu, Ministru kabineta 21.10.2003.  noteikumu Nr.585
„Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 42. punktu un Cēsu novada domes 18.07.2013. lēmuma Nr.286
„Par kārtību, kādā novērtē ilgtermiņa ieguldījumus” 1.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
01.08.2013.atzinumu (prot.Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis,
U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis, G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
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Atzīt par  spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.12.2010. lēmumu Nr.810 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu”.
 

Lēmums Nr. 318 Par Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu
kandidātu pieteikšanos

Ziņo: I.Ruhmane, Administratīvi juridiskās nodaļas juriste-personāla speciāliste
 
Saskaņā ar likumu „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 5. un 9.pantu,
atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot ar
12 balsīm – par (E.Geruļskis, A.Melbārdis, U.Lencbergs, M.Sestulis, M.Malcenieks, A.Bimbirulis, M.Niklass, A.Rasmanis,
G.Grosbergs, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.          Izsludināt Cēsu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos līdz 16.08.2013.
2.          Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot Administratīvi juridiskajai nodaļai.
3.          Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
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