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Lēmums Nr. 209 Par mantas nodošanu
Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un 21. panta pirmās daļas 19. punktu,
Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta trešo daļu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Nodot bez atlīdzības A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai pārceļoties uz jaunām telpām Raunas ielā 12 – 2 Cēsīs
Hidro/termometrus DT-305 Kenner 9 gabalus par kopējo vērtību EUR 125.94 (viens simts divdesmit pieci euro un 94
centi).

Lēmums Nr. 210 Par finansiālu atbalstu VIII Latvijas Baptistu draudžu Dziesmu
svētku rīkošanai
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Izskatot Latvijas Baptistu draudžu savienības iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt VIII Latvijas Baptistu draudžu
Dziesmu svētku rīkošanu 2015.gada 13.-19.jūlijā, Cēsīs, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,
atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 24.04.2014. atzinumam (prot.Nr.6), Cēsu novada
dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
Atbalstīt VIII Latvijas Baptistu draudžu Dziesmu svētku rīkošanu 2015.gada 13.-19.jūlijā, Cēsīs.
2.
Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās
darbības un plānot nepieciešamo līdzfinansējumu 2015.gada kultūras pasākumu budžeta projektā.
3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 211 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Vaives pagastā,
Cēsu novadā
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 07.05.2014. reģistrēts XX iesniegums (reģ. Nr.
1-12/89) ar lūgumu piešķirt nosaukumus zemes gabaliem, kas izveidoti, izstrādājot zemes ierīcības projektu zemes
vienībai “Jaunāres”, Vaives pag. Cēsu nov., ar kadastra apzīmējumu 4290 007 0011. Zemes gabalam Nr.1 saglabāt
nosaukumu „Jaunāres”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes gabalam Nr.2 piešķirt nosaukumu „Augšjaunāres”, Vaives pag.,
Cēsu nov., un zemes gabalam Nr.3 piešķirt nosaukumu „Lauku Jaunāres”, Vaives pag., Cēsu nov.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma 14. panta otro daļu un 17. panta otro daļu, Ministru kabineta 10.01.2012. noteikumu Nr.50 „Vietvārdu
informācijas noteikumi” 24.2. punktu, ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
13.05.2014. atzinumu (prot. Nr.19), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Zemes ierīcības projekta "Jaunāres", Vaives pagasts, Cēsu novads, izstrādes rezultātā izveidotajām trīs zemes
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vienībām , kas tiks veidoti kā atsevišķi nekustamie īpašumi (pielikumā zemes gabalu shēma):
1.1. saglabāt nosaukumu "Jaunāres", Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.1;
1.2. apstiprināt nosaukumu "Augšjaunāres", Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.2;
1.3. apstiprināt nosaukumu "Lauku Jaunāres", Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.3.
1. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 212 Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes
vienības Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., daļai
Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
Zemes vienības Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 008 1001), platība ir 28421 m2. Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tai reģistrēti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Individuālo dzīvojamo
māju apbūve” (0601), 22847 m2, un „Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (0701), 5574 m2. Nekustamā
īpašuma Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., īpašnieks MAS „REVERSED” gatavojas iznomāt daļu no minētās zemes vienības
2702 m2 platībā uz zemes gabala esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jurģu ielā 1, Cēsīs, uzturēšanai un
apsaimniekošanai.
Izskatot MAS „REVERSED”, reģ. Nr. 40003347400, administratores Elīnas Dupates, adrese Mūkusalas iela 41B, Rīga ,
LV-1004, 17.04.2014. iesniegumu Nr. 14.04.17.4.-E par zemes vienības daļas (iznomāšanas vajadzībām) lietošanas mērķa
noteikšanu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, „Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma” 9.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.2., 7. un 16.1.punktu,
saskaņā ar Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2014. priekšlikumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt zemes vienības Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1001, daļai – nomas
platībai Jurģu ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov. – nekustamā īpašuma lietošanas mērķi „Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju
apbūve” (0701), platība 2702 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes vienības daļas plānu (saskaņā ar
plāna skici pielikumā);
2. Zemes vienības Jurģu ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra apzīmējums 4201 008 1001, pārējai daļai saglabāt
esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus („Individuālo dzīvojamo māju apbūve” (0601), 22847 m2, un „Vienstāva
un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve” (0701), 2872 m2).

Lēmums Nr. 213 Grozījumi Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226 „Par
Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 02.04.2014. saņemts SIA „Lucky Food”, juridiskā adrese Saules iela 17 B- 2, Cēsis, Cēsu novads,
iesniegums (reģistrēts ar Nr. 1- 38/ 1147), turpmāk Iesniegums, ar lūgumu izskatīt iespēju ierīkot vasaras kafejnīcu ēkai
Lielā Katrīnas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā piegulošajā teritorijā Rožu laukumā, saskaņā ar Iesniegumam pievienoto idejas
metu, izmantošanai no 01.06.2014. līdz 31.08.2014.
Iesniegums 08.04.2014. tika izskatīts Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijā (prot. Nr. 14)
un 24.04.2014. Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā (prot. Nr.6 ).
Situācijas apraksts:
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2006. gada 28. jūnijā tika akceptēts „Rožu laukuma Cēsīs rekonstrukcija” tehniskais projekts (šifrs-S, Nr. 62), kurā
paredzētas trīs āra kafejnīcu izvietošanas vietas Rožu laukumā. Pirmā- pretī ēkai Rīgas ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā
(turpmāk tekstā Nr.1), otrā- ēkai Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā piegulošajā teritorijā (turpmāk tekstā Nr.2) un trešāēkai Torņa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā piegulošajā teritorijā (turpmāk tekstā Nr.3). Plānoto āra kafejnīcu novietojums
pamatots ar to, ka minētajās ēkās darbojās vai tika plānotas kafejnīcas vai restorāns. Uz Rožu laukuma rekonstrukcijas I
kārtas pabeigšanas brīdi 2008. gadā ēkas Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā un Torņa ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā netika
izmantotas un to tehniskais stāvoklis nepieļāva iespēju tām piegulošajā teritorijā izvietot āra kafejnīcas (līdzīga situācija ir
arī šobrīd).
31.03.2011. Cēsu novada Būvvaldes sēdē pieņemts lēmums Nr. 70 „Par āra kafejnīcu ierīkošanu Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu
novadā”, turpmāk Lēmums Nr. 70, kurā noteikti tehniskie nosacījumi āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu
novadā.
04.04.2011. Cēsu novada domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
(prot. Nr. 8, 11. p.), turpmāk Lēmums Nr. 226, kurā noteiktas vietas vasaras kafejnīcu izvietošanai, vietas, kurās uz laiku
līdz piegulošo ēku rekonstrukcijas pabeigšanai āra kafejnīcas neparedzēt un vieta skatuves un citu uzstādījumu
ierīkošanai pilsētas nozīmes pasākumu laikā (skatīt pielikumu Nr. 1). Kā viens no galvenajiem nosacījumiem āra kafejnīcas
ierīkošanai potenciālajam nomniekam noteikts nodrošināt āra kafejnīcas darbību ar stacionāras tualetes un virtuves
pakalpojumu pieejamību Rožu laukumam piegulošajos nekustamajos īpašumos.
12.05.2011. Cēsu novada dome ārkārtas domes sēdē pieņemts lēmums Nr. 287 „Par konkursa „Par pašvaldības īpašumā
esošas zemes nomu āra kafejnīcu ierīkošanai Rožu laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā” rezultātu apstiprināšanu”. Konkursa
rezultātā nomas tiesības Rožu laukumā ieguva SIA „2 Lokals” un SIA „Skuja un Skuja”, par ko noslēgti atbilstoši zemes
nomas līgumi.
Lai nodrošinātu iespēju veikt nepārtrauktu uzņēmējdarbību rudens, ziemas un pavasara sezonās, 20.10.2011. pieņemti
„Grozījumi Cēsu novada domes 14.14.2011. lēmumā Nr. 226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu””, ar
kuriem noteikts, ka nomas teritorijās Nr. 1 un Nr. 4 nomniekiem ir atļauts ierīkot brīvi stāvošus tirdzniecības paviljonus un
tamlīdzīgas īslaicīgas lietošanas būves. Nomas teritorijas Nr. 4 nomnieks SIA „2 Lokals” 2012. gadā šādu paviljonu ierīkoja.
19.05.2014. beidzas nomas teritoriju Nr. 1 un Nr. 4 zemes nomas līgumu termiņi. 16.12.2013. SIA „Skuja un Skuja” ir lūgusi
Cēsu novada pašvaldību samazināt iznomāto platību (iesniegums reģistrēts ar Nr. 7/ 4619). 21.04.2014. SIA „Veca skola” ir
lūgusi Cēsu novada pašvaldību iznomāt zemi Rožu laukumā vasaras kafejnīcas ierīkošanai (iesniegums reģistrēts ar Nr. 7/
655. Uzņēmums kafejnīcas vajadzībām nomā telpas ēkā Rīgas ielā 25, Cēsīs, Cēsu novadā). Šobrīd Cēsu novada
pašvaldība gatavo jaunus zemes nomas līgumus ar SIA „Skuja un Skuja”, SIA „2 Lokals” un SIA „Veca skola”.
2013. gada vasaras sezonā, palielinoties Cēsu pilsētas apmeklētāju skaitam, bija vērojama tendence, ka pilsētas centrā un
tai skaitā Rožu laukumā ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas kapacitāte bija nepietiekoša. Tāpat teritorija Nr. 5
iepriekšējā atskaites periodā tikai atsevišķos gadījumos bija daļēji aizņemta. Atļaujot teritorijā Nr. 5 atvērt ceturto āra
kafejnīcu, tiktu sasniegts maksimālais plānotais kafejnīcu skaits Rožu laukumā, radīta iespēja vēl vienam uzņēmējam
attīstīt savu pakalpojumu un radīta veselīga konkurence esošajiem kafejnīcu īpašniekiem. Tā rezultātā iegūtu visa
sabiedrība: Rožu laukumā ēdināšanas pakalpojumus varētu saņemt lielāks klientu skaits, dažādotos piedāvājuma klāsts,
klientam būtu iespējas izvēlēties, kristos cenas un tml.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas
10.punktu, 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr. 735 ‘’Noteikumi par publiskas personas zemes nomu’’ 15.punktu,
saskaņā ar Cēsu novada Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 08.04.2014. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.14),
Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 24.04.2014. sēdes atzinumu (prot. Nr.6) kā arī, atbalstot
uzņēmējdarbības vides attīstību, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks,
I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 14.04.2011. lēmumā Nr. 226 „Par Rožu laukuma Cēsīs, Cēsu novadā, izmantošanu”
(prot. Nr. 8, 11. punkts) šādus grozījumus:
1.1.izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā: „1.2. Paredzēt teritorijas Nr. 1 (maksimālā platība 125 m2), Nr. 4 ( maksimālā
platība 80 m2) un Nr. 5 (maksimālā platība 75 m2) āra kafejnīcu ierīkošanai. Teritoriju Nr. 1 iespējams sadalīt vairākos
nomas objektos”;
1.2.izteikt 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā: „1.3. Nomas teritorijā Nr. 5 ārā kafejnīcas aprīkojumu paredzēt mobilu, viegli
transformējamu un pārvietojamu, lai nepieciešamības gadījumā pilsētas nozīmes pasākumu laikā, teritorijā Nr. 5 vai tās
daļā pasākuma organizētājs varētu ierīkot skatuvi vai citus uzstādījumus, nomniekam uz laiku ierādot citu teritoriju Rožu
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laukumā”;
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 214 Par pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu saraksta
apstiprināšanu Vaives pagastā
Ziņo: A.Mihaļovs, pašvaldības izpilddirektors
Pašvaldības autoceļi ir sastāvdaļa autoceļu tīklam Vaives pagastā. Autoceļu tehniskais stāvoklis ir
noteicošais faktors iedzīvotāju mobilitātes, nodarbinātības un pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un lauku
teritorijas apdzīvotības saglabāšanai. Viens no lielākiem šķēršļiem lauku saimniecību un uzņēmumu attīstībai un izveidei
ir lauku ceļu sliktais stāvoklis. Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja mutisku rīkojumu un pašvaldības
autoceļu apsekošanas rezultātiem, ir sastādīts pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu saraksts, kurā ir izvērtēts
autoceļu tehniskais stāvoklis, ekonomiskā nepieciešamība un atbilstība Vaives pagasta teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ceļu satiksmes likuma 6.
panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontrole”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošo noteikumu
Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums” sadaļu 1.11." Cēsu rajona Vaives pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, pamatojoties uz Cēsu novada domes 24.04.2014. Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu sarakstu Vaives pagastā saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Attīstības nodaļai autoceļu remontu prioritāšu sarakstu iekļaut Cēsu novada pašvaldības investīciju plānā
2014.-2019.
3. Autoceļu remontdarbu izpildi pēc finanšu līdzekļu piešķiršanas veikt Vaives pagasta pārvaldei.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot:
4.1.Administrācijas vadītājam par 2. lēmuma punktu;
4.2. Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram par lēmuma 3. punktu.
Pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu saraksts Vaives pagastā

