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Lēmums Nr. 450 Par klašu komplektu skaitu 2015./2016. mācību gadā

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumu Nr. 149 „ Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti
vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātām prasībām pārcelšanai uz nākošo klasi.” 4.7. punktu, 
Ministru kabineta 17.08.2010. noteikumu Nr. 788 „Valsts izglītības informatizācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un
aktualizācijas kārtība” 18.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem bērniem iespēju
iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
27.11.2014. atzinumam (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa,
I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Noteikt Cēsu novada izglītības iestādēs šādu klašu komplektu skaitu:
1.1. Pirmajā klasē:
1.1.1. Cēsu 1.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti:
1.1.2. Cēsu 2.pamatskolā – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.3. Cēsu pilsētas pamatskolā – ne vairāk kā četri klašu komplekti;
1.1.4. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā  – ne vairāk kā divi klašu komplekti;
1.1.5. Līvu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts;
1.1.6. Rāmuļu pamatskolā – ne vairāk kā viens klašu komplekts.
1.2. Septītajā klasē :
1.2.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti;
1.2.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – divi klašu komplekti.
1.3. Desmitajā klasē :
1.3.1. Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.2. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā – ne vairāk kā trīs klašu komplekti;
1.3.3. Cēsu pilsētas 2.vidusskolā – pēc pieprasījuma.
2. Noteikt šādu izglītojamo skaitu katrā klašu komplektā:
2.1. Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Cēsu pilsētas pamatskolas un Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas pirmajā
klasē – ne vairāk kā 25 izglītojamie;
2.2. Līvu pamatskolas un Rāmuļu pamatskolas pirmajā klasē – ne mazāk kā 8 izglītojamie;
2.3. Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas septītajā klasē – ne vairāk kā 22 izglītojamie;
2.4. Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu 2.vidusskolas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas desmitajā klasē – ne
vairāk kā 25 izglītojamie.
4. Pieņemt zināšanai, ka Cēsu novada izglītības iestādes ir uzsākušas izglītojamo reģistrāciju uzņemšanai mācībām 1.klasē
2015./2016.m.g.
5. Noteikt, ka jaunu izglītojamo uzņemšana mācībām Cēsu novada izglītības iestāžu pirmajās, septītajās un desmitajās
klasēs uzsākama ar 2015.gada 2.jūniju.
6. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei, Cēsu 2.pamatskolas direktoram, Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram, Cēsu
pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora p.i., Līvu pamatskolas direktorei, Rāmuļu pamatskolas direktorei, Cēsu Valsts
ģimnāzijas direktorei, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei, Cēsu 2.vidusskolas direktorei nodrošināt
lēmuma izpildi.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai.
 
 

Lēmums Nr. 451 Par pedagogu profesionālās kvalifikācijas A programmu
saskaņošanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  15. panta 21. punktu , Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 24. punktu,
Izglītības likuma 14. panta 32. punktu  un Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas  reglamentu, atbilstoši  Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.11.2014. atzinumam (protokols Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 389  „Par pedagogu profesionālās
kvalifikācijas A programmu saskaņošanu”.
2.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļu pašvaldības vārdā  saskaņot pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides A programmas atbilstoši  Ministru kabineta noteiktajai pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtībai.
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai  nodrošināt lēmuma izpildi.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 452 Par  Cēsu novada izglītības stratēģijas izstrādi 2015. – 2020.
gadam

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 5.punktu, Cēsu novada Attīstības programmas  2013. –
2019.gadam iekļauto stratēģisko attīstības virzienu par augstu iedzīvotāju dzīves kvalitāti, nodrošinot pieejamu un
kvalitatīvu izglītību, un rīcības plāna rīcības  virziena  „Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība” uzdevumiem, ievērojot, ka
iepriekšējā Izglītības stratēģijā plānotās rīcības tika noteiktas  2008. – 2013.gadam, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.11.2014. atzinumam (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11
balsīm – par (G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – 2 (A.Bimbirulis, A.Melbārdis), nolemj:
 
1.        Izstrādāt Cēsu novada izglītības stratēģiju  2015. – 2020.gadam.
 
2.        Izveidot darba grupu Cēsu novada izglītības stratēģijas  2015. – 2020.gadam izstrādei šādā sastāvā:
Darba grupas vadītājs:
A.Melbārdis , Cēsu novada domes deputāts
Darba grupas koordinatore:
L.Kokina, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja
Darba grupas locekļi:
T.Jaunzemis, Cēsu novada domes deputāts;
M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
O.Bicāns, Cēsu 2.pamatskolas direktors;
A.Jakoviča, Cēsu novada Vecāku domes deleģēta pārstāve;
S.Bērziņa, Cēsu novada Jauniešu domes deleģēta pārstāve;
E.Mežciema, Cēsu novada Jauniešu domes deleģēta pārstāve.
3.        Stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz 2015.gada 1.septembrim.
4.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 453 Grozījumi Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr.422 „Par
Cēsu kultūras stratēģijas 2014.-2019.gadam izstrādi”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 5.punktu, ievērojot, ka Cēsu kultūrvidē 2014.gadā
notikušas būtiskas pārmaiņas saistībā ar SIA „Vidzemes koncertzāle” darbības uzsākšanu, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.11.2014. atzinumam (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12
balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Timermanis), pret – nav, atturas –  1 (I.Lāce), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 31.10.2013. lēmumā Nr.422 „Par Cēsu kultūras stratēģijas 2014.-2019.gadam izstrādi”
šādus grozījumus:
Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„ 3. Stratēģija iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz 2015.gada 30.jūnijam.”
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 454 Par Cēsu novada Kultūras padomes sastāva apstiprināšanu

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, saskaņā ar Cēsu novada domes
18.07.2013.saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 24.4.punktu, saskaņā ar Cēsu novada
pašvaldības Kultūras padomes nolikumu (apstiprināts Cēsu novada domes 17.07.2010. sēdē ar lēmumu Nr.384, ievērojot
Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.11.2014. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības Kultūras padomi šādā sastāvā:
1.1. Edžus Arums, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Kultūras centrs” vadītājs, padomes priekšsēdētājs;
1.2. Ilona Asare, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora vietniece kultūras un attīstības jautājumos, padomes
priekšsēdētāja vietniece;
1.3. Tālis Jaunzemis, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas    priekšsēdētājs;
1.4. Natālija Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore;
1.5. Dace Tabūne, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Vēstures un         mākslas muzejs”  
vadītāja;
1.6. Ieva Niedre, p/a „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „ Cēsu Kultūras centrs” speciāliste, amatiermākslas
kolektīvu vadītāju pārstāve; 1.7. Inese Ciekure, biedrības „Art Cēsis” valdes priekšsēdētāja, nevalstisko kultūras
organizāciju pārstāve;
1.8. Inese Roze, biedrība „Tradicionālās kultūras iniciatīvu centrs „KasTe” valdes priekšsēdētāja, nevalstisko kultūras
organizāciju pārstāve; 1.9. Vilnis Kļaviņš, Cēsu Mākslas skolas direktors;
1.10. Vigo Račevskis, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas direktors;
1.11. Juris Žagars, SIA „Vidzemes koncertzāle” valdes loceklis;
1.12. Lelde Krastiņa, A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas pedagoģe un ērģelniece;
1.13. Matiass Jansons, mākslinieks;
1.14. Kadrija Mičule, Vaives Tautas nama vadītāja.
 
