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Lēmums Nr. 299 Par grozījumiem  Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā
„Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu”

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
 
07.07.2005. starp Cēsu pilsētas pašvaldību kā Pārdevēju un SIA „Vidzemes investīciju fonds” kā Pircēju noslēgts
nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, pirkuma līgums (reģistrēts Cēsu pilsētas domes Juridiskajā nodaļā 07.07.2005. ar
Nr. 2-10-06/2005),  turpmāk – Līgums – (īpašuma tiesības uz Pircēja vārda reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200, lēmuma datums 18.08.2005.), kura 1.5.punktā noteikts:
„Pircējam ir saistoši ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra lēmumu „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs,
atsavināšanu” (protokols Nr.3, 10.p.) apstiprināto Nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, izsoles ar pretendentu atlasi
noteikumu, turpmāk – Izsoles noteikumi -, noteikumi, ko Pircējs ir apliecinājis 2005.gada 20.maijā parakstot minētos
izsoles noteikumus”, un 3.3.punktā noteikts: „Pircējs apņemas savlaicīgi un pienācīgi izpildīt Līguma 1.5.punktā minētajos
izsoles noteikumos noteiktās Pircēja saistības”. Izsoles noteikumu 2.10.punktā noteikts: „Nekustamā īpašuma
rekonstrukcija jāveic divu gadu laikā no attiecīgā tehniskā projekta akceptēšanas Cēsu pilsētas būvvaldē. Rekonstrukcijas
tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai 6 (sešu) mēnešu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas”, 2.11.punktā noteikts: „Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda kādu vai vairākas Noteikumu 2.7.-2.11.punktos
noteiktās saistības, Cēsu pilsētas domei ir tiesības iekasēt līgumsodu Ls 100,00 (viens simts lati) par katru nokavēto
dienu”, un 2.12.punktā noteikts: „Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda kādu vai vairākas Noteikumu 2.7-2.11.punktos
noteiktās saistības un šo saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, Cēsu pilsētas domei ir tiesības
izmantot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma tiesības par pirkuma cenu par kādu pircējs nekustamo īpašumu ir nopircis
no Cēsu pilsētas domes, neņemot vērā ieguldījumu” (ar 18.08.2005. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša
lēmumu, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 200 reģistrētas lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu,
cita starpā, „Noteikta Cēsu pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesība”).
Ar Cēsu pilsētas domes 08.09.2005. lēmumu (protokols Nr.21, 27.p.), 26.10.2006. lēmumu Nr.608 (protokols Nr. 17,22.p.),
02.08.2007. lēmumu Nr. 465 (protokols Nr.13, 13.p.), 06.12.2007. lēmumu Nr. 809 (protokols Nr. 21., 46.p.) un 11.09.2008.
lēmumu Nr. 697 (protokols Nr. 15, 2.p.) vairākkārt grozīts Izsoles noteikumos noteiktais tehniskā projekta iesniegšanas
termiņš, pēdējā lēmumā nosakot, ka tas iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldē akceptēšanai līdz 2008.gada 30.decembrim,
kā arī nolemts nepiemērot 07.07.2005. Pirkuma līguma 3.4.punktā minēto līgumsodu.
02.06.2008. ar Nr.S-58 Cēsu pilsētas būvvaldē saskaņots būvprojekts „Saimniecības ēku rekonstrukcija par komerciāla
rakstura apbūvi, komerciālas apbūves jaunbūve Cēsīs, Lenču ielā 6, Aldara ielā 8”, skiču projekta stadijā.
Ar 13.06.2011. Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.
200 reģistrēta nekustamā īpašuma īpašnieka maiņa no Vidzemes investīciju fonds SIA, nodokļu maksātāja kods
44103029335, uz DM Capital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 50001005261 (pamats:
2010.gada 8.decembra Uzņēmumu reģistra lēmums).
Cēsu novada pašvaldībā saņemts DM Capital, SIA 11.03.2014. iesniegums Nr. 24/2014 (reģistrēts 11.03.2014. ar Nr.