Lēmums Nr. 215 Par pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu
saraksta apstiprināšanu Cēsu pilsētā
Ziņo: J.Belasovs, Komunālās nodaļas vadītājs
Autoceļu tehniskais stāvoklis ir noteicošais faktors iedzīvotāju mobilitātes, nodarbinātības un
pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai. Pamatojoties uz pašvaldības autoceļu apsekošanas rezultātiem, ir sastādīts
pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un remontu prioritāšu saraksts, kurā ir izvērtēts autoceļu tehniskais stāvoklis,
ekonomiskā nepieciešamība un atbilstība Cēsu pilsētas teritorijas plānojumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ceļu satiksmes likuma 6.
panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontrole”, Cēsu novada domes 03.09.2009. saistošiem
noteikumiem Nr.5 ”Cēsu novada teritorijas plānojums”, ievērojot Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 01.04.2014.
(prot. Nr. 13) atzinumu un Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 03.04.2014. atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu novada dome,
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atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, L.Krastiņa, I.Timermanis, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – 1 (deputāts A.Rasmanis), atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt pašvaldības autoceļu remontu prioritāšu sarakstu Cēsu pilsētā saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Attīstības nodaļai autoceļu remontu prioritāšu sarakstu iekļaut Cēsu novada pašvaldības investīciju
plānā 2014.-2016.
3. Autoceļu remontdarbu izpildi pēc finanšu līdzekļu piešķiršanas veikt Cēsu novada pašvaldības Komunālai
nodaļai.
1. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam.
Pašvaldības autoceļu rekonstrukcijas un izbūves prioritāšu saraksts

Lēmums Nr. 216 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”
dalību Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta 4. punktu, ievērojot Publisko aģentūru likuma 16. panta pirmo daļu
un Cēsu novada domes 2014. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu”, lai
veicinātu informācijas apmaiņu un labas prakses piemēru sociālajā jomā popularizēšanu, un lai sekmētu Cēsu novada
pašvaldības līdzdalību valsts sociālās politikas pamatnostādņu izstrādes procesos, atbilstoši Cēsu novada domes Sociālo
lietu komitejas 17.04.2014. atzinumam (protokols Nr. 4) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam
(protokols Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” iestāšanos Latvijas pašvaldību sociālo
dienestu vadītāju apvienībā.
2. Biedra naudu Latvijas pašvaldību sociālo dienestu apvienībā (72,00 euro gadā) finansēt no Cēsu novada
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” budžeta.
3. Deleģēt Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests” pārstāvēt aģentūras direktori Ivetu Sietiņsoni.

Lēmums Nr. 217 Par tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002,
un tam pieguļošās teritorijas Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā,
nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz 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” 47.punktu, kā arī
tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un tam pieguļošās teritorijas 30 m2 platībā Cēsu pils parkā,
Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 06.03.2014.
lēmumu Nr.140 (prot. Nr. 3, 44.p.) 7.3. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. (prot.Nr.6)
atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
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1.
Apstiprināt tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un tam pieguļošās teritorijas 30 m2
platībā Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu novadā nomas tiesību izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem
nomas tiesības ieguva XX, nosolot nomas maksu EUR 22,49 (divdesmit divi euro 49 centi) par nomas objektu mēnesī.
2.
Lēmuma izpildi organizēt uzdot veikt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram.

Lēmums Nr. 218 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Cēsu valsts ģimnāzijas
ECDL eksaminācijas centram
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Cēsu Valsts ģimnāzijas
direktores G.Bērziņas 16.04.2014. iesniegumu Nr.1-12/53, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
24.04.2014. atzinumu (protokols Nr.6) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (protokols Nr.6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
Apstiprināt Cēsu Valsts ģimnāzijas ECDL eksaminācijas centra šādus maksas pakalpojumus:

Pakalpojuma veids

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

ECDL un E-Citizen kartes iegāde
ECDL karte
22,00
E-Citizen karte
15,00
Skolēniem ECDL karte un
9,25
sertiﬁkāts ( pēc sekmīgas
valsts ieskaites informātikā
nokārtošanas – katrā ieskaites
daļā iegūti vismaz 75% no
maksimāli iespējamā punktu
skaita)
Maksa par testu veikšanu
E-Citizen
3,13
ECDL (par katru moduli)
3,13
automātiskā testēšana
ECDL (par katru moduli)
1,71
manuālā testēšana
ECDL (par katru moduli)
3,13
automātiskā testēšana CVĢ
darbiniekiem un skolēniem
ECDL (par katru moduli)
1,71
manuālā testēšana CVĢ
darbiniekiem un skolēniem
Kursu vadīšana, lai
sagatavotu pretendentus
ECDL un E-Citizen
sertiﬁkāta saņemšanas
eksāmenu kārtošanai

2.

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

Testētāju
atalgojums
pirms
nodokļu
nomaksas,
EUR

Izmaksas
kopā, EUR,
t.sk. PVN 21%
(vienam
cilvēkam)

1,50
1,50
1,50

1,50
1,50
3,25

25,00
18,00
14,00

1,50
1,50

3,37
3,37

8,00
8,00

1,50

4,79

8,00

-

3,37

6,50

-

4,79

6,50

1,50

2,50

4,00

Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei.
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Lēmums Nr. 219 Par Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmuma Nr. 204 „Grozījumi
Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei””
atzīšanu par spēkā neesošu un 30.12.2011. Telpu nomas līguma Nr. 663/2011/2-7
izbeigšanu pirms termiņa
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumu Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei” (protokols Nr. 27, 26.p.), 30.12.2011. noslēgts Telpu nomas
līgums Nr. 663/2011/2-7, ar kuru nekustamā īpašuma, administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1413 001,
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, daļa – nedzīvojamas biroja telpas ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 74,7 m2, nodotas
lietošanā par maksu (nomā) Rīgas Tehniskajai universitātei ar mērķi – atvērt Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāli un
nodrošināt tās darbību, termiņš 31.12.2019.
17.04.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 204 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625
„Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”” (protokols
Nr. 5, 23.p.), ar kuru nolemts samazināt nomā nodoto telpu platību no 74,7 m2 uz 38,7 m2.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles 23.04.2014. iesniegums, Nr. 02800-2.2./5
(reģistrēts 23.04.2014. ar Nr. 7/1435), ar kuru tā, pamatojoties uz telpu pārņemšanu Piebalgas ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā,
atsakās no Telpu izmantošanas Raunas ielā 4, Cēsīs ar 30.04.2014., un lūdz pārtraukt iepriekš noslēgto telpu nomas
līgumu. 17.04.2014. lēmumā Nr.204 apstiprinātie grozījumi uz iesnieguma reģistrēšanas brīdi nav stājušies spēkā. Ar
30.04.2014. Aktu par telpu nodošanu - pieņemšanu Rīgas Tehniskā universitāte ir nodevusi un Cēsu novada pašvaldība
pieņēmusi ar 30.12.2011. Telpu nomas līgumu Nr. 663/2011/2-7 nomā nodotās telpas.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865.panta, ievērojot 30.12.2011. Telpu nomas līguma Nr. 663/2011/2-7 5.2.punktu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmumu Nr. 204 „Grozījumi Cēsu novada domes
22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai
universitātei”” (protokols Nr, 5, 23.p.).
2. Izbeigt 30.12.2011. Telpu nomas līgumu Nr. 663/2011/2-7 ar 30.04.2014. (ieskaitot).
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēja līgumu 30.12.2011. Telpu
nomas līgumam Nr. 663/2011/2-7.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 220 Par Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmuma Nr. 206 „Grozījumi
01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas
ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam” atzīšanu par
spēkā neesošu un grozījumiem 01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599
„Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Valsts meža dienestam”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 01.12.2011.lēmumu Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā,
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nodošanu nomā Valsts meža dienestam” (protokols Nr. 26, 20.p.), 07.12.2011. noslēgts Telpu nomas līgums Nr.
649/2011/2-7, ar kuru nekustamā īpašuma, administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1413 001, Raunas iela 4,
Cēsis, Cēsu novads, daļa – nedzīvojamas biroja telpas Nr.18,19 ēkas 1.stāvā un Nr. 3,4,5,6,7,8 ēkas 3.stāvā ar kopējo
platību 114,8 m2, turpmāk – Telpas - , nodotas lietošanā par maksu (nomā) Valsts meža dienestam ar mērķi –nodrošināt
Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Cēsu biroja darbību.
Pamatojoties uz Valsts meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības 18.03.2014. iesniegumu Nr. VM2.1-4/194
(reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 18.03.2014. ar Nr. 7/963), ar kuru tā lūdz ar 01.05.2014. nomas telpas 3.stāvā pārcelt uz
1.stāvu, lai atvieglotu iedzīvotāju pieejamību, 17.04.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 206 „Grozījumi
01.12.2011. Cēsu novada domes lēmumā Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
nomā Valsts meža dienestam”” (protokols Nr. 5, 25.p.), ar kuru no nomas telpu sastāva izslēgtas telpas Nr. 3,4,5,6 ēkas
3.stāvā un papildus ieslēgtas telpas Nr. 1,2,7 ēkas 1.stāvā. 17.04.2014. lēmumā Nr. 206 apstiprinātie grozījumi uz
lēmuma sagatavošanas brīdi nav stājušies spēkā, un tie pilnībā neatrisina Valsts meža dienesta 18.03.2014. iesniegumā
izteikto lūgumu.
17.04.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 205 „Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 148 „Par
nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu”” (protokols Nr.5,
24.p..p.), ar 01.05.2014. samazinot Rīgas Starptautiskajai ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolai nomā nodoto
telpu platību, no nomas telpu saraksta izslēdzot telpu Nr.7 ēkas 1.stāvā.
15.05.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr.219 „Par Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmuma Nr. 204 „Grozījumi
Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu
nomā Rīgas Tehniskajai universitātei”” atzīšanu par spēkā neesošu un 30.12.2011. Telpu nomas līguma Nr. 663/2011/2-7
izbeigšanu pirms termiņa” (protokols Nr. 6, 12.p.), 30.04.2014. (ieskaitot) izbeidzot nomas attiecības attiecībā uz visām
Rīgas Tehniskajai universitātei nomā nodotajām telpām Nr. 1,2,3,5,6 ēkas 1.stāvā.
Ievērojot iepriekš minēto, faktu, ka Valsts meža dienests ar 01.05.2014. ir uzsācis telpu Nr. 1,2,3,5,6,7 faktisko lietošanu
ēkas 1.stāvā un izbeidzis telpu Nr. 3,4,5,6,7,8 lietošanu ēkas 3.stāvā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta
otrās daļas 3.punktu, 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” 4.punkta
4.10.apakšpunktu un 7.punktu, 30.12.2011. Telpu nomas līguma Nr. 649/2011/2-7 5.1.punktu, Cēsu novada domes
09.12.2010. lēmumu Nr. 764 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu
maksu” (protokols Nr. 22, 27.p.), Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 29.04.2014.
atzinumu (protokols Nr.17), un Cēsu novada domes 15.05.2014. lēmumu Nr.219 „Par Cēsu novada domes 17.04.2014.
lēmuma Nr. 204 „Grozījumi Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs,
Cēsu novadā, nodošanu nomā Rīgas Tehniskajai universitātei” atzīšanu par spēkā neesošu un 30.12.2011. Telpu nomas
līguma Nr. 663/2011/2-7 izbeigšanu pirms termiņa” (protokols Nr. 6, 12.p.), saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.05.2014. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.04.2014. lēmumu Nr. 206 „Grozījumi 01.12.2011. Cēsu novada
domes lēmumā Nr. 599 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Valsts meža
dienestam”” (protokols Nr, 5, 25.p.).
2. Piekrist, ka telpas Nr. 3,4,5,6,7,8 administratīvās ēkas Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā 3.stāvā tiek izslēgtas no
nomas telpu sastāva 30.04.2014. (ieskaitot) un telpas Nr. 1,2,3,5,6,7 minētās ēkas 1.stāvā ir nodotas nomā Valsts meža
dienestam ar 01.05.2014.
3. Izdarīt Cēsu novada domes 22.12.2011. lēmumā Nr. 625 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu nomā Valsts meža dienestam” (protokols Nr.26, 20.p.) šādus grozījumus:
3.1 aizstāt lēmuma 1.punktā vārdus un skaitļus „telpas Nr. 18,19 ēkas 1.stāvā un Nr. 3,4,5,6,7,8 ēkas 3.stāvā, ar kopējo
platību 114,8 m2” ar vārdiem un skaitļiem „telpas Nr. 1,2,3,5,6,7,18,19 ēkas 1.stāvā, ar kopējo platību 128,5 m2”;
3.2 aizstāt lēmuma 3.punktā vārdus un skaitļus „par Telpām: 1,70 Ls/m2 mēnesī (bez PVN), ieskaitot nomas telpu
uzkopšanu, kas kopā sastāda 195,16 Ls (viens simts deviņdesmit pieci lati 16 santīmi) mēnesī, bez PVN” ar vārdiem un
skaitļiem „par telpām Nr. 1,2,3,5,6 ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 74.7 m2: 3,06 EUR/m2 mēnesī (bez PVN), par telpām Nr.
7,18,19 ēkas 1.stāvā ar kopējo platību 53.8 m2: 2,42 EUR/m2 mēnesī (bez PVN), ieskaitot nomas telpu uzkopšanu, kas
kopā sastāda 358,78 EUR (trīs simt piecdesmit astoņi euro 78 centi) mēnesī, bez PVN”;
3.3 aizstāt lēmuma 4.punktā vārdus un skaitļus „kas kopā sastāda 1,82 Ls/m2 x 114,8 m2 = 208,94 Ls (divi simti astoņi
lati 94 santīmi) mēnesī, bez PVN” ar vārdiem un skaitļiem „kas kopā sastāda 2,59 EUR/m2 x 128.5 m2 = 332.82 EUR (trīs
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simt trīsdesmit divi euro 82 centi) mēnesī, bez PVN”.
4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 07.12.2011. Telpu nomas
līgumā Nr. 649/2011/2-7.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.