2.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.07.2010. lēmumu Nr. 384 „Par Cēsu novada Kultūras padomi”
2.punktu.
3.      Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram  organizēt nepieciešamās
darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.  
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Lēmums Nr. 455 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada Sabiedrības veselības
veicināšanas komisijas nolikumā” apstiprināšanu

Ziņo: M. Niklass, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs
 
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 24.
punktu un 61. pantu, Cēsu novada domes 03.03.2011. sēdes lēmumu Nr.117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības
veicināšanas komisiju” un Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumu Nr.262 „Par Sabiedrības veselības veicināšanas
komisijas nolikumu”, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 27.11.2014. atzinumu
(protokols Nr.10), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce,
I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada Sabiedrības Veselības veicināšanas komisijas nolikumā” saskaņā
ar pielikumu.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
                                                                            
                                                                 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes
11.12.2014. lēmumam Nr.455
NOLIKUMS
Grozījumi Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumā
Cēsīs
11.12.2014.                                                                      
                                           Nr.53
 
          Izdarīt Cēsu novada domes Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas nolikumā šādus grozījumus:
1.      Aizstāt nolikuma 4.2. apakšpunktā vārdu „komiteja” ar vārdu „komisija”.
2.      Papildināt nolikuma 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā: „5.8. Ģimenes ārstu prakses pamatteritorijas saskaņošanu
un iespējamo pamatteritorijas grozīšanu.”.
3.      Papildināt nolikuma 17. punktu šādā redakcijā „Komisija ievēl Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas
priekšsēdētāja vietnieku.”.
4.      Aizstāt nolikuma 12. punktā vārdu „komitejas” ar vārdu „komisijas”.
5.      Aizstāt nolikuma 17.1. apakšpunktā vārdu „padomes” ar vārdu „komisijas”.
6.      Papildināt nolikumu ar 18. punktu šādā redakcijā: „Ja kāda jautājuma izskatīšanā komisijas loceklim rodas
interešu konflikts – komisijas loceklis nepiedalās balsojumā.”.
 

Lēmums Nr. 456 Par pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles rezultātu
apstiprināšanu

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 30.10.2014. lēmumu Nr.410 „Par Cēsu novada domes 18.09.2014. lēmuma
Nr. 378 „Par  pasažieru autobusa SETRA S 213 UL izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu”
atzīšanu par spēku zaudējušu un pasažieru autobusa SETRA S 213 UL atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu”  (prot.Nr.15, 1.p.) atsavināšanai nodeva pasažieru autobusu SETRA S 213 UL, valsts
reģistrācijas Nr. HB 9082, šasijas Nr. WKK17700001017966,  turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis. 
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās divi pretendenti:
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-          SIA „M.E.LAT-LUX”, reģistrācijas Nr. 40003081111, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 7, Cēsis, Cēsu nov.,
LV-4101, pilnvarotā persona XX;
-          Akciju sabiedrība „CATA”, reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu
nov., LV-4101, pilnvarotā persona XX.
Akciju sabiedrība „CATA” nosolīja Transportlīdzekli par pēdējo augstāko cenu 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši  simti
piecdesmit euro, 00 centi), t.sk. PVN 21%.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 20.11.2014. (protokols
Nr.24) apstiprināja izsoles rezultātus.
Akciju sabiedrība „CATA” savu piedāvāto augstāko cenu par Transportlīdzekli, ko veido starpība starp nosolīto cenu un
nodrošinājuma naudu (150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro 00 centi)), ir samaksājusi, ieskaitot 1500,00 EUR (viens 
tūkstotis pieci simti euro 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, AS SEB banka, kods
UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
20.11.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 24),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa,
I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt pasažieru autobusu SETRA S 213 UL, valsts reģistrācijas Nr. HB 9082, šasijas Nr.
WKK17700001017966, turpmāk tekstā – Transportlīdzeklis, 20.11.2014. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem
transportlīdzekli nosolīja Akciju sabiedrība „CATA”, reģistrācijas Nr. 40003016840, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8,
Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, par 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti piecdesmit euro 00 centi), t.sk. PVN 21%. 
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai  un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atbilstošu Transportlīdzekļa pirkuma līgumu.
3.      Uzdot Vaives pagasta pārvaldei sagatavot Nodošanas – pieņemšanas aktu un pēc pirkuma līguma abpusējas
parakstīšanas nodot Transportlīdzekli akciju sabiedrībai „CATA”.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
           4.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 457 Grozījumi Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumā Nr.373 „Par
Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā”

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja
 
Ar Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmumu Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu
pilsētā” (prot. Nr.14, 1.p.) par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām noteiktas zemes vienības, kurām ir ielas statuss un
kuras vēl nav reģistrētas zemesgrāmatā, kā arī neatrodas citu personu īpašumā. Lēmumam pievienoti grafiskie pielikumi
ar visu pašvaldībai piekrītošo ielu zemes vienību plānu skicēm.
Valsts zemes dienests Cēsu novada pašvaldībai iesniedzis 13.02.2014. rakstu Nr.2-04.2/91 „Par zemes reformas
pabeigšanu pilsētās”, kuram pievienotas datu atlases par zemesgrāmatā nereģistrētām zemes vienībām. Datu atlases
sadaļā „Pašvaldības zeme” vairākām zemes vienībām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta
daļā saskaņā ar pašvaldības lēmumu par zemes piekritību pašvaldībai reģistrētā platība nesakrīt ar kadastra kartē grafiski
attēlotās zemes vienības platību, pārsniedzot ar normatīvajiem aktiem noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.
Nesakritības lielākoties radušās kadastrāli uzmērot pieguļošo zemes vienību robežas un ir novēršamas, precizējot domes
lēmumu, ar kuru ielu platības noteiktas.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Zemes komisijas 28.11.2014. atzinumu  (prot. Nr.2), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām
zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” šādos punktos:
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1.1.   1.1. punktā aizstāt skaitli „16997” ar  skaitli „17759”;
1.2.   1.3. punktā aizstāt skaitli „3047” ar  skaitli „3130”;
1.3.   1.35. punktā aizstāt skaitli „3494” ar  skaitli „4017”;
1.4.   1.51. punktā aizstāt skaitli „8548” ar  skaitli „10008”;
1.5.   1.60. punktā aizstāt skaitli „1480” ar  skaitli „1754”;
1.6.   1.74. punktā aizstāt skaitli „3070” ar  skaitli „3181”;
1.7.   1.76. punktā aizstāt skaitli „2370” ar  skaitli „2515”;
1.8.   1.95. punktā aizstāt skaitli „18451” ar  skaitli „18103”;
1.9.   1.155. punktā aizstāt skaitli „1805” ar  skaitli „1886;
1.10.                    1.156. punktā aizstāt skaitli „3928” ar  skaitli „3565”.
 
2.      Izdarīt grozījumus Cēsu novada domes 26.11.2009. lēmuma Nr.373 „Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām
zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” pielikumos, nomainot šādus pielikumus (zemes vienību plānu skices):
2.1.   pielikumu Nr.1 pret šī lēmuma pielikumu Nr.1;
2.2.   pielikumu Nr.3 pret šī lēmuma pielikumu Nr.2;
2.3.   pielikumu Nr.35 pret šī lēmuma pielikumu Nr.3;
2.4.   pielikumu Nr.51 pret šī lēmuma pielikumu Nr.4;
2.5.   pielikumu Nr.60 pret šī lēmuma pielikumu Nr.5;
2.6.   pielikumu Nr.74 pret šī lēmuma pielikumu Nr.6;
2.7.   pielikumu Nr.76 pret šī lēmuma pielikumu Nr.7;
2.8.   pielikumu Nr.95 pret šī lēmuma pielikumu Nr.8;
2.9.   pielikumu Nr.155 pret šī lēmuma pielikumu Nr.9;
2.10.                    pielikumu Nr.156 pret šī lēmuma pielikumu Nr.10.
 
pielikums
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 458 Grozījumi Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr. 374 „Par
Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores
Dz.Matusēvičas 12.11.2014. iesniegumu Nr.1-12/40, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
27.11.2014. atzinumu (protokols Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (protokols Nr.16),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmuma Nr.374 „ Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra maksas
pakalpojumu apstiprināšanu” pielikumā šādus grozījumus:
1.1.Svītrot 1.7. apakšpunktu;
1.2.Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3.1.  3,00 EUR no dalībnieka šādos pasākumos:
3.1.1. Radošajā darbnīcā;
3.1.2. Skatuves runas un literāro uzvedumu konkursā;
3.1.3. Vokālās mūzikas konkursā.
3.2. 5,00 EUR  no dalībnieka šādos pasākumos:
3.2.1. Sporta deju konkursā (festivālā).
3.3. 7,00 EUR no dalībnieka šādos pasākumos:

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_457.pdf
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3.3.1. Vokālās mūzikas konkursā (solistiem).
3.4. 10,00 EUR
3.4.1.  no komandas šādos pasākumos:
3.4.1.1. Erudīcijas un spēļu konkursos;
3.4.1.2. Radošajā dienā;
3.4.1.3. Latviešu tautasdziesmu dziedāšanas sacensībās.
3.4.2. no kolektīva
3.4.2.1. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (2-8 dalībnieki);
3.4.2.2. Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursā.
3.4.3. no izglītības iestādes
3.4.3.1.Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā (1 -9 dalībnieki).
3.5. 20,00 EUR
3.5.1. no kolektīva šādos pasākumos:
3.5.1.1. Koru konkursos;
3.5.1.2. Mūsdienu deju konkursā;
3.5.1.3. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” (9-15 dalībnieki).
3.5.2. no izglītības iestādes
3.5.2.1. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā (10 un vairāk dalībnieki).
3.6. 40,00 EUR no dalībnieka:
3.6.1. Īslaicīgās interešu izglītības programmas kursos bērniem un jauniešiem (vasaras brīvlaika piedāvājums).
             3.7. 70.00 EUR no dalībnieka:
3.7.1.Tematiskie kursi pieaugušajiem par nodarbību ciklu (36 stundas).”
2.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.