1-36/874), ar kuru iesniedzējs, pamatojoties uz projekta realizācijas neiespējamību  2008./2009.gadu globālās
ekonomiskās krīzes ietekmē, kā arī atzīstot sākotnējās ieceres neatbilstību šāsdienas situācijai un izsakot vēlmi pārstrādāt
saskaņoto būvprojektu ievērojot uzņēmējdarbības intensitāti, normatīvās prasības un tehniskos risinājumus, lūdz Cēsu
novada pašvaldību izskatīt iespēju atcelt virkni līgumā noteikto ierobežojošo apgrūtinājumu un atļaut mainīt projekta
realizācijas konceptu. Ar DM Capital, SIA 08.05.2014. iesniegumu Nr. 36/2014. Cēsu novada pašvaldībā saņemts jaunais
nekustamā īpašuma attīstības priekšlikums „Saimniecības ēku rekonstrukcija par komerciāla rakstura apbūvi un
automašīnu stāvlaukuma jaunbūve Cēsīs, Lenču ielā 6”, turpmāk – Attīstības priekšlikums -,  (reģistrēts 09.05.2014. ar
Nr. 3/1617). Attīstības priekšlikums paredz 1.kārtā demontēt daļu esošo ēku teritorijas dziļumā (kā tas jau bija paredzēts
sākotnējā projekta variantā), atjaunot Lenču ielas frontei piegulošo ēku un izbūvēt publiskas lietošanas auto stāvlaukumu
daļā iekšējās teritorijas.  Attīstības priekšlikums tika izvērtēts Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 10.06.2014. sēdē (protokols Nr. 23), kur tas tika  konceptuāli atbalstīts no teritorijas attīstības un
pilsētbūvniecības viedokļa, kā arī atzīts par atbilstošu Izsoles noteikumiem, t.i., būtiski netiek mainīta Izsoles noteikumos
noteiktā apbūves koncepcija. Komisijas sēdē tika izteikts priekšlikums, pēc Attīstības priekšlikuma realizācijas laika
grafika saņemšanas,  virzīt izskatīšanai Cēsu novada domes sēdē jautājumu par grozījumu apstiprināšanu Izsoles
noteikumos un Līgumā, saglabājot esošos vai nosakot jaunus saistību tiesību pastiprināšanas līdzekļus, ja Attīstības
priekšlikums netiek realizēts nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegtajā apjomā un laika grafikā, tajā skaitā, saglabājot
Cēsu pilsētas (novada) pašvaldības atpakaļpirkuma tiesību uz laiku līdz tiek realizēts Attīstības priekšlikums.
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 Cēsu novada pašvaldībā saņemts DM Capital, SIA 01.07.2014. iesniegums Nr. 42/2014 (reģistrēts 02.07.2014. ar Nr.
7/2344) „Par Lenču 6, Cēsīs projekta jauno konceptu”, kurā atspoguļots Attīstības priekšlikuma „Saimniecības ēku
rekonstrukcija par komerciāla rakstura apbūvi un automašīnu stāvlaukuma jaunbūve Cēsīs, Lenču ielā 6” realizācijas laika
grafiks, pielikumā.
Domes sēdē piedalās DM Capital, SIA pārstāvis D.Mūrmanis, kurš sniedz šādu informāciju:  lūgums mainīt savulaik
2005.gadā apstiprināto koncepciju pret šobrīd piedāvāto variantu. Iepriekš minētais netika veikts, jo iestājās ekonomiskā
krīze valstī, un sociāli ekonomiskie apstākļi bija nelabvēlīgi projekta realizācijai. Savukārt, šobrīd, realizējot projektu pēc
iepriekšējās koncepcijas, tas ir ekonomiski neizdevīgs un ātri vien uzņēmumu var novest pie maksātnespējas. Īpašums līdz
šim ir uzturēts, taču, nepieciešami ir ieguldījumi, jo ēkas kļūst bīstamas. Jaunās koncepcijas izpildes termiņi ir reāli un
ievērojami.         
Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 10.06.2014. sēdes
(protokols Nr. 23) un 01.07.2014. sēdes priekšlikumu (protokols Nr.25), un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un
attīstības komitejas 03.07.2014. atzinumu (protokols Nr. 9),  Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu pilsētas domes 10.02.2005. lēmumā „Par nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu”
(protokols Nr.3, 10.p.) šādus grozījumus:
1.1. Pielikuma „Nekustamā īpašuma Lenču ielā 6, Cēsīs izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi”, turpmāk – Pielikums -,
2.10.punktā aizstājot vārdus un skaitļus: „Nekustamā īpašuma rekonstrukcija jāveic divu gadu laikā no attiecīgā tehniskā
projekta akceptēšanas Cēsu pilsētas būvvaldē. Rekonstrukcijas tehniskais projekts iesniedzams Cēsu pilsētas būvvaldei
akceptēšanai līdz 2008.gada 30.decembrim” ar vārdiem un skaitļiem „Nekustamā īpašuma rekonstrukcija jāveic laika
grafikā, kāds noteikts lēmumam pievienotajā DM Capital, SIA 01.07.2014. iesniegumā Nr. 42/2014 (reģistrēts 02.07.2014.