Lēmums Nr. 221 Par inženierbūves - dūmeņa demontāžu Ķiršu ielā 10, Cēsīs,
Cēsu novadā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Inženierbūve – dūmenis, kadastra apzīmējums 4201 008 0317 051, Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, Cēsu novadā,
turpmāk arī – Dūmenis -, uz Cēsu pilsētas (novada) pašvaldības vārda reģistrēta Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0003 0181 (lēmuma datums 01.10.2001.) un uzņemta Cēsu novada
pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā vienots pamatlīdzeklis kopā ar katlu māju un noliktavu ar sākotnējo inventāra Nr.
/P2516, pēc Dūmeņa nodalīšanas no vienotā pamatlīdzekļa tam piešķirts inventāra Nr. /P140499, atlikusī vērtība uz
30.04.2014. LVL 0,00.
Ar 27.02.2001. Līgumu „Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”,
Dūmenis nodots nomā SIA „Cēsu Būvnieks” (vēlāk – SIA „CB”), 19.01.2009. starp Cēsu novada domi, SIA „CB”, (iepriekš
SIA „Cēsu būvnieks”), un SIA „Cēsu siltumtīkli”, noslēgts Pārjaunojuma līgums, saskaņā ar kuru SIA „Cēsu siltumtīkli” ir
pārņēmusi visas no 27.02.2001. noslēgtā „Līgums par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums”
pamatlīdzekļu nomu”, izrietošās SIA „CB” tiesības, saistības un mantu.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „Cēsu Siltumtīkli” 23.04.2012. iesniegums Nr. CS1/2012-83 (reģistrēts 24.04.2012. ar
Nr. 4/1600), ar kuru iesniedzējs informē par katlu mājas tērauda dūmeņa Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā virspamatu
slikto tehnisko stāvokli, 09.05.2012. iesniegums Nr. CS1/2012-90 (reģistrēts 09.05.2012. ar Nr. 4/1799), ar kuru iesniedzējs
apliecina, ka tērauda dūmenis katlu mājā Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā turpmāk netiks izmantots, un 23.04.2014.
iesniegums Nr. CS1/2014-53 (reģistrēts 23.04.2014. ar Nr. 1-38/1430), turpmāk viss kopā – Iesniegums -, ar kuru
iesniedzējs, pamatojoties uz nomā esošā 30m augstā dūmeņa Ķiršu ielā 10, Cēsis, Cēsu novadā slikto tehnisko stāvokli,
atkārtoti brīdina inženierbūves īpašnieku par tā statiskās noturības iespējamo zudumu, un lūdz pašvaldību pieņemt
lēmumu par dūmeņa demontāžu.
Pamatojoties uz Iesniegumu, Cēsu novada pašvaldības būvinspektora p.i. 28.04.2014. apsekoja Dūmeni un sastādīja
Atzinumu Nr.27 par būves pārbaudi, kurā konstatēts, ka (Dūmeņa) skursteņa virspamata nestspēja ir apdraudēta, atsaišu
stiprinājums ir neatbilstošs aprēķina shēmai, un dots norādījums Cēsu novada pašvaldībai 90 dienu laikā pieņemt lēmumu
par inženierbūves – (Dūmenis) skurstenis, kadastra apzīmējums 4201 008 0317 051, demontāžu.
Būvniecības likuma 31.panta pirmā daļa nosaka: „Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās
lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, īpašniekam saskaņā ar attiecīgās pašvaldības lēmumu tā jāsaved kārtībā vai
jānojauc atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem”.
Dūmenis nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai un izdevumi tā atjaunošanai ievērojami pārsniedz demontāžas
izmaksas.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 2. panta pirmo daļu un 3. panta 1. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta
pirmās daļas 14. punktu, Būvniecības likuma 31. panta pirmo daļu, Civillikuma 1084.panta pirmo daļu, Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.05.2014.atzinumu (prot. Nr. 6), lai novērstu lietošanas bīstamību, aizsargātu sabiedrības drošību un
veicinātu vides sakārtošanu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.SuijaMarkova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izslēgt no nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta vienotā pamatlīdzekļa ar inventāra Nr./P2516 sastāvā esošo
inženierbūvi – dūmeni, kadastra apzīmējums 4201 008 0317 051, Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, inventāra Nr.
/P140499, atgriežot to Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus
noslēgtajā Pamatlīdzekļu nomas līgumā.
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3. Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela
5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, demontēt inženierbūvi – dūmeni, kadastra apzīmējums 4201 008 0317 051, Ķiršu
ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā.
4. 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 finansējot savstarpējā ieskaita veidā no nomā nodoto
pamatlīdzekļu nomas maksas.
5. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas:
5.1.Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt grozījumu veikšanu nekustamā īpašuma Ķiršu iela 10,
Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 0217, sastāvā, no tā dzēšot demontēto inženierbūvi, kadastra apzīmējums
4201 008 0317 051;
5.2.Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai organizēt pamatlīdzekļa ar inventāra Nr.
/P140499 izslēgšanu no pamatlīdzekļu uzskaites.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 222 Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumu Nr.132 „Par vieglās automašīnas OPEL VECTRA nodošanu atsavināšanai un
izsoles noteikumu apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 36.p.) atsavināšanai tika nodota vieglā automašīna OPEL VECTRA ar
valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629 un šasijas Nr. WOL000087M5336713.
Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2014.gada 26.martam plkst.
17:00 bija jāreģistrējas un jāiesniedz dokumenti.
Neviena persona nereģistrējās un neiesniedza dokumentus, lai piedalītos vieglās automašīnas OPEL VECTRA ar valsts
reģistrācijas Nr. EJ 4629 2014.gada 27.marta izsolē.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 3.panta 2.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu,
4.panta pirmo daļu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmo daļu, 16.panta pirmo daļu, piemērojot 32.panta pirmās daļas
1.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisijas 27.03.2014. priekšlikumu (protokols Nr.10), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu
novada pašvaldības iestādēm par vieglās automašīnas (vieglā pasažieru transportlīdzekļa) nepieciešamību to funkciju
nodrošināšanai, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (prot.Nr.6), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt par nenotikušu vieglās automašīnas (vieglā pasažieru transportlīdzekļa) OPEL VECTRA ar valsts
reģistrācijas Nr. EJ 4629 un šasijas Nr. WOL000087M5336713, turpmāk arī – Transportlīdzeklis -, 2014.gada 27.marta
izsoli.
2. Atkārtoti nodot atsavināšanai vieglo automašīnu (vieglo pasažieru transportlīdzekli) OPEL VECTRA ar valsts
reģistrācijas Nr. EJ 4629 un šasijas Nr. WOL000087M5336713.
3. Apstiprināt Transportlīdzekļa sākumcenu EUR 504,00 (pieci simti četri euro, 00 centi), bez PVN, kas ir par
20% mazāka nekā ar Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmumu Nr. 132 apstiprinātā.
4. Apstiprināt Transportlīdzekļa izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.
5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums
VIEGLĀ PASAŽIERU TRANSPORTLĪDZEKĻA OPEL VECTRA izsoles noteikumi
14. no 43

1. vispārīgie noteikumi
1.1.Vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, turpmāk tekstā Transportlīdzeklis,
izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Transportlīdzekļa izsole atbilstoši
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.2.Transportlīdzekļa atsavināšanas veids – izsole.
1.3.Izsoli organizē Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.
1.4.Transportlīdzekļa izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 2014.gada 05.jūnijā, plkst.
14.00.
1.5.Transportlīdzekļa sākumcena tiek noteikta EUR 504,00 (pieci simti četri euro, 00 centi), bez PVN.
1.6.Nodrošinājuma nauda – 10% no Transportlīdzekļa sākumcenas, t.i., EUR 50,40 (piecdesmit euro, 40 centi).
1.7.Nodrošinājuma nauda iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr.
90000031048, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov., LV - 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV51UNLA0004013130835.
1.8.Izsoles solis – EUR 50.00 (piecdesmit euro, 00 centi)
1.9.Sludinājumi par Transportlīdzekļa izsoli publicējami Cēsu rajona laikrakstā « Druva » un internetā www.cesis.lv.
1.10.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. TRANSPORTLĪDZEKĻA raksturojums
2.1.Transportlīdzeklis:
2.1.1.marka, modelis OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629, šasijas Nr. WOL000087M5336717, gaiši pelēka,
1.reģistrācijas datums 1991., nobraukums km 224739, nosaukums/tips – vieglais pasažieru, tehniskā skate: 05.03.2014.
2.2.Transportlīdzeklis ir Cēsu novada pašvaldības īpašums, saskaņā ar transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību:
2.2.1.OPEL VECTRA ar reģistrācijas apliecības Nr. AF 1140290.
2.3.Transportlīdzeklim netiek noteikts garantijas termiņš.
2.4.Transportlīdzekļa pārreģistrācijas un apdrošināšanas izdevumus sedz pircējs.
2.5.Transportlīdzekli OPEL VECTRA var apskatīt, iepriekš piezvanot pa tālruni 29632702, Vladimiram Gusevam.
3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Transportlīdzekli un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos
Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2014.gada 04.jūnijam
plkst.17.00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi
dokumenti: 3.2.1. juridiskai personai:
3.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu;
3.2.1.2.rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz juridisko personu nav pasludināts maksātnespējas process,
nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu
vai darbības izbeigšanu;
3.2.1.3. statūtu noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;
3.2.1.4. kvīts par nodrošinājuma naudas iemaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas paraksta tiesīgās personas apliecinātām.
3.2.2. Fiziskai personai:
3.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu – pasi;
3.2.2.2. rakstisks apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
3.2.2.3. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punkta un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta
apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
3.4. Persona netiek reģistrēta, ja:
3.4.1. nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta.
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4. IZSOLES PROCESS
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem
un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
4.2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli
atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem
komisijas lēmumiem:
4.3.1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
4.3.2. noteikt, ka izsole nenotiek.
4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma
nauda netiek atmaksāta.
4.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 4.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
Transportlīdzekļa pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties Transportlīdzekli par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
4.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
4.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
4.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
4.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
4.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
4.11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
4.12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
4.13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
4.14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
4.15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Transportlīdzekli, paziņo sākumcenu, kā arī izsoles soli – summu
par kādu sākumcena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
4.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
4.17. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
4.18. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Transportlīdzekļa sākumcenu un jautā: „Kas sola vairāk?”.
4.19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
Transportlīdzeklis ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena
tiek ierakstīti protokolā.
4.20. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Transportlīdzekļa tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums,
ka viņš palielina solīto Transportlīdzekļa cenu par noteikto izsoles soli.
4.21. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes
atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
4.22. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
4.23. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai
savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
4.24. Izsoles dalībnieks, kurš Transportlīdzekli nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un
16. no 43

neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā Transportlīdzekļa. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no
dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši
vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks,
komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.3. un 4.5.punktiemm.
4.25. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Transportlīdzekli, saņem izziņu par izsolē
iegūto Transportlīdzekli. Izziņā norādīta nosolītā Transportlīdzekļa cena un samaksas kārtība.
4.26. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Transportlīdzekli, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā.
Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.
5. Samaksas kārtība
5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa un PVN 21%, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā par nosolīto Transportlīdzekli līdz 2014.gada 19.jūnijam ieskaitot.
5.2. Ja nosolītājs līdz 2014.gada 19.jūnijam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu
par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Transportlīdzekli un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku,
kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Transportlīdzekli pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Transportlīdzekli pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja
pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja
pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas
noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Transportlīdzekli, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta
pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un
Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
6. Nenotikusi izsole
6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
7.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
8. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
8.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.