Lēmums Nr. 459 Par amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas Mākslas skolā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 460 Par Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas
reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Cēsu pilsētas vidusskolu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmuma Nr.608 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas attīstību” 1.punktu, kas
nosaka, ka tiek atbalstīta Cēsu Profesionālās vidusskolas praktiskās apmācības kompleksa būvniecība Valmieras ielā 19,
Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu novada dome 21.11.2013. pieņēma lēmumu  Nr.490 „Par  projekta pieteikuma „Cēsu
Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijā un līdzfinansējuma
nodrošināšanu”, kas paredz, ka projekta „Cēsu Profesionālās vidusskolas kompleksa attīstība” (projekta
Nr.2010/0153/3DP/3.1.1.0/10/IPIA/VIAA/008)) ietvaros plānotās aktivitātes saistītas ar investīcijām mācību ražošanas
kompleksa modernizācijā, piedāvājot augstvērtīgu un kvalitatīvu tehnisko bāzi mācību procesa organizēšanai, un vienotu
apmācības kompleksa izveidi Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, jo šobrīd mācību process Cēsu Profesionālā
vidusskolā tiek veikts  Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā un Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā.
Plānotā noslogojuma un izglītības programmu īstenošanas specifikas dēļ Cēsu Profesionālās vidusskolas un Cēsu
2.vidusskolas atrašanās un attīstība vienā ēkā Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā, nav iespējama telpu trūkuma dēļ.
Izglītības nodaļa, izvērtējot esošo un prognozējamo izglītības iestāžu  piepildījumu un mācību telpu noslodzi un to
izmantošanu, izglītības iestāžu mācību procesā izmantojamo materiālo bāzi secināja, ka  lietderīgi pārvietot Cēsu
2.vidusskolu uz Leona Paegles ielu 1, Cēsīs, Cēsu novadā un, Cēsu novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pasākuma
ietvaros, apvienojot Cēsu 2.vidusskolu ar Cēsu pilsētas pamatskolu, izveidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu
vispārējās izglītības iestādi no 1. - 12.klasei, racionāli izmantojot materiāltehnisko bāzi mācību procesa un funkciju
efektīvai nodrošināšanai, sekmējot  visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu, paaugstinot izglītības kvalitāti un
pieejamību. Cēsu pilsētas pamatskola pēdējo četru  gadu laikā ir nostabilizējies skolēnu skaists pamatskolas klasēs – 450
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izglītojamie. Cēsu pamatskolas administrācijas definējusi, ka skolas ietilpība dienas izglītības programmās ir 650
izglītojamie. Apvienojot  abas izglītības iestādes, izglītojamo skaits  dienas izglītības programmās sasniegs 600 - 630
izglītojamos. Dabaszinību kabinetu noslodze Cēsu pilsētas pamatskolā  pēdējo mācību gadu laikā ir 60 – 70%, atsevišķos
kabinetos mācību process ikdienā nenotiek.
Lai nodrošinātu iepriekš minēto Cēsu novada domes lēmumu izpildi, racionālu izglītības iestāžu telpu noslodzi un finansu
resursu izlietojumu, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2.punktu un 30.pantu, Izglītības
likuma 17.panta trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro un piekto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
4.punktu un 23.punktu un 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 23.punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 27.11.2014. atzinumam (prot.Nr.15)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumam
(prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs,
M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.                  Uzsākt Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas reorganizāciju, tās apvienojot, un
uz reorganizējamās Cēsu 2.vidusskolas ar Cēsu pilsētas pamatskolas bāzes izveidot Cēsu novada pašvaldības pakļautībā
esošu izglītības iestādi - Cēsu pilsētas vidusskola (juridiskā adreses ir Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, faktiskā adrese
Leona Paegles iela 1, Cēsis , Cēsu novads).
2.                  Noteikt, ka reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā 31.08.2015.
3.                  Noteikt, ka Cēsu pilsētas vidusskola būs Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas pamatskolas
tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības
programmu, un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.
4.                  Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiks samaksāti
no pašvaldības budžeta  finanšu līdzekļiem.
5.                  Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt šī lēmumu saskaņošanu ar
Izglītības un zinātnes ministriju.
6.                  Izveidot skolu reorganizācijas komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
            Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs  J.Goba
Komisijas locekļi:
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina;
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas galvenā grāmatvede  S.Kūlīte;
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste – personāla speciāliste I.Ruhmane;
Cēsu 2.vidusskolas direktore A.Sīmane;
Cēsu pilsētas pamatskolas direktors M.Šķēle.
7.                  Uzdot skolu reorganizācijas komisijai nodrošināt Cēsu 2.vidusskolas un Cēsu pilsētas
pamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata
sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt skolu reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot
nepieciešamās darbības reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk.,
citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Cēsu novada domes lēmumu pieņemšanu.
8.                  Uzdot :
8.1.Cēsu pilsētas pamatskolas direktoram M.Šķēlem un Cēsu 2.vidusskolas direktorei A.Sīmanei līdz 20. februārim informēt
izglītības iestādes darbiniekus, izglītojamos un izglītojamo vecākus par izglītības iestāžu reorganizāciju;
8.2.Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītāju vai izpilddirektora vērtēšanas komisijai izsludināt konkursu uz Cēsu pilsētas
vidusskolas direktora amatu.
9.                  Lēmums stājas spēkā ar dienu, kad saņemts saskaņojums no Izglītības un zinātnes
ministrijas.
10.              Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu  novada domes priekšsēdētājam.
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Lēmums Nr. 461 Par  dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Profesionālajai
vidusskolai

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Cēsu Profesionālajā vidusskolā 2015.gada 24.janvārī notiks Cēsu Profesionālās vidusskolas 95 gadu
jubilejas salidojums. Lai segtu pasākuma organizēšanas un tā nodrošināšanas izdevumus, ņemot vērā plānoto dalībnieku
skaitu, mūsu iepriekšējo pieredzi, kā arī citu līdzīgi organizētu pasākumu norisi, nepieciešama dalības maksa 5,00 EUR
apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (b) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Profesionālās
vidusskolas saimniecības vadītājas  B.Bušas iesniegumu (reģ. Cēsu Profesionālajā vidusskolā 24.11.2014.. Nr.1-24/91),
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27.11.2014. atzinumu (prot.Nr.15) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 04.12.2014.atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis,
A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1. Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas 95 gadu jubilejas salidojuma 24.01.2015. dalības maksu vienam dalībniekam
5,00 EUR (pieci eiro).
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Profesionālās vidusskolas direktorei.
 
 

Lēmums Nr. 462 Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.587 „Par
Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, Euro ieviešanas kārtības
likuma 13.pantu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 „„Profesionālās
kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 72.punktu, atbilstoši Valsts
ieņēmumu dienesta 02.01.2012. lēmumam Nr.8.19.2-12/8 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas izslēgšanu no VID ar
pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistra”, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 27.11.2014. atzinumu (prot.Nr.15) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014.atzinumu (prot.Nr.16),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumu Nr.587 „Par Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”.
 