Lēmums Nr. 223 Par grozījumu Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr. 8
„Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs,
Cēsu nov., pārdošanu” un 03.02.2014. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr.
69/2014/2-10 atcelšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, Cēsu novada domes 28.12.2013. lēmumu Nr.557 „Par
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un cenas
apstiprināšanu (prot. Nr. 24, 17.punkts) un 23.01.2014. lēmumu Nr.8 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
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Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu” (prot. Nr. 1, 8.punkts), ar kuru, cita starpā, tika noteikta nekustamā
īpašuma Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov. pirkuma maksas samaksas kārtība, 03.02.2014. starp Cēsu novada
pašvaldību kā Pārdevēju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „SINHRO-C AUTO”, vienotais reģistrācijas Nr.
44103030847, kā Pircēju noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums (reģistrēts Cēsu novada pašvaldības
Administratīvi juridiskajā nodaļā 03.02.2014. ar Nr. 69/2014/2-10), turpmāk – Pirkuma līgums -, ar kuru Pārdevējs pārdod
Pircējam, bet Pircējs pērk no Pārdevēja nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs
4201 004 0405, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 004 0405, 21 549 m2 platībā, turpmāk –
Nekustamais īpašums.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SINHRO-C AUTO” 17.04.2014. iesniegums „Par
samaksas kārtības grozījumiem” (reģistrēts 17.04.2014. ar Nr. 1-38/1391), ar kuru iesniedzējs, pamatojoties uz nespēju
veikt samaksu par Nekustamo īpašumu Pirkuma līgumā noteiktajā kārtībā, lūdz mainīt Pirkuma līgumā samaksas
kārtības noteikumus, paredzot visu pirkuma maksas samaksu EUR 63 898,33 (sešdesmit trīs tūkstoši astoņi simti
deviņdesmit astoņi euro, 33 centi) veikt saskaņā ar līgumu „Par darījuma konta atvēršanu”, kā arī Pirkuma līgumā iekļaut
punktu par pirmās hipotēkas reģistrēšanu uz Nekustamo īpašumu par labu akciju sabiedrībai „Citadele banka”.
Ievērojot iepriekš minēto, lietderības apsvērumus (Nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības autonomo
funkciju veikšanai), un, ņemot vērā, ka 03.02.2014. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 69/2014/2-10 izpilde nav
uzsākta un saistībā ar izmaiņām pirkuma maksas samaksas kārtībā noslēgtajā Pirkuma līgumā veicami daudzi grozījumi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un Civillikuma 1862.- 1865.pantu, ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis,
A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 23.01.2014. lēmumā Nr.8 „Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa
Poruka ielā 52, Cēsīs, Cēsu nov., pārdošanu” (prot. Nr.1, 8.punkts) grozījumu un izteikt 2.punktu šādā redakcijā: „2.Noteikt
Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtību saskaņā ar .05.2014. Līgumu par darījuma konta atvēršanu un
apkalpošanu Nr. 2.1.17.-13/197-DKL1”.
2. Apstiprināt .05.2014. Līgumu par darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu Nr. 2.1.17.-13/197-DKL1.
3. Piekrist atcelt 03.02.2014. Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 69/2014/2-10, un noslēgt jaunu Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
4. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 224 Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta - cirsmas
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk – Pašvaldība, piederošs īpašuma objekts „Bioloģiskie aktīvi – mežaudzes”, tajā skaitā
Gaujaslīču iela 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010130, Bērzaines iela 34, zemes vienības kadastra apz.
42010062001, Smilšu iela 8, zemes vienības kadastra apz. 42010070307, Cepļa iela 4, zemes vienības kadastra apz.
42010070308, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana, Dzeguzes iela 1, zemes vienības kadastra apz.
42010070405, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana un (cirsma Nr. 1, kvartāls Nr.1 nogabali Nr.4.5.6.),
Dzeguzes iela 4, zemes vienības kadastra apz. 42010070321, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslu uzturēšana un
Dzeguzes ielas trases uzturēšana Cēsīs, Cēsu novadā, Rāmuļu grantsbedres, zemes vienības kadastra apz.
42900070114, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.2.4..), Rāmuļu tautas nams, zemes vienības kadastra apz
42900090120, (cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.1), Vanadziņi, zemes vienības kadastra apz. 42900090092, (cirsma
Nr.3, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.3.6.7.9.10.12.), Vaives pagastā, Cēsu novadā, turpmāk viss kopā arī - Mežaudzes, reģistrēts
Cēsu novada pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē kā Bioloģiskie aktīvi, adresē (zemes vienībā) esošā krājas apjomā un ar
atlikušo uzskaites vērtību uz 13.03.2014. Gaujaslīču iela 21, Cēsis, Cēsu novads – 3592,81m3, 29088,21 EUR ,Bērzaines iela
34, Cēsis, Cēsu novads – 2048 m³, 10840,65 EUR, Smilšu iela 8, Cēsis, Cēsu novads – 157 m³, 1062,63 EUR, Cepļu iela 4,
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Cēsis, Cēsu novads – 301 m³, 2712,80 EUR, Dzeguzes iela 1, Cēsis, Cēsu novads – 1420m³, 9122,42 EUR, Dzeguzes iela 4,
Cēsis, Cēsu novads – 305,17m³, 2454,84 EUR, Rāmuļu grantsbedres, Vaives pagasts, Cēsu novads – 415m³, 2519,25 EUR,
Rāmuļu tautas nams,Vaives pagasts, Cēsu novads – 44m³, 93,67 EUR, Vanadziņi, Vaives pag, Cēsu novads – 1523m³,
5268,89 EUR.
Mežaudzēm (atsevišķi par katru zemes vienību) izstrādāta Meža inventarizācija un Meža apsaimniekošanas plāns, kā arī
veikta esošo mežaudžu platību identifikācija un izstrādājamo cirsmu iezīmēšana dabā.
Attiecībā uz cirsmām (atsevišķi par katru zemes vienību) Pašvaldībā ir saņemti Valsts Meža dienesta Centrālvidzemes
virsmežniecības Priekuļu nodaļas 17.02.2014., 18.02.2014., 24.02.2014., 12.03.2014. izdotie Apliecinājumi koku ciršanai.
SIA „Invest – Rīga Cēsis” ir izvērtējusi Mežaudzes un iesniegusi pašvaldībā 28.03.2014. un 02.04.2014.
izziņu (atsevišķi par katru izsoles objektu) ar iespējamo tirgus vērtības aprēķinu.
Meža likuma 26.panta 1.punkts nosaka, ka meža īpašniekam ir pienākums veikt darbības, kas samazina
meža bojājumu iespējamību un ierobežo to izplatību.
Ievērojot iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, 3.panta otro daļu un 6.panta otro un trešo daļu,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 2.punktu, Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis,
A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Nodot atsavināšanai, pircēju noskaidrojot atklātā mutiskā izsolē, Cēsu novada pašvaldībai, reģ. Nr.
90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, piederošas cirsmas:
1.1.Gaujaslīču ielā 21, zemes vienības kadastra apz. 42010010130, Bērzaines iela 34, zemes vienības kadastra apz.
42010062001, Smilšu iela 8, zemes vienības kadastra apz. 42010070307, Cepļa iela 4, zemes vienības kadastra apz.
42010070308, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana, Dzeguzes iela 1, zemes vienības kadastra apz.
42010070405, elektrisko gaisvadu līnijas aizsargjoslas uzturēšana un (cirsma Nr.1,kvartāls Nr.1, nogabali Nr.4.5.6.), 3,92 ha
cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes veids – sanitārā izlases cirte, - Dzeguzes iela 4, zemes vienības kadastra
apz. 42010070321, elektrisko tīklu gaisvadu līnijas aizsargjoslu uzturēšana un Dzeguzes ielas trases uzturēšana Cēsīs,
Cēsu novadā ,kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr.1;
1.2.Rāmuļu grantsbedres, zemes vienības kadastra apz. 42900070114, (cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.2.4.), 0,8 ha
cirsmas platība, cirtes veids un cirtes izpildes vieds – kailcirte – Rāmuļu tautas nams, zemes vienības kadastra apz.
42900090120,(cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1. nogabals Nr.1.), 0,1 ha cirsmas platība, cirtes veids un izpildes veids – kailcirte –
Vanadziņi, zemes vienības kadastra apz.42900090092, (cirsma Nr.3 kvartāls Nr.1.nogabali 6.9., 1.1 ha platībā, cirtes veids
un izpildes veids – kailcirte ,7.12. nogabali 2,0 ha platībā - kopšanas cirte, 3.10. nogabali 1,5 ha platībā – sanitārā izlases
cirte ),Vaives pagastā, Cēsu novadā, kā vienotu izsoles objektu - izsoles objekts Nr 2.
2. Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par izsoles objektiem (skat. 2.pielikumu).
3. Apstiprināt izsoles komisiju šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs – A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – M.Malcenieks, Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Komisijas locekļi: J.Goba, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājs;
A.Rasmanis, Cēsu novada domes deputāts;
Z.Jēkabsone, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.;
S.Zvirbule, Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
V.Krastiņš, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs;
A.Brengmanis, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
Komisijas sekretāre – A.Malnača, Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženiere.
4. Apstiprināt Izsoles noteikumus (skat. 3.pielikumu).
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Pielikums Nr.1
2.pielikums
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Informācijas lapa par izsoles objektu
Izsoles objekts

Nr.1 – aizsargjoslas un cirsma Nr.1, kvartāls Nr1, nogabali Nr. 4.5.6.
Nr.2 - cirsma Nr.1, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.2.4. un
cirsma Nr.2, kvartāls Nr.1, nogabals Nr.1. un
cirsma Nr.3, kvartāls Nr.1, nogabali Nr.3.6.7.9.10.12.

Veids
Adrese

Kadastra apz.

Cirsmas platība (ha), likvīdā krāja
(m3)
Izcērtamo koku sugu sastāvs
Kultūras piemineklis
Izsoles sākuma (nosacītā) cena ,
EUR (bez pievienotās vērtības
nodokļa)
Cita objektu raksturojoša
informācija
Pretendentu pieteikšanās laiks
Izsoles datums
Izsoles laiks
Izsoles vieta
Izsoles solis, LVL
Izsoles veids
Norises kārtība
Izsoles objekta apskates vieta un
laiks

Nr.1 – aizsargjoslas un sanitārā izlases cirte
Nr.2 - kailcirte ,kopšanas un sanitārā cirte
Nr.1 – Gaujaslīču ielā 21, Bērzaines iela 34, Smilšu iela 8, Cepļu iela
4, Dzeguzes iela 1, Dzeguzes iela 4 - Cēsis, Cēsu novads
Nr.2 – Rāmuļu grantsbedres, Rāmuļu tautas nams, Vanadziņi - Vaives
pagasts, Cēsu novads
Nr.1 – 4201 001 0130, 4201 006 2001, 4201 007 0307, 4201 007
0308, 4201 007 0405, 4201 007 0321
Nr.2 – 4290 007 0114; 4290 009 0120; 4290 009 0092;
Nr.1 – aizsargjoslas un 3,92 ha ; 647,86 m3
Nr.2 – 5,3 ha; 638,35 m3
Nr.1 – 10 P
Nr.2 – 8E2A
nav
Nr.1 - EUR 21300
Nr.2 – EUR 17100
nav

No publikācijas brīža līdz 10.jūnijam plkst. 17:00
2014. gada 12.jūnijs
Izsoles objekts Nr.1 - 13.00
Izsoles objekts Nr.2 - 14.00
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, 1.stāvs, zāle
Nr.1 un Nr.2 – EUR 200,00
Mutiska izsole, Pirmā izsole
Saskaņā ar izsoles noteikumiem
2014.gada 10.jūnijā : izsoles objekts Nr.1 - 10:00; izsoles objekts Nr.
2 – 13:00; (kontaktpersona - Cēsu novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320)

3.pielikums
Cēsu novada pašvaldības īpašuma objekta – cirsmas
IZSOLES NOTEIKUMI

1.

vispārīgie noteikumi

1.1.1. Cirsma – a) vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa, kurā paredzēts
veikt koku ciršanu.
1.2.Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Cēsu novada pašvaldībai piederošu cirsmu izsole (turpmāk – izsole),
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam.
1.3.Izsole tiek organizēta ar mērķi – veicināt vides sakārtošanu atbilstoši Meža likuma prasībām un veicināt godīgu
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konkurenci mežistrādes tirgū, tādējādi sekmējot Cēsu novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus
ienākumus no savā īpašumā esoša meža pārdošanas.
1.4.Izsoli organizē ar Cēsu novada domes 15.05.2014. sēdes lēmumu Nr. 224 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma
objekta - cirsmas nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātā Izsoles komisija (turpmāk
– komisija).
1.5.Izsolei paredzēto cirsmu sarakstu (izsoles objekti) apstiprina Cēsu novada dome.
1.6.Katrs izsoles objekts tiek izsolīts atsevišķi.
1.7.Izsoles sākuma (nosacītā) cena, bez pievienotās vērtības nodokļa:
1.7.1. – izsoles objekts Nr.1: EUR 21300
1.7.2. – izsoles objekts Nr.2: EUR 17100
1.8.Nodrošinājuma nauda – 10% no katra izsoles objekta sākuma (nosacītās) cenas.
1.9.Nodrošinājuma nauda jāieskaita Cēsu novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048,
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts:
LV67UNLA0004000142344.
1.10.Izsole notiek ar augšupejošu soli.
1.11.Saistošie noteikumi Nr.6 ‘’Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu’’ no
19.04.2007.nosaka: dabas parka zonā aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam. Izsoles objekts
Nr. 1.atrodas dabas parka zonā.
1.12.Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt cirsmas dabā un veikt kontroles novērtējumu. Izsoles objektu
apskate dabā noteikta 2014.gada 10.jūnijā: izsoles objekts Nr.1 - 10:00; izsoles objekts Nr. 2 – 13:00; (kontaktpersona Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis, tālr. 26423320) .
1.13.Izsoles solis – EUR 200 (divi simti eiro)– izsoles objekti Nr.1 un Nr.2).
1.14.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome.
2. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI
2.1.Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā cirsmu (-as) un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos
noteiktos priekšnoteikumus.
2.2.Lai persona varētu piedalīties izsolē, tai līdz 2014. gada 10.jūnijam plkst.17:00 Cēsu novada pašvaldībā Bērzaines ielā 5,
Cēsīs, Cēsu nov., 3.stāvā 303.kabinetā jāreģistrējas un jāiesniedz šādi dokumenti:
2.2.1.juridiskai persona, kā arī personālsabiedrībai:
2.2.1.1. pārstāvja pilnvara (oriģināls) vai cits dokuments, kas apliecina personas tiesības pārstāvēt juridisko personu, kā arī
personālsabiedrību;
2.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz personu nav pasludināts maksātnespējas process, nav
apturēta vai pāŗtraukta tās saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai
darbības izbeigšanu ;
2.2.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonu)
kompetences apjomu un attiecīgās institūcijas lēmums par īpašuma iegādi;
2.2.1.4. pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja pretendents ir reģistrējies kā
pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.1.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības paraksta tiesīgās personas
apliecinātām.
2.2.2.Fiziskai personai:
2.2.2.1.uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;
2.2.2.2.izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma
iesniegšanas;
2.2.2.3.rakstisks apliecinājums,ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
2.2.2.4.pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas apliecības apstiprināta kopija (ja persona ir
reģistrējusies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs);
2.2.2.5.kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu.
2.3.Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 2.2.punkta un tā apakšpunktu prasības, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku
reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas
adresi, juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 2.2.punkta
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apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
2.4.Persona netiek reģistrēta, ja:
2.4.1.nav iesniegusi vai uzrādījusi visus šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
2.4.2.vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;
2.4.3.ja uz izsoles dienu ir ierosināta personas maksātnespēja vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta.
3. IZSOLES PROCESS
3.1.Izsolē var piedalīties personas, kuras šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētas par izsoles dalībniekiem un kurām
izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
3.2. Izsole var notikt arī tad, ja uz katru izsoles objektu reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
3.3. Ja noteiktajā laikā uz katru izsoles objektu ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens
dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo
vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
3.3.1.sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
3.3.2.noteikt, ka izsole nenotiek.
3.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda
netiek atmaksāta.
3.5. Ja Komisija pieņem Noteikumu 3.3.1.punktā minēto lēmumu, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt
izsoles objekta pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākuma (nosacīto) cenu. Dalībnieks, kas
neapstiprina gatavību iegādāties izsoles objektu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
3.6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ
nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
3.7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un
piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 2.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
3.8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
3.9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
3.10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka
solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka
reģistrācijas numuram.
3.11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles
Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
3.12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku
darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
3.13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku
ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
3.14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās
personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā
pārstāvības tiesības.
3.15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo izsoles objektu, paziņo sākuma (nosacīto) cenu (bez pievienotās
vērtības nodokļa), kā arī izsoles soli – summu par kādu sākuma (nosacītā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo
solījumu.
3.16. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
3.17. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim.
3.18. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā izsoles objekta sākuma (nosacīto) cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
3.19. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo
solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles
vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena
izsoles objekts ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek
ierakstīti protokolā.
3.20. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz izsoles objekta tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka
viņš palielina solīto izsoles objekta cenu par noteikto izsoles soli.
3.21. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais,
izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu
ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes
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atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
3.22. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles
protokolā savu pēdējo solīto cenu.
3.23. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles komisijai savu
reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
3.24. Izsoles dalībnieks, kurš izsoles objektu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās
protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā izsoles objekta. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta,
un viņam netiek atmaksāta nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs
ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 3.2. un
3.5.punktiem.
3.25. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis izsoles objektu, saņem izziņu par izsolē
iegūto cirsmu. Izziņā norādīta nosolītās cirsmas cena un samaksas kārtība.
3.26. Izsoles dalībnieks, kurš nav nosolījis konkrētu cirsmu, drīkst piedalīties nākamās cirsmas izsolē, ja viņa iemaksātā
nodrošinājuma nauda ir pietiekama. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši cirsmu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5
darba dienu laikā.
4. Samaksas kārtība
4.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto
cirsmu vienas nedēļas laikā no izsoles dienas, t.i. līdz 2014.gada 19.jūnijam (ieskaitot).
4.2. Ja nosolītājs līdz 2014. gada 19. jūnijam (ieskaitot) nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības
pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto cirsmu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles
dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt cirsmu pārsolītajam
pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no
piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par cirsmas pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais
pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs
piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā
gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
4.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt cirsmu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma
līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu
novada dome lemj par atkārtotu izsoli.
5. Nenotikusi izsole
5.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
5.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
5.1.2. sākumcena nav pārsolīta;
5.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
6.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome nākošajā domes sēdē pēc samaksas veikšanas brīža un
attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
6.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.
6.3. Pašvaldība izsniedz ciršanas apliecinājuma kopiju.
7. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana
7.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu
laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.
7.2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos noteiktie termiņi.

4.pielikums
CIRSMAS/-U PIRKUMA LĪGUMS
Cēsīs
2014.gada
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Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, turpmāk - Pārdevējs, kuras vardā saskaņā ar Cēsu novada
pašvalības nolikumu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta pirmo daļu rīkojas Cēsu novada
pašvaldības administrācijas vadītājs Jānis Goba, un
Juridiskai personai:
, vienotais reģistrācijas Nr., turpmāk - Pircējs, kuras vārdā saskaņā ar rīkojas tās _,
Fiziskai personai:
, personas kods , turpmāk - PIRCĒJS,
turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi Līdzējs,
pamatojoties uz Cēsu novada domes 2014.gada _ lēmumu Nr. _ (prot.Nr. , .punkts), vienojas un noslēdz šādu līgumu,
turpmāk – Līgums:
1.

LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1.
Cirsma – vizuāli redzama, dabā norobežota viena vai vairāku nogabalu daļa vai daļas, kurā paredzēts
veikt koku ciršanu.
1.1.1. Cirsma – vizuāli redzama, dabā atzīmēti koki elektroktrisko gaisvadu līniju aizsargjoslās.
1.2.
Cirsmas izstrāde - koku ciršana, kokmateriālu izvešana un palīgdarbi darbības vietas satīrīšanai un
sakārtošanas.
1.3.
Darbības vieta – cirsma, izvešanas ceļi un tiem pieguļošie infrastruktūras objekti.
1.4.
Izvešanas ceļš – ceļš, pa kuru kokmateriāli tiek vesti līdz to realizācijas vietai.
1.5.
Piegulošie infrastruktūras objekti – darbības vietā esošie autoceļi.
1.6.
Šķērslaukums - viena hektāra platībā augošo koku stumbru šķērslaukumu summa (kvadrātmetros)
1.3 m augstumā no sakņu kakla.
2.

LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1.
Pārdevējs pārdod un nodod Pircējam izstrādei, bet Pircējs pērk un pieņem izstrādei ar visām
tiesībām un pienākumiem, kādus Pircējam uzliek normatīvie akti un Līguma noteikumi, mežaudzes /nosaukums/ cirsmu,
turpmāk – Cirsma, saskaņā ar Līguma pielikumu.
2.2.
Cirsmu izstrādes termiņš – 2014.gada 31.decembris
2.2.1 Cirsmas atrodas Cēsu pilsētas dabas parka zonā, kur pamatojoties uz saistošiem noteikumiem Nr.6.’’Par Cēsu
pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu’’,aizliegts veikt mežsaimniecisko darbību no 15.aprīļa
līdz 30. jīnijam.
2.3.
Pircējs pērk Cirsmu un tam ir zināms tās faktiskais stāvoklis, un tas neizvirzīs pret Pārdevēju
nekādas pretenzijas par Cirsmai piemītošajiem apslēptiem trūkumiem.
2.4.
Pircējs apliecina, ka Cirsmas robežas, izvešanas ceļi, pieguļošie infrastruktūras objekti un to
stāvoklis viņam ir zināms, un šajā sakarā Pircējam pret Pārdevēju nav nekādu pretenziju.
2.5.
Pārdevējs apliecina, ka līdz Līguma noslēgšanai Cirsma nav atsavināta, ieķīlāta, par to nav strīdu, tai
nav uzlikti aizliegumi, kā arī nav nekādu citu šķēršļu, lai to pārdotu.
3.

PĀRDOŠANAS CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA

Ar PVN neapliekamai personai:
3.1.
Cirsma tiek pārdota Pircējam par EUR (bez PVN), EUR
PVN 21%, pavisam kopā EUR .
Līguma summa ir ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai.
Ar PVN apliekamai personai:
3.1.
Cirsma tiek pārdota Pircējam par EUR (bez PVN). Līguma summa bez PVN EUR _apmērā ir ieskaitīta
Pārdevēja bankas kontā līdz Līguma noslēgšanas dienai. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141.panta
2.daļu PVN valsts budžetā maksā PIRCĒJS.
4.

Cirsmas nodošanas – pieņemšanas kārtība

4.1.
Pārdevējs pirms Cirsmas izstrādes Pircējam nodod visus Pārdevēja rīcībā esošos dokumentus, kas
nepieciešami Cirsmas izstrādes uzsākšanai. Īpaša Cirsmas nodošana izstrādei netiek paredzēta.
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4.2.
Pircējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc koku ciršanas pabeigšanas rakstiski paziņo par to
Pārdevējam.
4.3.
Pēc Cirsmas izstrādes pabeigšanas Pircējs rakstiski apliecina Cirsmas izstrādes atbilstību spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, t.sk., darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām, meža
apsaimniekošanas sertifikācijas standartos noteiktajām prasībām, un par izvērtēšanas rezultātiem, iesniedzot Pārdevējam
aizpildītu paziņojumu par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas aktu. Pēc paziņojuma
par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanas tajā pieļaujamas tikai Pārdevēja norādītās darbības Pārdevēja
noteiktajā termiņā.
4.4.
Ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas
Pārdevējs nav izteicis pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, vides aizsardzības un darba aizsardzības prasību izpildi
un/vai paziņojuma un Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akta saturu, Cirsma tiek uzskatīta par pieņemtu. Cirsmas
pieņemšana neatbrīvo Pircēju no zaudējumu, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, atlīdzināšanas
Pārdevējam vai trešajai personai.
4.5.
Ja Pārdevējam ir pretenzijas par Cirsmas izstrādes kvalitāti, Līguma 4.3. punktā noteikto prasību
izpildi un/vai paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saturu, Pārdevējs 10 (desmit) darba dienu laikā no
paziņojuma par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā saņemšanas dienas rakstiski informē Pircēju, norādot veicamās
darbības un to izpildes termiņu.
4.6.
Par norādīto darbību izpildi Pircējs atkārtoti iesniedz Pārdevējam rakstisku paziņojumu par
mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā un Pārdevējs ir tiesīgs rīkoties atbilstoši Līguma 4.5. punkta noteikumiem.

5.