 2. Apstiprināt Cēsu Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādi ar 15.12.2014.
 
3. Lēmums stājas spēkā 2014.gada 15.decembrī.
 
Pielikums
Cēsu novada domes sēdes 11.12.2014.
lēmumam Nr. 462
Cēsu Profesionālās vidusskolas
maksas pakalpojumu cenrādis

N.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena
EUR

1. Kancelejas pakalpojumi   
1.1. kopēšana   
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1.1.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.07
1.1.2. A3 melnbalts 1 lapas puse 0.14
1.1.3. A4 melns uz krāsaina papīra 1 lapas puse 0.10
1.1.4. A3 melnbalts uz marmora papīra 1 lapas puse 0.17
1.2. kopēšana

(izglītojamiem un darbiniekiem)
  

1.2.1. A4 melnbalts 1 lapas puse 0.04
1.2.2. A4 melnbalts 1 lapa 0.06
1.2.3. A3 melnbalts 1 lapas puse 0.10
1.2.4. A4 melns uz krāsaina papīra 1 lapas puse 0.07
1.2.5. A3 melnbalts uz marmora papīra 1 lapas puse 0.13
1.3. printēšana   
1.3.1. A4 melnbalta 1 lapas puse 0.13
1.3.2. A3 melnbalta 1 lapas puse 0.26
1.3.3. A4 krāsaina 1 lapas puse 0.36
1.3.4. A4 attēls 1 lapas puse 0.50
1.3.5. A4 uz marmora papīra 1 lapas puse 0.28
1.4. printēšana

(izglītojamiem un darbiniekiem)
  

1.4.1. A4 melnbalta 1 lapas puse 0.09
1.4.2. A3 melnbalta 1 lapas puse 0.17
1.4.3. A4 krāsaina 1 lapas puse 0.28
1.4.4. A4 attēls 1 lapas puse 0.43
1.4.5. A4 uz marmora papīra 1 lapas puse 0.28
1.5. iesiešana ar spirāli   
1.5.1. spirāle iesiešanai 1 gab. 0.26
1.5.2. virspapīrs 1 gab. 0.26
1.5.3. iesiešanas darbs 1 lapa 0.023
1.6. laminēšana   
1.6.1. A4 un mazāka izmēra 1 lapa 0.85
1.6.2. A3 1 lapa 1.71
1.7. termoiesiešana   
1.7.1. plānajos vākos 1 gab. 0.71

-1.42
1.7.2. biezajos vākos 1 gab. 5.69 –

8.54
1.8. arhīva pakalpojumi   
1.8.1. arhīva izziņa 1 gab. 4.27
1.8.2. izglītības dokumenta dublikāta sagatavošana 1 gab. 7.11
2. Telpu un aprīkojuma noma/īre   
2.1. sporta zāle stunda 2.05
2.2. aktu zāle stunda 4.98
2.3. datorklase bez aprīkojuma stunda 11.38
2.4. datorklases tehniskais aprīkojums (ietverts –

datoru ar programmnodrošinājumu, multimediju
projektora, ekrāna, biroja tehnikas, interneta
pieslēguma izmantošana)

stunda 17.07

2.5. kokapstrādes darbnīca ar aprīkojumu  (ietverts –
darbagaldu, instrumentu izmantošana)

stunda 22.77

2.6. telpu iznomāšanas pakalpojums svinībām stunda 7.11
2.7. klašu telpas noma ar aprīkojumu (ietverts –

multimediju projektora, ekrāna, datora
izmantošana)

stunda 7.11

 
2.8.

ūdens, kanalizācija (aukstais ūdens) Piebalgas
iela 3

personai 0.34

2.9. atkritumi Piebalgas iela 3 personai 0.37
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2.9.a elektrība Piebalgas iela 3 ( datorklase, 1.st. māc.
klase, tualete, 1. st. biroja telpa)

pēc jaudas  

3. Dienesta viesnīca   
3.1. izglītojamiem īres maksa (ar savu gultas veļu) gultas vieta mēnesī 7.54
3.2. izglītojamiem īres maksa  (ar iestādes gultas

veļu)
gultas vieta mēnesī 8.54

3.3. īres maksa darbiniekam kvm/ mēnesī 0.30
3.4. komunālie pakalpojumi (darbiniekiem)   
3.4.1. elektrība (atbilstoši skaitītāja rādījumam)   
3.4.2. ūdens, kanalizācija (aukstais ūdens) personai 2.96
3.4.3. atkritumi personai 1.34
3.4.4. apkure (saskaņā ar gāzes patēriņa rēķiniem =

iepriekšējā mēneša 3.dekādes summa + tekošā
mēneša 1.un 2.dekādes summa dalīta ar ēkas
kopējo platību)

kvm/ mēnesī  

3.5. elektroierīču lietošana dienesta viesnīcas telpā
(izglītojamiem)

  

3.5.1. televizors, datortehnika, mūzikas centrs 1 gab. 1.17
3.5.2. ledusskapis, tosters, elektriskā tējkanna 1 gab. 0.58
3.6. viesnīcas (naktsmītnes) izīrēšanas pakalpojumi

(ar komunālajiem pakalpojumiem) viesiem
personai diennaktī 1.71 –

4.27
4. Izstrādājumu izgatavošana – saskaņā ar

kalkulāciju
1 gab.  

5. Autoapmācība (teorija) personai 35.57
6. Transporta pakalpojumi stunda 7.83+

0.34
EUR/km

7. Atkārtots centralizētais profesionālās
kvalifikācijas eksāmens

personai 15.00

 
* - izīrēšanas pakalpojumu cenas noteiktas ņemot vērā gultasvietu skaitu labiekārtotajās istabās:
* - istaba ar 7 gultasvietām – EUR 1.71
* - istaba ar 4 gultasvietām – EUR 2.49
* - istaba ar 2-3 gultasvietām – EUR 4.27 
 