TIESĪBU PĀREJA UN RISKI

5.1.
Līguma spēkā stāšanās dienā Pircējs iegūst Cirsmas izstrādes tiesības līdz Līguma 2.2.punktā
attiecīgi noteiktajam Cirsmas izstrādes termiņam. Pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām Pircējs zaudē tiesības veikt
attiecīgās Cirsmas izstrādi, izņemot pienākumu veikt darbības, kas noteiktas Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā. Pēc
Līguma 4.3.punktā noteiktā paziņojuma Pircējs Cirsmā ir tiesīgs veikt tikai Pārdevējs norādītās darbības tā noteiktajā
termiņā.
5.2.
Īpašuma tiesības Pircējs iegūst uz tiem Cirsmā izstrādātajiem kokiem, kas ir izstrādāti un izvesti no
Cirsmas līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam. Pēc šī termiņa Cirsmā neizstrādātie un neizvestie koki, no
kokmateriālu krautuves neizvestie kokmateriāli paliek Pārdevēja īpašumā.
5.3.
Līguma darbības laikā Pircējs nes Cirsmas nejaušas bojāejas vai bojāšanās risku, kā arī par trešo
personu nodarītajiem zaudējumiem Pārdevējam.
6.

PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

6.1.
Pārdevēja tiesības:
6.1.1.
apsekot Pircēja darbības Cirsmā to izstrādes laikā, lai pārliecinātos par Cirsmas izstrādi atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem, un nepieciešamības gadījumā rakstveidā dot Pircējam saistošus
norādījumus pārkāpumu novēršanai;
6.1.2.
konstatējot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Pircēja saistību neievērošanu, apturēt Cirsmas
tālāku izstrādi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu atlīdzināšanai;
6.1.3.
pagarināt Līguma 2.2..punktā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (t.i., kavējums radies no
PIRCĒJA neatkarīgu iemeslu dēļ, t.sk., nepārvarama vara).
6.2.
Pārdevēja pienākumi:
6.2.1.
izsniegt Pircējam Ciršanas apliecinājuma kopiju;
6.2.2.
izskatīt Pircēja ierosinājumu un 5 (piecu) darba dienu laikā sniegt atbildi par Līguma 2.2.punktā
noteiktā termiņa pagarināšanu;
6.2.3. pieņemt Cirsmu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
6.3.
Pārdevējam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
6.4.
Pārdevējs atbild par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam Pārdevēja tīšas darbības vai rupjas neuzmanības
dēļ.
6.5.
Pārdevējs nav atbildīgs par Pircējam un trešajām personām radītiem zaudējumiem saistībā ar sezonāla
rakstura kravas automašīnu pārvietošanās ierobežojumiem uz autoceļiem, cirsmu izstrādes aizliegumu saskaņā ar dabas
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aizsardzības prasību ievērošanu, meža sanitāro stāvokli un ugunsapsardzību, kas noteikti no Pārdevēja gribas neatkarīgu
iemeslu dēļ.
7.

PIRCĒJA SAISTĪBAS

7.1.
Pircēja tiesības:
7.1.1. uzsākt Cirsmas izstrādi pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un attiecīgo dokumentu saņemšanas;
7.1.2.
ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pirms Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa ierosināt pagarināt
Cirsmas izstrādes un izvešanas termiņu, ja tam ir objektīvs iemesls (kavējums radies no Pircēja neatkarīgu iemeslu dēļ,
t.sk., nepārvarama vara).
7.2.
Pircēja pienākumi:
7.2.1.
izstrādāt Cirsmu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz cirsmu izstrādi, t.sk.
darba aizsardzības, veselības aizsardzības un ugunsdrošības prasības, meža apsaimniekošanas prasības, kā arī ievērojot
Pārdevēja prasības;
7.2.2. ievērot Cirsmas robežas;
7.2.3. satīrīt Cirsmu atbilstoši Cirsmas satīrīšanas veidam, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām: sausās vietās
ciršanas atliekas jāizved tālākai pārstrādei, mitrākās vietās – jāieklāj pievešanas ceļos, u.c.;
7.2.4. Cirsmas izstrādes laikā tajā atstāt dabā neiezīmētos kokus;
7.2.5. nepieļaut hidrotehnisko būvju, autoceļu, cauruļvadu gaisa elektropārvaldes līniju un sakaru līniju bojāšanu
vai iznīcināšanu, veikt nepieciešamo saskaņošanu ar AS ‘’Sadales tīkli;’’
7.2.6. pēc mežistrādes darbu pabeigšanas sakārto izvešanas ceļus, nolīdzināt risas, satīrīt krautuves vietu, iztīrīt
vai atjaunot meliorācijas sistēmas objektus (grāvjus), ja tie bojāti Cirsmas izstrādes procesā;
7.2.7. veikt paaugas saudzēšanas pasākumus Cirsmā;
7.2.8. saskaņot ar Pārdevēju ciršanas atlieku krautnēšanas vietu;
7.2.9. saglabāt Cirsmā sausu atmirušu koksni, visas kritalas, stumbeņus, sausstāvošus kokus, kuru caurmērs
pārsniedz 50 (piecdesmit) cm;
7.2.10. ja Cirsmas izvešanas ceļi atrodas uz trešo personu valdījumā vai īpašumā esošas zemes, saskaņot ar zemes
īpašnieku vai tiesisko valdītāju izvešanas ceļu un izmantošanas kārtību;
7.2.11. apturēt Cirsmas izstrādi, ja to pieprasa Pārdevējs Līguma 6.1.1. un 6.1.2. punktā noteiktajā kārtībā.
7.3.
Pircējs atbild par zaudējumiem, ko tas vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs nodarījis Pārdevējam un
trešajām personām.
8.

LĪGUMSODS

8.1.
Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu 0.5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no Cirsmas
pārdošanas cenas (ieskaitot PVN), bet ne vairāk kā Ls 50 (piecdesmit latu), par katru Cirsmas izstrādes termiņa
nokavējuma dienu, ja Pircējs līdz Līguma 2.2.punktā noteiktā Cirsmas izstrādes termiņam nav pabeidzis tās izstrādi, ko
apliecina Līdzēju parakstīts Cirsmas nodošanas – pieņemšanas akts.
8.2.
Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu nepiemēro, ja Pircējs no 1.septembra līdz 1.martam
izveidojušās risas izlīdzina pēc Cirsmas izstrādes termiņa beigām, bet ne vēlāk kā līdz 1.aprīlim. Pircejs no 2.aprīļa maksā
Pārdevējam Līguma 8.1. punktā noteikto līgumsodu, ja Pircējs līdz 1.aprīlim nav izlīdzinājis izveidojušās risas.
8.3.
Ja darbības vietā tiek izcirsti vai tiek bojāti ciršanai neparedzētie koki, Pircējs atlīdzina
Pārdevējam radušos zaudējumus, kurus aprēķina, ņemot vērā konkrēto koku tirgus vērtību pārkāpuma konstatēšanas
dienā, kā arī maksā līgumsodu 100% (viens simts procentu) apmērā no nodarīto zaudējumu apmēra.
8.4.
Ja Pircējs neievēro šī Līguma 4.4. un 7.2. punktos minētās prasības un/vai paziņojumā par
mežizstrādes pabeigšanu cirsmās Pircējs norādījis nepatiesu informāciju, Pircējs maksā Pārdevējam līgumsodu EUR 200
(divi simti eiro) apmērā par katru gadījumu.
8.5.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
8.6.
Ja paziņojums par mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā nav iesniegts Pārdevējam līdz Cirsmas
izstrādes termiņa beigām, tad Pārdevējs ir tiesīgs piemērot Līguma 8.1. punktā paredzēto līgumsodu līdz paziņojuma par
mežizstrādes pabeigšanu Cirsmā iesniegšanai vai Cirsmas izstrādes pabeigšanai.
9.

LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
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9.1.
Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Līdzēju
saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
9.2.
Ja Pircējs atkārtoti nav ievērojis Līguma 7.2. punkta noteikumus, par ko Pārdevējs rakstveidā
informējis Pircēju, Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pircējam 3 (trīs) darba
dienas iepriekš. Pēc Līguma izbeigšanas Pircējs zaudē tiesības veikt Cirsmas izstrādi.
9.3.
Līdzēji ir tiesīgi rakstveidā vienoties par Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1.
Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līguma paredzēto saistību neizpildi, ja šāda
neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majore) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams
ne paredzēt, ne novērst, šie apstākļi ir ārpus Līdzēju kontroles un gribas un Līdzēji nav spējīgi tos novērst ar jebkādiem
saprātīgiem to rīcībā esošiem līdzekļiem.
10.2.
Neviens no Līdzējiem nevar prasīt otrai zaudējumu atlīdzību, ja zaudējumi radušies nepārvaramas
varas (force majore) rezultātā.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN PIEMĒROJAMIE NORMATĪVIE AKTI
11.1.
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.
11.2.
Ja kāds no Līguma punktiem tā darbības laikā pilnīgi vai daļēji zaudē likumīgu spēku vai var izrādīties
nesaistošs, tad tas neietekmēs un neierobežos pārējo Līguma punktu spēkā esamību vai izpildi.
12. CITI NOTEIKUMI
12.1.
Līgums atspoguļo Līdzēju vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās
sarunas, saraksti un vienošanās, kas attiecībā uz Līguma priekšmetu pastāvējušas starp Līdzējiem līdz Līguma
parakstīšanai.
12.2.
Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tad tas nekavējoties rakstiski paziņo par to otram
Līdzējam.
12.3.
Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama
rakstveidā latviešu valodā. Visi paziņojumi būs spēkā no saņemšanas dienas.
12.4.
Jebkuri Līguma grozījumi noformējami rakstveidā. Visi Līguma grozījumi un pielikumi ir Līguma
neatņemamas sastāvdaļas.
12.5.
Līgums sastādīts un parakstīts _ eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem izsniegti
Pārdevējam, _ - Pircējam.
12.6.
Līguma pielikumā ir meža robežu plāns ar izstrādājamo nogabalu robežām, kas ir Līguma
neatņemama sastāvdaļa.
6.

LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pārdevējs
Cēsu novada pašvaldība
Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu nov.
LV – 4101
Reģ. Nr. 90000031048
AS
Bankas kods _
Konts _

Pircējs
_
_
_
_
_
_
_

/izpilddirektors Andris Mihaļovs/

_
/_/
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Lēmums Nr. 225 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 87, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.155 „Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 87, Cēsis,
Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 6.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo
īpašumu Rīgas iela 87, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 0026, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 4201 008 0022, platība 1303 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents - XX, kas Nekustamo
īpašumu nosolīja par pēdējo augstāko cenu EUR 9 300.00 (deviņi tūkstoši trīs simt euro 00 centi). Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisija 08.05.2014. (protokols Nr.11) apstiprināja izsoles rezultātus.
XX savu piedāvāto augstāko cenu par nekustamo īpašumu, ko veido starpība starp nosolīto cenu un nodrošinājuma
naudu (10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i. EUR 920.00 (deviņi simti divdesmit euro 00 centi)), ir
samaksājusi, ieskaitot EUR 8 380.00 (astoņi tūkstoši trīs simt astoņdesmit euro 00 centi) Cēsu novada pašvaldības kontā
LV67 UNLA 0004 0001 4234 4, AS SEB banka, kods UNLALV2X.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, 5.panta pirmo daļu un
34.panta otro daļu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.05.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 11),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Rīgas iela 87, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 0026, kas sastāv no
neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0022, platība 1303 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais
īpašums, 08.05.2014. izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem Nekustamo īpašumu nosolīja XX, par EUR 9 300.00 (deviņi
tūkstoši trīs simt euro 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3.Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 226 Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads,
izsoles atzīšanu par nenotikušu un Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmuma
Nr.156 „Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu
un izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu
Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.156 „Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis,
Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4, 7.p.) atsavināšanai nodeva nekustamo
īpašumu Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 1236, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 4201 008 0023, platība 1177 m2, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.
Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā uz izsoli nav reģistrējies neviens pretendents. Ņemot vērā, ka par Nekustamā
īpašumu izsoles noteikumos noteiktajā laikā netika izrādīta interese, kā arī netika saņemts neviens pieteikums dalībai
izsolē, un nekustamā īpašuma vērtībai, ievērojot tā atrašanās vietu, ir tendence pieaugt, ievērojot izsoles noteikumu
5.punkta 5.1.3.apakšpunktu, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.05.2014. sēdē (protokols Nr.12) tika
akceptēts priekšlikums atzīt izsoli par nenotikušu, un rosināt Cēsu novada domi jautājumu par Nekustamā īpašuma
atsavināšanu skatīt pēc konkrētu priekšlikumu saņemšanas.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās
28. no 43

daļas 17.punktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5.panta pirmo daļu un 32.panta pirmās daļas
3.punktu, Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.156 „Par
nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu” (prot.Nr.4,
7.p.)) 5.punkta 5.1.3.apakšpunktu, kā arī Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 08.05.2014. priekšlikumu
(prot. Nr. 12), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
1. Atzīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 008 1236, kas sastāv no neapbūvēta
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0023, platība 1177 m2, 08.05.2014. izsoli par nenotikušu.
2. Atcelt Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmumu Nr.156 „Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 89, Cēsis, Cēsu novads,
atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu”.
3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 227 Par finansējuma piešķiršanu Vaives pagasta pārvaldei
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Vaives pagasta pārvaldes administrācijas un Vaives tautas nama ēkas „Kaķukrogs” ugunsdrošības ūdensapgādi
nodrošina dabiskā ūdenskrātuve – dīķis. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk-VUGD) Vidzemes reģiona
brigādes (turpmāk- VRB) lēmuma Nr. 22/10-1.8/2 2. punktā (pielikums Nr. 2) ir noteikts „uzdot Cēsu novada Vaives
pagasta pārvaldei izbūvēt piebrauktuvi ar pietiekamu izturību un ūdens ņemšanas vietu ugunsdzēsības automobiļiem pie
ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas līdz 2014.gada 1.septembrim”. Izanalizējot esošo situāciju, pašvaldība iesniedza
VUGD VRB divus variantus ūdensņemšanas vietas ierīkošanai. VUGD VRB atbildē (01.04.2014. Nr. 22/10-18/32) informē,
ka neiebilst pret shēmā Nr. 2 piedāvātā varianta realizēšanu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. punktu un ievērojot likumu „Par
pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr. 82
„Ugunsdzēsības noteikumi” 6.1. apakšpunktu, 22., 152. un 159. punktiem , Ministru kabineta 01.02.2000. noteikumu Nr. 38
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”” 196.1. punktu un atbilstoši Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr.6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –
par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis,
A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi EUR 200.00 (divi simti euro 00
centi) tehniskā projekta izstrādei „Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas ierīkošana „Kaķukrogs” Vaives pagastā, Cēsu
novadā”.
2. Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2014.gada
budžeta grozījumos.
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 228 Par telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas
apstiprināšanu
Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
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Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no diviem zemes gabaliem un vienas ēkas, Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu
nov., kadastra numurs 4201 005 1502, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas
nodalījumā Nr. 1000 0013 2773 (lēmuma datums 22.10.2013. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu novada pašvaldībai, turpmāk –
Pašvaldība.
31.03.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Pārvaldīšanas līgums Nr. 169/2014/2-20.2 saskaņā ar
kuru Cēsu novada pašvaldības nekustamais īpašums Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 tiek
nodots pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”.
01.04.2014. starp Pašvaldību un SIA „Vidzemes koncertzāle” noslēgts Deleģēšanas līgums Nr. 175/2014/2-20.1, ar kuru
noteikts, ka SIA „Vidzemes koncertzāle” nodrošina Cēsu novada amatiermākslas kolektīviem telpas ēkā Raunas ielā 12,
Cēsīs, Cēsu nov., mēģinājumiem, koncertiem un izrādēm.
Ievērojot SIA „Vidzemes koncertzāle” 14.05.2014 iesniegumu ( reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 14.05.2014. ar Nr.
8/1688), likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 trešo 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” 54. līdz 59.punktiem, 01.04.2014. Deleģēšanas līguma Nr.175/2014/2-20.1 punktu 2.6. un Cēsu novada
domes saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu” (prot.Nr.1, 58.p.), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt amatiermākslas kolektīviem lietošanā nodoto telpu Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr.
4201 005 1502 uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksu:
1.1. EUR 5.51 (mēnesī par vienu kvadrātmetru) par telpu Nr.118 (85.4 m2), Nr.116 (38.2 m2), Nr.111 (39.8 m2), Nr.117 (2.6
m2), Nr. 44 ( 32.9 m2), Nr.2 (31.1 m2), Nr.106 (49.2 m2), Nr.4 (51.5 m2), Nr.45 (107.8 m2), turpmāk viss kopā – Telpas
pastāvīgā lietošanā (telpu Nr. un telpu platība saskaņā ar ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu);
1.2. EUR 76.98 (stundā) par telpu Nr.35 (Lielā zāle) izmantošanu;
1.3. EUR 21.34 (stundā) par telpu Nr.102 (Kino zāle) izmantošanu;
1.4. EUR 6.36 (stundā) par telpu Nr.1 telpu grupā Nr.4 (Galerija) izmantošanu.
2. Apstiprināt nomas maksu par telpām Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 005 1502 –
nedzīvojamas biroja telpas Nr. 85 ēkas 5.stāvā ar kopējo platību 120.1 m2 EUR 2.44 (mēnesī par vienu kvadrātmetru), bez
PVN. Papildus tam tiek apmaksāti komunālie pakalpojumi (centrālapkure, elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, sadzīves
atkritumu utilizācija, interneta pieslēgums).
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 229 Par konkursa „Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, lai veicinātu Cēsu novada iedzīvotāju
iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā un uzņēmējdarbības uzsākšanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 08.05.2014. (prot.Nr.6) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Apstiprināt konkursa „Dari Cēsīm” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Attīstības nodaļas speciālistam komercdarbības attīstības jautājumos organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
Konkursa nolikums
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Lēmums Nr. 230 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „Par
Simbolikas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 90 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā, izveidojot
Komunikācijas nodaļu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 28 „Par Simbolikas komisiju” šādus grozījumus:
1. aizstāt vārdus ”Sabiedrisko attiecību speciāliste” ar vārdiem „Komunikācijas nodaļas speciālists”;
2. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”.

Lēmums Nr. 231 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr. 490 „Par
konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmuma Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…”” 2.punktā
šādus grozījumus :
1.1. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs” ar vārdiem „Laine Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja”;
1.2. aizstāt vārdus „Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos” ar
vārdiem „Juris Čeičs, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos”.
2. Atļaut J.Čeičam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu
(konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 232 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par
Transporta kustības organizācijas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
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radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs” ar vārdiem „Attīstības nodaļas vadītājs”;
1.2. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”;
1.3. svītrot vārdus „Cēsu novada Būvvaldes vadītājs” aiz vārdiem „Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs”;
1.4. iekļaut komisijas sastāvā Z.Jēkabsoni, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.
2. Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei,
Zemes komisijas priekšsēdētājai, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisijas loceklei, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklei, konkursa „Būve 20…” komisijas
loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Transporta kustības organizācijas komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut Z.Jēkabsonei (Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Būvvaldes vadītāja p.i., Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, Zemes komisijas priekšsēdētāja, Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas locekle, konkursa „Būve 20…” komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 233 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļa” ar vārdiem „Attīstības nodaļa”;
1.2. svītrot vārdus „Cēsu novada Būvvaldes vadītājs” aiz vārdiem „Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs”;
1.3. aizstāt vārdus „Cēsu novada pašvaldības arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”;
1.4. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada būvvaldes vadītāja
vietniece” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.”;
1.5. aizstāt vārdus ”Attīstības plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes teritorijas
plānotāja”;
1.6. aizstāt vārdus „L.Madelāne, Attīstības plānošanas nodaļas speciāliste komercdarbības attīstības jautājumos”, ar
vārdiem „J.Čeičs, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos”;
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1.7. aizstāt vārdus „Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes sekretāre”.
2. Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei,
Zemes komisijas priekšsēdētājai, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisijas loceklei, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklei, konkursa „Būve 20…” komisijas
loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut Z.Jēkabsonei (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Būvvaldes vadītāja p.i., Transporta kustības organizācijas komisijas locekle, Zemes komisijas priekšsēdētāja, Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas locekle, konkursa „Būve 20…” komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4. Atļaut J.Čeičam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu
(konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 234 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju” šādus
grozījumus:
1.
svītrot vārdus „Cēsu novada Būvvaldes vadītājs” aiz vārdiem „Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs”;
2.
izslēgt no komisijas sastāva Z.Jēkabsoni, Attīstības plānošanas nodaļas galveno teritorijas plānotāju, Cēsu
novada būvvaldes vadītāja vietnieci.

Lēmums Nr. 235 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par
Cēsu pilsētas Zemes komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1
pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, nodaļu
reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 41 „Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu pilsētas būvvaldes vadītāja
vietniece” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.”;
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1.2. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts” .
2. Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei,
Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisijas loceklei, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklei, konkursa „Būve 20…”
komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Zemes komisijas priekšsēdētāja), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut Z.Jēkabsonei (Zemes komisijas priekšsēdētājai) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes
vadītāja p.i., Transporta kustības organizācijas komisijas locekle, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas locekle, konkursa „Būve 20…” komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 236 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 42 „Par
konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 42 „Par konkursa „Būve 20…” komisijas apstiprināšanu
šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus „Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes sekretāre”;
1.2. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”;
1.3. izslēgt no komisijas sastāva V.Krastiņu, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju;
1.4. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļa” ar vārdiem „Attīstības nodaļa”;
1.5. izslēgt no komisijas sastāva L.Urbanoviču, būvinspektoru;
1.6. iekļaut komisijas sastāvā U.Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru;
1.7. iekļaut komisijas sastāvā Z.Jēkabsoni, Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.
2. Atļaut U.Dančauskim (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram, Ēku un būvju apsekošanas komisijas
priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklim,
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklim, komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā
priekšsēdētājam) savienot amatu ar citu amatu (konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 237 Grozījumi Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr.108 „Par
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Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr. 108 „ Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt vārdus „Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes sekretāre”;
1.2. izslēgt no komisijas sastāva V.Krastiņu, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju;
1.3. izslēgt no komisijas sastāva L.Urbanoviču, būvinspektoru;
1.4. iekļaut komisijas sastāvā U.Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru;
1.5. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”;
1.6. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļa” ar vārdiem „Attīstības nodaļa”;
1.7. aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada būvvaldes vadītāja
vietniece” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.”.
2. Atļaut U.Dančauskim (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram, komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā
priekšsēdētājam, Ēku un būvju apsekošanas komisijas priekšsēdētājam, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
komisijas loceklim, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
3. Atļaut U.Dančauskim (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors, komisijas būvju pieņemšanai
ekspluatācijā priekšsēdētājs, Ēku un būvju apsekošanas komisijas priekšsēdētājs, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu
vecpilsētā” komisijas loceklis, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.
4. Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Zemes komisijas priekšsēdētājai, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklei, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5. Atļaut Z.Jēkabsonei (Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas
locekle) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Zemes komisijas priekšsēdētāja, Transporta
kustības organizācijas komisijas locekle, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas locekle, konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas locekle, konkursa „Būve 20…” komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
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Lēmums Nr. 238 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr.43 „Par
ēku un būvju apsekošanas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 14.03.2013. lēmumā Nr. 108 „ Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvju apzināšanas komisiju” šādus grozījumus:
1.1.
izslēgt no komisijas sastāva L.Urbanoviču, būvinspektoru;
1.2.
iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju U.Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru;
1.3.
aizstāt vārdus „Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes sekretāre”;
1.4.
aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”.
2. Atļaut U.Dančauskim (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram, komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā
priekšsēdētājam, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklim,
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklim, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklim) savienot
amatu ar citu amatu (Ēku un būvju apsekošanas komisijas priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut U.Dančauskim (Ēku un būvju apsekošanas komisijas priekšsēdētājam) savienot amatu ar citu amatu
(Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors, komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā priekšsēdētājs, Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklis, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu
vecpilsētā” komisijas loceklis, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.

Lēmums Nr. 239 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par
komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1.

Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 44 „Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” šādus
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grozījumus:
1.1.
izslēgt no komisijas sastāva L.Urbanoviču, būvinspektoru;
1.2.
iekļaut komisijas sastāvā kā komisijas priekšsēdētāju U.Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru;
1.3.
aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”.
1.4.
izteikt lēmuma 4.punktu šādā redakcijā: „4. Rīkojumu par būvju pieņemšanu ekspluatācijā izdod Cēsu
novada domes priekšsēdētājs.”
2. Atļaut U.Dančauskim (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram, Ēku un būvju apsekošanas komisijas
priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklim,
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklim, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklim) savienot
amatu ar citu amatu (komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā priekšsēdētājam), jo amatu savienošana nerada
interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut U.Dančauskim (komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā priekšsēdētājam) savienot amatu ar citu
amatu (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektors, Ēku un būvju apsekošanas komisijas priekšsēdētājs, Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklis, konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu
vecpilsētā” komisijas loceklis, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu,
nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu
pildīšanai.