Lēmums Nr. 463 Grozījumi Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par
nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumu Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā”, 27.04.2012. starp Cēsu novada pašvaldību kā iznomātāju un XX kā nomnieku noslēgts Telpu
nomas līgums Nr. 237/2012/2-7, ar kuru iznomātājs nodod bet nomnieks pieņem lietošanā par maksu (nomā) vienu telpu
ēkā, kadastra apzīmējums 4201 006 0410 004, Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu novadā, līguma termiņš 31.12.2012.
Ar 17.12.2012. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 30.06.2013., ar
22.05.2013. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2013., un ar
16.12.2013. Grozījumiem 27.04.2012. Telpu nomas līgumā Nr. 237/2012/2-7, līguma termiņš noteikts 31.12.2014.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts XX 19.11.2014. mutisks iesniegums, ar kuru iesniedzējs lūdz pagarināt minētā līguma
termiņu  līdz 31.12.2015.
 Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības īpašumā esošās nedzīvojamās telpas ēkā Gaujas ielā 10A, Cēsīs,
Cēsu novadā,  kadastra apz. 4201 006 0410 004,  ievērojot 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 6.1  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”
7.punktu un  9.punktu: „Iznomātājam, ievērojot sabiedrības intereses un lietderības apsvērumus, ir tiesības līdz nomas
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līguma termiņa beigām izlemt, vai pagarināt attiecīgā nomas līguma termiņu....” (uz lēmuma pieņemšanas brīdi 
pašvaldība ir definējusi iznomātā īpašuma turpmāko izmantošanu  – izvietot pašvaldības Komunālo nodaļu, ierobežoto
finanšu līdzekļu dēļ atliekot būvprojekta izstrādi  telpu atjaunošanai (pārbūvei) un būvdarbu uzsākšanu ne ātrāk kā
2016.gadā), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.04.2012. lēmumā Nr. 214 „Par nedzīvojamās telpas Gaujas ielā 10A, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā” šādus grozījumus: aizstāt 2.punktā vārdus un skaitļus „līdz 31.12.2012.” ar vārdiem un skaitļiem
„līdz 31.12.2015.”.
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 27.04.2012. Telpu nomas
līgumā Nr. 237/2012/2-7.
3.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 464 Par Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmuma Nr.586 „Par zemes
gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļas nomu” atzīšanu par spēku
zaudējušu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Cēsu novada pašvaldībā saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „CĒSU KLĪNIKA” (turpmāk - SIA „CĒSU
KLĪNIKA”), juridiskā adrese Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu nov.,     LV-4101, 12.11.2014. iesniegums Nr.1.2-10/526 (Cēsu
novada pašvaldībā reģistrēts 21.11.2014., reģ.Nr.1-38/3979), ar lūgumu pārtraukt ar 31.12.2014. nomas priekšlīgumu
Nr.11/2012/2-7 par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., daļu, jo iepriekš plānotā projekta realizācija  SIA „CĒSU
KLĪNIKA” vairs nav aktuāla.
        Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmumu Nr.586 „Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu
nov., daļas nomu” (prot.Nr.26, 7.p.), starp Cēsu novada pašvaldību kā Iznomātāju un  SIA „CĒSU KLĪNIKA” kā Nomnieku
09.01.2012. noslēgts nomas priekšlīgums Nr.11/2012/2-7, turpmāk – Priekšlīgums, par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs,
Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 006 0875), daļu. Saskaņā ar Priekšlīguma 7.punktu līdz zemes nomas līguma
noslēgšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” bija jāveic būvprojekta izstrāde un jāiesniedz būvprojekts Cēsu novada Būvvaldē
akceptēšanai. Vienlaicīgi ar būvprojekta izstrādi, Iznomātājs organizē zemes ierīcības projekta izstrādi nomas zemes
atdalīšanai no zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs, zemes gabalu kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu situācijas un
apgrūtinājumu plānu izgatavošanu un dalījuma nostiprināšanu zemesgrāmatā. Savukārt Priekšlīguma 8.punkts nosaka, ka
zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas iepriekš minētās darbības, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2014. Līdz šim brīdim
Priekšlīgumā minēto darbību izpilde nav uzsākta. 
    Izskatot SIA „CĒSU KLĪNIKA” iesniegumu, ņemot vērā to, ka nav izpildīti Priekšlīguma nosacījumi un to, ka
Priekšlīguma darbības laikā Nomnieks nav zemes gabalam izdarījis kaitējumu un to nav apgrūtinājis ar jaunām lietu
tiesībām, vadoties no Civillikuma 1864. un 1865. panta, pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmuma Nr.586
„Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs,  Cēsu nov., daļas nomu” 9. punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 25.11.2014. priekšlikumu (prot.Nr.45) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas
04.12.2014. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa,
I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.12.2011. lēmumu Nr.586 „Par zemes gabala Turaidas ielā 7, Cēsīs,1.
Cēsu nov., daļas nomu”.
Lēmums stājas spēkā ar 31.12.2014.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.
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Lēmums Nr. 465 Grozījumi Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par
zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., nomu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
        Cēsu novada pašvaldībā 26.11.2014. saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „A.R.B.”  (turpmāk - SIA
„A.R.B.”), juridiskā adrese Līgo iela 4, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126, iesniegums (reģ.Nr.7/4023), kurā
izteikts lūgums izdarīt izmaiņas Nekustamā īpašuma nomas līgumā par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.,
nomu, pagarinot būvdarbu realizācijas termiņu. Iesniegumā norādīts, ka uzņēmums ir izstrādājis un saskaņojis
būvprojektu, pabeidzis teritorijas seguma izveidi, bet nojumes (angāra) uzstādīšanas un laukuma labiekārtošanas darbi
nav pabeigti plānotajā termiņā, saistībā ar finanšu un darbaspēka resursu noslodzi citos būvobjektos. 
       Pamatojoties uz Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumu Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs,
Cēsu nov., nomu”, 16.05.2012. starp Cēsu novada pašvaldību (Iznomātājs) un SIA „A.R.B.” (Nomnieks) noslēgts Nekustamā
īpašuma nomas līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajā nodaļā 16.05.2012.,
Nr.290/2012/2-7), ar kuru Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā par maksu - nomā ar apbūves tiesībām zemes
gabalu Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., 5919 m² platībā. Nekustamais īpašums nodots nomā būvtehnikas un komunālās
tehnikas novietnes izbūvei. Saskaņā ar Līguma 3.pielikumu Nomniekam līdz 30.11.2014. bija jāveic būvdarbi un jānodod
būves ekspluatācijā.   
Izskatot SIA „A.R.B.” iesniegumu ar lūgumu pagarināt būvdarbu realizācijas termiņu, pamatojoties uz Nekustamā īpašuma
nomas līguma 4.2.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.12.2014. priekšlikumu
(prot.Nr.46) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (prot.Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Apstiprināt  SIA  „A.R.B.”  26.11.2014. iesniegto zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., iesniegumu
ar būvdarbu izpildes termiņu plānu (pielikums).
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 10.11.2011. lēmumā Nr.567 „Par zemes gabala Valmieras ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov.,
nomu” grozījumus un izteikt 7.punkta 7.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
       „7.2. līdz 30.11.2015. veikt būvdarbus saskaņā ar akceptēto būvprojektu un nodot būves ekspluatācijā.”
3.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
grozījumus 16.05.2012. Nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr.290/2012/2-7.
4.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikums
 
 

Lēmums Nr. 466 Par debitoru parāda, uzkrājumu un zembilances parādu
dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 467 Par kreditoru saistību dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_465_lem.pdf
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Lēmums Nr. 468 Par zembilances parāda dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 469 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 

Lēmums Nr. 470 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu SIA „SVEIKI”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā Lursoft datu bāzē esošo informāciju par  to, ka SIA  „SVEIKI”, reģistrācijas  Nr.44103018168, turpmāk –
sabiedrība,  likvidēta 21.01.2014., Cēsu rajona tiesas 25.11.2013. lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu lietā Nr.
C11114609, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā arī Latvijas  Republikas Uzņēmumu
reģistra  20.01.2014. lēmumu Nr. 18-10/9362, ar kuru sabiedrība  izslēgta no reģistra, 15.12.2009. Ministru kabineta
noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 100.pantu, Cēsu novada pašvaldības
09.08.2013.rīkojumu Nr.1-14/351 „Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „
Debitoru uzskaite” 4.14.apakšpunktu, SIA „SVEIKI” debitoru parādi un uzkrājumi ir uzskatāmi  par  objektīvi
neatgūstamiem, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (prot. Nr.16), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova,
J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst SIA „SVEIKI”, reģistrācijas Nr.44103018168, debitoru parādus 599.40 EUR (pieci simti deviņdesmit deviņi euro un
40 centi), uzkrājumus  599.40 EUR (pieci simti deviņdesmit deviņi euro un 40 centi) par telpu nomu  Pūces  ielā 2a,
Cēsīs, Cēsu novadā.
2.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 471 Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu lauksaimniecības
firmai ”Cēsis”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Civillikuma 1895. pantā noteikts, ka visas saistību tiesības (..) izbeidzas, ja tiesīgā persona tās neizlieto desmit gadu laikā.
Pamatojoties uz 15.12.2009. LR Ministru kabineta noteikumu Nr.1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto
grāmatvedības uzskaiti” 100. pantu, Cēsu novada pašvaldības 09.08.2013. rīkojumu Nr.1-14/351 „Par grāmatvedības
organizācijas un uzskaites kārtības apstiprināšanu” 4. pielikuma „Debitoru uzskaite” 4.14. apakšpunktu, ņemot vērā, ka
parāds radies 2000. gadā, bilancē uzskaitīto aktīvu parāds ir uzskatāms par objektīvi neatgūstamu, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (protokols Nr.16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm
– par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.Dzēst lauksaimniecības firmas „Cēsis” reģ.Nr.49503000218 debitoru parādu 2242.76 EUR (divi tūkstoši divi simti
četrdesmit divi euro un 76 centi), uzkrājumus 1794.21 EUR (viens tūkstotis septiņi simti deviņdesmit četri euro un 21
centi) par komunālajiem maksājumiem.
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 472 Grozījumi Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumā Nr. 142 „Par
SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014. gada investīciju plāna saskaņošanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli” 10.10.2014. vēstule Nr. CS1/2014-155 „Par Cēsu novada domes
lēmumu Nr. 142, no 06.03.2014., Nr. 221, no 15.05.2014. un Nr. 327, no 07.08.2014. izpildi” (Cēsu novada pašvaldībā
reģistrēta 13.10.2014. ar Nr. 5/3625). Minētajā vēstulē SIA „Cēsu siltumtīkli” informē, ka ir izpildīts Cēsu novada domes
06.03.2014. lēmuma Nr. 142 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014.gada investīciju plāna saskaņošanu” punkts 1.3., izbūvējot
siltumtrases pievadu uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, kā arī Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmuma
Nr. 327 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.03.2014. „Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014. gada investīciju plāna
saskaņošanu” punkts 1., veicot maģistrālā kanāla siltumtrases kompensatora atjaunošanas darbus Festivāla un Birzes ielu
krustojumā Cēsīs, Cēsu novadā.
Siltumtrases pievada uz ēku Stacijas laukumā 5 kopējās būvniecības izmaksas sastāda 43 372,00 EUR bez pievienotās
vērtības nodokļa (turpmāk tekstā – PVN), jeb 52 480,12 EUR (ar PVN 21%), tajā skaitā:
-     topogrāfiskā uzmērījuma izmaksas 355,00 EUR (bez PVN);
-     tehniskā projekta izstrādes izmaksas 1 200,00 EUR (bez PVN);
-     būvniecības iepirkuma līguma summa 36 127,00 EUR (bez PVN);
-     autoruzraudzības izmaksas 2 000,00 EUR (bez PVN);
-     būvuzraudzības izmaksas 2 000,00 EUR (bez PVN);
-     arheoloģiskās uzraudzības izmaksas 1 690,00 EUR (bez PVN);
-     pievienotās vērtības nodoklis 9 108,12 EUR.
Siltumtrases pievada jaunbūve uz ēku Stacijas laukumā 5 pieņemta ekspluatācijā 29.08.2014. ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāja apstiprinātu aktu.
Maģistrālā kanāla siltumtrases kompensatora Festivāla un Birzes ielas krustojumā atjaunošanas izmaksas sastāda
15 835,31 EUR (bez PVN), jeb 19 160,72 EUR (ar PVN). Atjaunošanas darbi veikti nomniekam nomā nodotajā
pamatlīdzeklī „Loka iela 1–siltumtrase – (no TK16.4 līdz siltummezglam) Rūpniecības 13”, pieņemšanas-nodošanas akts no
14.05.02, inventāra kods /P2488, inventāra Nr. 0073/56. Veiktās investīcijas nav atdalāmas no esošā pamatlīdzekļa.
            Savstarpējās attiecības Cēsu pilsētas siltumapgādes jautājumos starp SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu
novada pašvaldību tiek regulētas atbilstoši „Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un atjaunošanu” un
„Līgumam par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kā arī vēlāk
noslēgtajām vienošanām par grozījumiem minētajos līgumos.
Lai nodrošinātu likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā noteikto autonomo funkciju – organizēt
iedzīvotājiem siltumapgādi, 15. panta pirmās daļas 10. punktu – sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā
administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu un Enerģētikas
likuma 51. panta pirmo daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014.atzinumu (prot. Nr.16),  Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-
Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
 
1.             Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumā Nr. 142 „Par SIA „Cēsu siltumtīkli”
2014. gada investīciju plāna saskaņošanu:
1.1.       1.3. punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.3. Siltumtrases pievada izbūve uz ēku Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, par summu 52 480,12 EUR (piecdesmit
divi tūkstoši četri simti astoņdesmit euro 12 centi), tai skaitā PVN 21%;”
1.2.       1.4. punktu izteikt šādā redakcijā:
„1.4. Maģistrālā kanāla siltumtrases atjaunošana Festivāla un Birzes ielu krustojumā Cēsīs, Cēsu novadā, par summu
19 160,72 (deviņpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro 72 centi), tai skaitā PVN 21%;”
1.3.       Papildināt lēmumu ar 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Apstiprināt veiktos ieguldījumus siltumtrases pievada jaunbūvē uz ēku Stacijas laukumā 5 52 480,12 EUR apjomā
un izmaksu segšanai novirzīt pamatlīdzekļu 2014.gada I un II pusgada nomas maksu par pamatlīdzekļu izmantošanu, un
pēc uzņemšanas Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē, minēto siltumtrases pievadu nodot nomā SIA „Cēsu
siltumtīkli”.
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1.4.       Papildināt lēmumu ar 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Ieguldījumus, kuri veikti maģistrālā kanāla siltumtrases Festivāla un Birzes ielu krustojumā atjaunošanā,
19 160,72 EUR apjomā iekļaut Cēsu novada pašvaldības grāmatvedības uzskaitē kā pamatlīdzekļa „Loka iela
1–siltumtrase – (no TK16.4 līdz siltummezglam) Rūpniecības 13”, pieņemšanas-nodošanas akts no 14.05.02, inventāra
kods /P2488, inventāra Nr. 0073/56, vērtības pieaugumu, nosakot pamatlīdzekļa lietderīgo lietošanas laiku 5 (pieci) gadi
un precizējot tā nosaukumu aizvietojot nosaukumā „TK16.4” ar „TK16.2”.”
1.5.       Papildināt lēmumu ar 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai sadarbībā ar Administratīvi juridisko nodaļu sagatavot
atbilstošus grozījumus noslēgtajā pamatlīdzekļu nomas līgumā un pilnvarot Cēsu novada domes priekšsēdētāju parakstīt
minētos grozījumus pamatlīdzekļu nomas līgumā Cēsu novada pašvaldības vārdā.”
 
 

Lēmums Nr. 473 Grozījumi Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumā Nr. 221 „Par
inženierbūves – dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli” 10.10.2014. vēstule Nr. CS1/2014-155 „Par Cēsu novada domes
lēmumu Nr. 142, no 06.03.2014., Nr. 221, no 15.05.2014. un Nr. 327, no 07.08.2014. izpildi” (Cēsu novada pašvaldībā
reģistrēta 13.10.2014. ar Nr. 5/3625). Minētajā vēstulē SIA „Cēsu siltumtīkli” informē, ka ir izpildīts Cēsu novada domes
15.05.2014. lēmuma Nr. 221 „Par inženierbūves – dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā” 4. punkts par
minētā dūmeņa demontāžu ievērojot darbus regulējošo normatīvo aktu prasības.
Atbilstoši minētajā vēstulē minētajai informācijai un būvniecības dokumentācijai, kopējās būvniecības, demontējot
inženierbūvi – dūmeni Ķiršu ielā 10, sastāda 11 900,27 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk testā – PVN), jeb
14 399,33 EUR (ar PVN 21%), tajā skaitā:
-          projektēšanas darbu izmaksas 570,00 EUR (bez PVN);
-          demontāžas darbu izmaksas 11 330,27 EUR (bez PVN);
-          pievienotās vērtības nodoklis 2 499,06 EUR.
Inženierbūves – dūmeņa Ķiršu ielā 10 demontāžas darbi pieņemti ekspluatācijā 25.08.2014. ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāja apstiprinātu aktu.
Savstarpējās attiecības Cēsu pilsētas siltumapgādes jautājumos starp SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu novada pašvaldību
tiek regulētas atbilstoši „Līgumam par Cēsu pilsētas siltumtīklu modernizāciju un atjaunošanu” un „Līgumam par Cēsu
pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”, kā arī vēlāk noslēgtajām vienošanām
par grozījumiem minētajos līgumos.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 2. panta
pirmo daļu un 3. panta 1. punktu, likuma par „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 04.12.2014. atzinumu (prot. Nr. 16), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumā Nr. 221 „Par inženierbūves – dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs,
Cēsu novadā” šādu grozījumu:
 
1.      Izteikt lēmuma 4. punktu šādā redakcijā:
„Pilnvarot SIA „Cēsu siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 40003007848, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101, īpašnieka vārdā organizēt Dūmeņa demontāžu, ievērojot darbus regulējošo normatīvo aktu prasības, un
demontāžas darbus 14 399,33 EUR (četrpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi euro 33 centi) finansējot
savstarpējā ieskaita veidā no nomā nodoto pamatlīdzekļu nomas maksas.”
 