Lēmums Nr. 240 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi” un darbinieku maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var
radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 45 „Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā”
šādus grozījumus:
1.1.
aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas arhitekts” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes arhitekts”;
1.2.
aizstāt vārdus „Nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre” ar vārdiem „Cēsu novada Būvvaldes sekretāre”;
1.3.
aizstāt vārdus „Attīstības plānošanas nodaļas galvenā teritorijas plānotāja, Cēsu novada būvvaldes vadītāja
vietniece” ar vārdiem „ Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i.”;
1.4.
izslēgt no komisijas sastāva L.Urbanoviču, būvinspektoru;
1.5.
iekļaut komisijas sastāvā U.Dančauski, Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoru.
2. Atļaut U.Dančauskim (Cēsu novada Būvvaldes būvinspektoram, Ēku un būvju apsekošanas komisijas
priekšsēdētājs, Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklim,
komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā priekšsēdētājam, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklim) savienot amatu ar
citu amatu (konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut Z.Jēkabsonei (Cēsu novada Būvvaldes vadītāja p.i., Zemes komisijas priekšsēdētājai, Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas loceklei, Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēka drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisijas loceklei, konkursa „Būve 20…” komisijas loceklei)
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savienot amatu ar citu amatu (konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas locekle), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 241 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par
Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas
komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu nr. 154)
6.8.punktu un Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.7.
punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 30 „Par Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un
norakstīšanas komisiju” grozījumu un aizstāt vārdus „iekšējā revidente” ar vārdu „revidente”.

Lēmums Nr. 242 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29
„Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām
pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai ”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu nr. 154)
6.8.punktu un Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.7.
punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 29 „Par Novērtēšanas komisiju Cēsu novada pašvaldības un tās
amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai” grozījumu un aizstāt vārdus „iekšējā revidente” ar
vārdu „revidente”.

Lēmums Nr. 243 Grozījums Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par
arhīva apstrādes ekspertu komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ievērojot iestādes „Cēsu novada pašvaldība” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 05.04.2012. lēmumu nr. 154)
6.8.punktu un Cēsu novada domes 18.07.2013. saistošo noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 10.7.
punktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 51 „Par arhīva apstrādes ekspertu komisiju” grozījumu un aizstāt
vārdus „iekšējā revidente” ar vārdu „revidente”.
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Lēmums Nr. 244 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par
Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Publisku pasākumu atļaujas izsniegšanas komisijas kompetenci un darbinieku maiņu, likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punktu un 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu,
8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, nodaļu
reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta
situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam (prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti
balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce,
I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1.
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 49 „Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas
komisiju” šādu grozījumu:
1.1.
izslēgt no komisijas sastāva I.Kreili, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Kultūras
centrs” kultūras pasākumu producenti;
1.2.
izslēgt no komisijas sastāva pārstāvi no Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu
iecirkņa;
1.3.
izslēgt no komisijas K.Mičuli, Vaives pagasta pārvaldes tautas nama vadītāju;
1.4.
iekļaut komisijas sastāvā, p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” deleģēto pārstāvi;
1.5.
iekļaut komisijas sastāvā R.Siliņu, Izglītības nodaļas sporta koordinatori.
2. Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijai darbā pieaicināt:
2.1. Vaives pagasta pārvaldes pārstāvi, ja tiek izskatīs iesniegums saistībā ar pasākumu, kura norises vieta ir Vaives
pagasts, Cēsu novads;
2.2. Valsts policijas Cēsu iecirkņa deleģēto pārstāvi.
3. Atļaut R.Siliņai (Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisijas locekle) savienot amatu ar citu amatu (iepirkuma
komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 245 Grozījumi Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 117 „Par
Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumu Nr. 91 „Par reorganizāciju Cēsu novada pašvaldībā izveidojot
Cēsu novada Būvvaldi”, Cēsu novada domes 12.12.2013. lēmumu Nr. 517 „Par amata vienību izveidošanu Cēsu novada
pašvaldībā", amatpersonu maiņu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punktu un 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci, nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumam
(prot. Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova,
G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav,
atturas – nav, nolemj:
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1. Izdarīt Cēsu novada domes 03.03.2011. lēmumā Nr. 117 „Par Cēsu novada Sabiedrības veselības veicināšanas
komisiju” šādus grozījumus:
1.1.
aizstāt vārdus „Guntars Kniksts” ar vārdiem „Ingūna Liepa”;
1.2.
aizstāt vārdus „Dita Trapenciere, Cēsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja”
ar vārdiem „Laine Madelāne, Cēsu novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja” ;
1.3.
aizstāt vārdus „Veselības ministrijas veselības veicināšanas koordinators Cēsu novadā” ar vārdiem
„Zane Brente- Brantiņa, Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas sabiedrības veselības speciāliste”.
2. Atļaut L.Madelānei (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut I.Liepai (Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas loceklei) savienot amatu ar citu amatu (SIA „Cēsu
klīnika” valdes locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām
ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 246 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par
Administratīvo komisiju”
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Administratīvās komisijas reglamentā noteikto
Administratīvās komisijas kompetenci, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, likuma „Par
interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu,
8.1 pantu, ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, Bāriņtiesu
likumā un no tā izrietošajos Ministru kabineta noteikumos, Cēsu novada Bāriņtiesas reglamentā noteikto bāriņtiesas
locekļa kompetenci, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 251 „Par Administratīvo komisiju” grozījumu, papildinot komisijas
sastāvu ar komisijas locekli A.Prikuli, jurists.
2. Atļaut A.Prikulim (Cēsu novada Bāriņtiesas loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Administratīvās komisijas loceklis),
jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un
nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3. Atļaut A.Prikulim (Administratīvās komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu novada Bāriņtiesas loceklis),
jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un
nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Lēmums Nr. 247 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.7„Grozījumi
Cēsu novada 23.01.2014..saistošajos noteikumos Nr.2 „ Par Cēsu novada
pašvaldības 2014.gada budžetu”” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
ievērojot likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 08.05.2014. atzinumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par
(J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis,
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A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.7 „ Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos
Nr.2 “Par Cēsu novada pašvaldības 2014..gada budžetu”” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums SAISTOŠIE NOTEIKUMI Cēsīs
15.05.2014.
Nr.7
Grozījumi Cēsu novada 23.01.2014.saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “

Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 2 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada
budžetu” šādus grozījumus:
1. Izteikt 1.,2.,3.,4. un 5.,punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos 18 746 685 euro apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 29 021 075 euro apmērā saskaņā
ar pielikumu Nr.1.
3. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam ieņēmumos 903 254 un izdevumos 971 230
euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
4. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu , galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr.3.
5. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžeta grozījumiem.”
Pielikumi (budžeta grozījumi un saistības)

Lēmums Nr. 248 Par alkoholisko dzērienu tirdzniecību un lietošanu, tirdzniecības
nodevas iekasēšanu un publisko pasākumu organizēšanu Cēsu pilsētas svētku
laikā 2014. gada 26.jūlijā
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Pamatojoties uz Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr. 45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”,
22.06.2010. Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”, Cēsu
novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis,
U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis), pret – 1 (deputāts M.Niklass), atturas – nav,
nolemj:
1. Atļaut organizēt publiskos pasākumus šādos datumos un laikos:
1.1.Cēsu Pils parkā Nakts balli no 2014. gada 26. jūlija plkst. 2200 līdz 27. jūlija plkst. 0400;
1.2.Līvu laukumā Fonokluba pasākumu jauniešiem „Brīvā skatuve” no 26. jūlija plkst. 1300 līdz 27.jūlija plkst. 0400;
1.3.Rožu laukumā I Starptautiskā pūtēju orķestru izklaidējošās un deju mūzikas konkursa „Cēsu kauss pūtēju orķestriem
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2014” dalībnieku muzicēšana no 26. jūlija plkst. 1100 līdz 27.jūlija plkst. 0400.
1. Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta
daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un /vai alu ar dažādām (t. sk. siltām) uzkodām Cēsu Pilsētas
svētku svinībās:
2.1.Cēsu Pils parkā no 2014.gada 26.jūlija plkst. 0900 līdz 27.jūlija plkst.0400;
2.2. Torņa ielā 2014.gada 26.jūlijā pasākumā „Cēsu pilsētas svētki” amatnieku tirdziņā (pašdarināts vīns);
2.3. Līvu laukumā no 2014.gada 26.jūlijā plkst. 1300 līdz 27.jūlija plkst. 0400;
2.4. Rožu laukumā no 26. jūlija plkst. 0800 līdz 27.jūlija plkst. 0400.
1. Uzdot pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” iekasēt nodevu par tirdzniecību Torņa ielā
saskaņā ar Cēsu novada domes 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.31 „Pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā” nodevu likmēm Cēsu pilsētas svētku laikā 2014.gada 26.jūlijā.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.

Lēmums Nr. 249 Par publiskā pasākuma organizēšanu 2014.gada 17.maijā
Ziņo: J.Markovs, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors
Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 8.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu un Cēsu novada domes 30.12.2010. saistošo noteikumu Nr.45 „Sabiedriskās kārtības
noteikumi” 23.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.SuijaMarkova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atļaut organizēt publisko pasākumu - Eiropas Muzeju nakts pasākumu „Dzintara nakts Cēsu pilsmuižā” 2014.gada 17.maijā Cēsu Pils dārzā un Pils laukumā, Cēsīs, Cēsu novadā, no plkst. 1900 līdz plkst. 100, tai skaitā
svētku uguņošana plkst.2400.
2. Lēmuma izpildes organizēšanu uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.

Lēmums Nr. 250 Par zemes vienības Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., piekritību
pašvaldībai
Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja p.i.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta zemes vienība Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 006 0106, platība 6317 m2. Uz zemes vienības atrodas divas ēkas - laboratorija (kadastra apzīmējums
4201 006 0106 001) un 1.pacēluma sūknētava (kadastra apzīmējums 4201 006 0106 002). Zemes gabala statuss šobrīd ir
„rezerves zemes fonds”. Ēkas atrodas Cēsu pilsētas SIA „VINDA” bilancē.
Pašreizējā zemes vienība Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., ir daļa no vēsturiskā gruntsgabala nr. 132Fa, Cēsīs, Vienības
gatvē 13. Saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 01.07.2010. izziņu Nr. 5-JP-1628, 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 3.punktu, zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt pašvaldībai,
ja uz šīs zemes ir pašvaldības kapitālsabiedrībai piederošas ēkas (būves).
Saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva 14.05.2013. izrakstu no Cēsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
ūdensvada un kanalizācijas pārvaldes Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksta, ūdensvada iecirkņa pamatlīdzekļos
42. no 43

ietilpusi saimnieciskā ēka 1.sūknētavā Krasta ielā 2 (1950.gads, šobrīd ēka ar kad. apz. 4201 006 0106 001) un ūdens
sūknētava Nr.1 Krasta ielā 2 (1955.gads, šobrīd ēka ar kad. apz. 4201 006 0106 002).
Saskaņā ar Latvijas Nacionālā arhīva 14.05.2013. izziņu Nr.8.2.4/C-245, ar 03.10.1991. Cēsu rajona Ūdensvada un
kanalizācijas pārvalde reorganizēta, pārņemot to pašvaldības īpašumā un izveidojot Cēsu pilētas pašvaldības uzņēmumu
„VINDA”, līdz ar to minētās ēkas nonākušas Cēsu pilsētas SIA „VINDA” pamatkapitālā.
Ar Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmuma 1.punktu (prot. Nr.26) ēkām un būvēm ar līdzšinējo adresi Krasta iela 2, Cēsīs,
mainīta adrese uz Krasta ielu 1, Cēsīs.
Tā kā Cēsu pilsētas SIA „VINDA” ēkas Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., savai sākotnējai funkcijai (pilsētas ūdensapgādei)
vairs neizmanto, tās iznomātas pašvaldībai sīkdzīvnieku patversmes vajadzībām.
Dzīvnieku aizsardzības likuma 39.pants nosaka, ka Vietējās pašvaldības izveido un uztur dzīvnieku patversmes, izķer,
izmitina un aprūpē izķertos un atsavinātos mājas (istabas) dzīvniekus, kā arī izmitina un aprūpē bezpalīdzīgā stāvoklī
nonākušus savvaļas dzīvniekus … Tātad dzīvnieku patversmes izveidošana un uzturēšana ir pašvaldības autonomā
funkcija, kas, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 6.panta 2.punktu, ir noteikta citos likumos.
Ievērojot iepriekš minēto, 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” 13.punktu, pamatojoties uz „Dzīvnieku aizsardzības likuma” 39.pantu, likuma
„Par pašvaldībām” 6.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, un Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 06.05.2014. priekšlikumu (prot. Nr.18), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
12 balsīm – par (J.Rozenbergs, M.Malcenieks, I.Suija-Markova, G.Grosbergs, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, I.Timermanis,
E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, M.Niklass), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu zemes vienību Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra
apzīmējums 4201 006 0106;
1.1. Zemes vienības platība 6317 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu;
1.2. Piekritības pamatojums – likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”4.1panta otrās daļas 3.punkts.
2. Pieņemt zināšanai, ka būvju īpašums vēl nav reģistrēts zemesgrāmatā un Cēsu pilsētas SIA „VINDA” šobrīd ir
minēto ēku tiesiskais valdītājs.
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