2.      Lēmuma aizpildi nodrošināt Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai.
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Lēmums Nr. 474 Par telpu pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā

Ziņo: J.Goba, pašvaldības administrācijas vadītājs
          Laika gaitā Cēsu novada pašvaldība, turpmāk Pašvaldība, ir saņēmusi pārmetumus no Cēsu pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem, ka pilsētas centrā un tai skaitā dzelzceļa stacijas un autoostas teritorijā nav labiekārtotu
publisko tualešu. Tāpat ir saņemtas Stacijas laukumam piegulošo nekustamo īpašumu īpašnieku un iedzīvotāju sūdzības,
ka minētās teritorijas apmeklētāji nokārto savas dabiskās vajadzības viņiem piederošo nekustamo īpašumu ēkās un
teritorijās, kas nav pieņemami. Stacijas laukums un dzelzceļa stacijas un autoostas ēka ir svarīgs Cēsu pilsētas
stratēģiskais punkts, kuru ikdienā izmanto ievērojams skaits Cēsu novada iedzīvotāju un pilsētas viesu, kuri ierodas mūsu
pilsētā ar vilcienu un autobusu transporta satiksmes līdzekļiem. Stacijas laukuma teritoriju šķērso svarīgi kājnieku
maršruti gan uz pilsētas centru, gan uz svarīgiem objektiem (piemēram: Cēsu tirgu u.c.). Dzelzceļa stacijas un autoostas
esošās tualetes atrodas atsevišķā ēkā, ilgstoši ir slēgtas, ir morāli novecojušas un tehniski sliktā stāvoklī. Uzklausot
iedzīvotāju un pilsētas viesu sūdzības, Pašvaldība ilgstoši ir vedusi pārrunas ar A/S Latvijas Dzelzceļš amatpersonām par
mūsdienu prasībām atbilstošu publisko tualešu ierīkošanu dzelzceļa stacijas un autoostas ēkā Stacijas laukumā 5, Cēsīs,
Cēsu novadā. Pašvaldība uzskata, ka pilsētai tik stratēģiski svarīgā vietā ir būtiski nodrošināt pilsētas nozīmes publisko
tualešu funkciju.
          Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības autonomajām
funkcijām ir „gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību”.
          Telpas atrodas Cēsu dzelzceļa stacijā Stacijas laukumā 5, Cēsis, LV-4101 palīgēkā ar kadastra apzīmējumu
4201 005 1315 017. Īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu Stacijas laukumā 5, Cēsīs, LV-4101, kadastra Nr.
4201 505 0078, sastāvošu no divām ēkām - ēka (kadastra apzīmējums 4201 005 1315 016) palīgēka (kadastra apzīmējums
4201 005 1315 017), reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
1000 0045 3254 Valsts akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš”, nodokļu maksātāja kods 40003032065, lēmuma datums:
03.02.2009.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu un 3.panta 3.punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass,
I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas
– nav, nolemj:
 
1.             Pieņemt bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā) nedzīvojamo telpu Nr.11, ar kopējo platību 23,7 m2,
Cēsu dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 5, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra apzīmējums Nr.4201 005 1315 016) sabiedriskās
tualetes uzturēšanai.
2.             Apstiprināt Telpu patapinājuma līgumu saskaņā ar pielikumu.
3.             Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldība organizē un finansē sabiedriskās tualetes darbību un
uzturēšanu.
4.             Uzdot Komunālajai nodaļai organizēt iepirkumu par Telpu kopšanu atbilstoši Publisko iepirkumu
likuma 8.²  pantam.
5.             Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai organizēt divu elektronisko monētu slēdzeņu iegādi
un uzstādīšanu Telpās.
6.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
Pielikums
 

Lēmums Nr. 475 Par ēkas pamatu Mazā Katrīnas ielā 12, Cēsīs, izslēgšanu no
pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” grāmatvedības
uzskaites

Ziņo: J.Markovs, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
 
Pamatojoties uz 2004.gada 29.janvārī parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu,  2004.gada 1.februārī pašvaldības

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_474.pdf
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aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” saņēmusi valdījumā nekustamo īpašumu – ēkas pamatus Mazā Katrīnas ielā
12, Cēsīs. Ēkas pamatu (grāmatvedības uzskaites kods /P36) sākotnējā vērtība ir 7.90 EUR, atlikusī vērtība 7.90 EUR.
Nolietojums netiek aprēķināts, jo ēkas pamati atrodas Cēsu pilsētas vēsturiskajā centrā, kas kā Cēsu senpilsēta ir valsts
aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu sarakstā.
Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” komisija, veicot gada inventarizāciju, 2014.gada 26.novembrī
apsekoja bilances kontā 1212z „Nedzīvojamās ēkas” uzskaitītos ēkas pamatus Mazā Katrīnas ielā 12, Cēsīs, un konstatēja,
ka tie faktiski nav identificējami, tiem nav piešķirts kadastra apzīmējums, nav ieraksta Zemesgrāmatā par īpašuma
tiesībām, kā arī nav nepieciešamo priekšnoteikumu īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Īpašuma tiesības uz
nekustamo īpašumu – ēkas pamatiem nevar tikt reģistrētas, jo saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu
zemesgrāmatās” 27.pantu, „ēku (būvju) atrašanās juridiskās personas bilancē (grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaitē)
pati par sevi nerada īpašuma tiesības”. Dati par zemes vienību (4201 005 2801) no Valsts kadastra reģistra sistēmas datu
bāzes liecina, ka zemes gabalam nav reģistrēti jebkādi apgrūtinājumi.
Ēkas pamatu uzturēšanā nav ieguldīti pašvaldības līdzekļi. Nekustamais īpašums nekādā veidā nav ticis izmantots un
netiek izmantots  pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” funkciju nodrošināšanai, kā arī nav ieceres tā
turpmākai attīstīšanai un lietderīgai izmantošanai.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 27.pantu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis,
E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.        Atļaut pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izslēgt no bilances konta 1212z uzskaitītos
ēkas pamatus ar atlikušo vērtību 7.90 EUR (septiņi euro 90 centi).
2.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 
 
 

Lēmums Nr. 476 Grozījumi Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr. 356 „Par
valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov. nodošanu Cēsu
novada pašvaldības īpašumā”

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
Ar Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr. 356 „Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu nov.
nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā” (prot. Nr. 11, 23.punkts) Cēsu novada dome lūdz Latvijas Republikas
Finanšu ministriju atbalstīt Latvijas Republikas Ministru kabinetu saskaņā ar  Publiskas personas mantas atsavināšanas
likuma 43.pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo
īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4201 006 1607) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4201
006 1607) 9490 m2 platībā un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4201 006 1607 001 un 4201 006 1607 002) -  
Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads, turpmāk – Nekustamais īpašums.
            Saskaņā ar informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, zemes vienības
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 006 1607) ar kopējo platību 0,9490ha (9490 m2) sastāvā atrodas Valsts
meža reģistrā iekļauta meža zeme (mežaudze) 0,25ha platībā. 
   Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktā noteikts, ka zemesgrāmatā ierakstītas valsts meža zemes atsavināšanu
apbūves uzturēšanai pilsētās var atļaut ar ikreizēju Ministru kabineta rīkojumu, ja tā nepieciešama likumā “Par
pašvaldībām” noteikto šādu pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – ceļu būvniecībai; kapsētu izveidošanai vai
paplašināšanai; parku ierīkošanai un uzturēšanai; mežaparku ierīkošanai un uzturēšanai pilsētu un ciemu teritorijās.
Saskaņā ar Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005. – 2017.gadam (saistošie noteikumi apstiprināti ar Cēsu pilsētas
domes 09.06.2005. lēmumu „Par saistošo noteikumu Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005. – 2017.”
apstiprināšanu” (prot. Nr.14, 38.punkts.) un 03.09.2009. lēmumu Nr.195 „Par Cēsu novada saistošo noteikumu Nr.5 „Cēsu
novada teritorijas plānojums” apstiprināšanu” (protokols Nr.8)) un Cēsu pilsētas domes 14.09.2006. lēmumu Nr.538 „Par
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Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka Dabas aizsardzības plāna 2006 – 2015 apstiprināšanu”, Cēsu pilsētas
administratīvajā teritorijā izveidots Cēsu dabas un kultūrvēsturiskais parks, kura sastāvā daļējā apmērā ietilpst valsts
nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4201 006 1607)  Ziemeļu iela 16 , Cēsis, Cēsu novads, sastāvā
esošā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4201 006 1607. Jebkāda saimnieciskā darbība, tajā skaitā mežizstrāde, Cēsu
dabas un kultūrvēsturiskais parka teritorijā nav atļauta.
  Atbilstoši  Cēsu pilsētas domes 14.09.2006. lēmumam Nr.538 „Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka
Dabas aizsardzības plāna 2006 – 2015 apstiprināšanu, teritorijas  daļa Ziemeļu  ielā  16, kas piekļaujas  Vinterupītei, ir
dabas lieguma un dabas parka zonās. Gar Vinterupīti paredzēts attīstīt tūrisma infrastruktūru: parku -   izzinošu 
dabas pastaigu taku, to ikdienā izmantojot arī  izglītojamo apmācības procesā - radošuma veidošanai.
Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Meža likuma 44.panta ceturtās daļas 2.punktu, Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.12.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 46, 10.punkts), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
           

Grozīt Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumu Nr. 356 „Par valsts nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu1.
nov. nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā” (prot. 11, 23.punkts), papildinot ar jaunu funkciju,  2.punktu
izsakot šādā redakcijā:

 „2. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldībai Nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju – izglītības procesa
organizēšanai, kultūras un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai, tautas jaunrades attīstībai, veselības un sociālās
aprūpes pieejamības nodrošināšanai, parka ierīkošanai un uzturēšanai.

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

 
 

Lēmums Nr. 477 Par Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmuma 14§ (prot. Nr.14)
 „Par zemes gabala Imantas ielā 3, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā” atzīšanu par
spēku zaudējušu un par zemes vienības Imantas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,
piekritību pašvaldībai

Ziņo: Z.Jēkabsone, Zemes komisijas priekšsēdētāja 
 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība Imantas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov.,
kadastra apzīmējums 4201 007 0408, platība 3300 m2. Uz zemes vienības atrodas Turku karagūstekņu kapi. Lai veiktu
kapu rekonstrukciju sadarbības līguma starp Turcijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju un Brāļu kapu
komiteju ietvaros, zemes gabals Imantas ielā 3, Cēsīs, ar Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmuma 14§ (prot. Nr.14) „Par
zemes gabala Imantas ielā 3, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā” piešķirts pastāvīgā lietošanā  Sabiedriskajai organizācijai Brāļu
kapu komiteja.
Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 08.11.1999. izziņu Nr. 5-JP-11883, 1943.gada dokumentos kā nekustamā
īpašuma „Turku kapi”, kurš atradies Cēsu pilsētā, īpašniece bijusi Cēsu pilsētas pašvaldība, tomēr nekustamais īpašums
zemesgrāmatā līdz 1940.gadam nav bijis reģistrēts.
Saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 4.1 panta
otrās daļas 5.punktu, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā  piekrīt pašvaldībai,
ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā neapbūvēts zemes gabals paredzēts pašvaldības funkciju īstenošanai. Šajā
gadījumā zemes gabalam teritorijas plānojumā ir noteikta izmantošana „Kapi”. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu, kapsētu uzturēšana ir pašvaldības autonomā funkcija.
Turku karagūstekņu kapu rekonstrukcija iepriekš minētā sadarbības līguma ietvaros ir veikta, tomēr Brāļu kapu komitejai
nav tiesiska pamata iegūt kapu zemi īpašumā. Šobrīd kapu uzturēšanu veic Cēsu novada pašvaldība,
Ievērojot iepriekš minēto, izskatot Brāļu kapu komitejas 01.12.2014. iesniegumu Nr.138/2.2, saskaņā ar Ministru kabineta
01.09.2009. noteikumu Nr.996 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk
izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 3.2.punktu,
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pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Cēsu
novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.12.2014. priekšlikumu (prot. Nr.47) un Cēsu pilsētas
Zemes komisijas 10.12.2014. atzinumu (prot. Nr.3), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs,
A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis,
L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 24.07.2003. lēmuma 14§ (protokols Nr.14) „Par zemes gabala
Imantas ielā 3, Cēsīs, piešķiršanu lietošanā”.
2.      Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Imantas ielā 3, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 007 0408 (zemes vienības plāns pielikumā):
2.1.   Zemes vienības platība 3590 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
2.2.   Piekritības pamatojums – likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”4.1panta otrās daļas 5.punkts.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 478 Par valsts amatpersonas amata pienākumu savienošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā 22.11.2014. saņemts Latvijas Republikas 12.saeimas deputāta A.Rasmaņa un Cēsu novada
pašvaldības izpilddirektora A.Mihaļova iesniegums ar lūgumu atļaut  Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram
A.Mihaļovam valsts amatpersonas amatu (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors) ar citu amatu (Latvijas Republikas
12.saeimas deputāta A.Rasmaņa palīga amats). Jautājums tika izskatīts ar Cēsu novada domes 10.10.2013. lēmumu Nr. 413
„Par komisijas izveidošanu” izveidotās Cēsu novada pašvaldības iestāžu un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 
27.11.2014. sēdē, kurā tika nolemts pieprasīt papildu informāciju saistībā ar amatu savienošanu. Papildu informācija
saistībā ar amatu savienošanu tika saņemta 08.12.2014. (Nr. 1-25/4149).
Ar Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 6 par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru iecelts A.Mihaļovs,
tādējādi, atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas
14.punktam, atzīstams par valsts amatpersonu.
Ar Cēsu novada domes lēmumiem un Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumiem Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors A.Mihaļovs iecelts dažādu komisiju (Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija, Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi), tādējādi, atzīstams par valsts
amatpersonu arī atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrajai daļai. Ar
Cēsu novada domes lēmumiem un Cēsu novada domes priekšsēdētāja rīkojumiem Cēsu novada pašvaldības
izpilddirektors A.Mihaļovs iecelts arī dažādu konkursu komisiju, u.c. komisiju sastāvā, attīstības projekta ieviešanas u.c.
darba grupu sastāvā.
Izvērtējot likumā „Par pašvaldībām” u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajos noteiktajos normatīvajos aktos noteiktās
pašvaldības izpilddirektora funkcijas, t.sk., Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošajos noteikumos Nr. 18 „Cēsu novada
pašvaldības nolikums”, ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu Nr. 156 apstiprinātā iestādes „Cēsu novada
pašvaldība” nolikumā noteikto kompetenci, to kompetenci, kas noteikta Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram amata
aprakstā, to kompetenci, ko Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors realizē kā ar Cēsu novada domes lēmumiem un Cēsu
novada domes priekšsēdētāja rīkojumiem izveidoto komisiju loceklis/ priekšsēdētājs, kas noteikta likumos, Ministru
kabineta noteikumos vai komisiju reglamentos, kā arī izvērtējot Saeimas kārtības ruļļa 195. - 197.pantā noteikto Saeimas
deputāta palīga amata kompetenci, nevar secināt, ka Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora amata un Latvijas
Republikas 12.saeimas deputāta A.Rasmaņa palīga amata savienošana varētu radīt interešu konfliktu, būt pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām vai kaitēt valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektās daļas 4.punktu un
8.1panta ceturto prim daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 38.pantu, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Bimbirulis, M.Sestulis, U.Lencbergs, M.Niklass, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs,
T.Jaunzemis, E.Geruļskis, A.Melbārdis, L.Krastiņa, I.Lāce, I.Timermanis), pret – 1 (G.Grosbergs), atturas – nav, nolemj:
 
Atļaut Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram A.Mihaļovam savienot valsts amatpersonas amatu (pašvaldības
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izpilddirektors, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas priekšsēdētājs, Komisija darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētājs) ar citu amatu (Latvijas Republikas
12.saeimas deputāta A.Rasmaņa palīgs), jo atzīstams, ka amata savienošana nerada interešu konfliktu un nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, bet ar nosacījumu, ja tas netraucē tiešo pienākumu pildīšanai un tiek
veikts ārpus tiešo pienākumu pildīšanai noteiktā darba laika.
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