ar Nr. 7/2344) „Par Lenču 6, Cēsīs projekta jauno konceptu”;
1.2. aizstāt  Pielikuma 2.11. punktā vārdus un skaitļus „līgumsodu Ls 100,00 (viens simts lati) par katru nokavēto dienu” ar
vārdiem un skaitļiem „līgumsodu 0,15% no pirkuma maksas par katru nokavēto dienu, kopsummā ne vairāk kā 10% no
pirkuma maksas”. 
2.      Nepiemērot Pielikuma 2.11.punktā noteikto līgumsodu par laika periodu no 30.12.2008. līdz domes lēmuma
spēkā stāšanās dienai.
3.      Pēc Attīstības priekšlikumā fiksētās būvniecības pilnīgas realizācijas apstiprinātajā laika grafikā, ko apliecina
Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, izslēgt Pielikuma 2.12.punktu, parakstot Nostiprinājuma lūgumu lietu tiesības,
kas apgrūtina nekustamo īpašumu: „Noteikta Cēsu pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesība”, dzēšanai Cēsu rajona
tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.200.
4.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot grozījumus 07.07.2005. Nekustamā
īpašuma pirkuma līgumā  Nr. 2-10-06/2005, par obligātu to pielikumu pievienojot DM Capital, SIA 01.07.2014. iesniegumu
Nr. 42/2014 (reģistrēts 02.07.2014. ar Nr. 7/2344) „Par Lenču 6, Cēsīs projekta jauno konceptu”.  
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 300 Par nolikuma „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” nolikumā” apstiprināšanu

Ziņo: I.Setiņsone,p/a „Sociālais dienests” direktore
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu un Publisko aģentūru likuma 16. panta otrās
daļas 2. punktu un 20. pantu un ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu, 30. panta otro daļu un
43. panta pirmo daļu, Bāriņtiesu likuma 25. panta trešo daļu, Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurši ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 3., 27., 30., 31., 31.1., 31.2. un 33. punktu, Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.
1036 „Audžuģimenes noteikumi” 24., 36., 43., 44., 48. un 50. punktu un Ministru kabineta 18.03.2014. noteikumu Nr. 142
„Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību” 5., 7., 10., 11. un 12. punktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 26.06.2014. atzinumam (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome ar 12 balsīm
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„par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā” saskaņā ar pielikumu.
 
Pielikums
Cēsu novada domes
17.07.2014. lēmumam Nr. 300
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu novada domes
17.07.2014. lēmumu Nr. 300
NOLIKUMS
Cēsīs
17.07.2014.                                        
                                                Lēmums   Nr. 33
Grozījumi Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā 
Izdarīt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” nolikumā, kas apstiprināts ar Cēsu novada domes
05.05.2011. lēmumu Nr. 266, šādus grozījumus:
1.      papildināt 1. punktu ar 1.1.8. un 1.1.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.1.8. nodrošināt ārpusģimenes aprūpes administrēšanu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
1.1.9. nodrošināt normatīvajos aktos paredzētās pašvaldības sociālās garantijas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās.”.
2.      papildināt 2. punktu ar 2.2.1, 2.2.2 un 2.2.3  apakšpunktiem šādā redakcijā:
„2.2.1 pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizēt un finansēt ārpusģimenes
aprūpi sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem;
2.2.2 pieprasīt no vecākiem samaksu par viņu bērniem sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem;
2.2.3 izmaksāt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem normatīvajos aktos noteiktos pabalstus un
naudas līdzekļus,  kas finansējami no pašvaldības budžeta;”.
3.      izteikt 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.1. pieņemt lēmumus un izdot administratīvos aktus Aģentūrai nodoto pašvaldības funkciju ietvaros un domes uzdoto
uzdevumu izpildei, t.sk. pieņemt lēmumus par samaksas pieprasīšanu no vecākiem par viņu bērniem sniegtajiem
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem, izdot izpildrīkojumus un iesniegt tos izpildei tiesu izpildītājam;”.
4.      papildināt 3. Punktu ar 3.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.2.1 pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, noslēgt līgumus par ārpusģimenes aprūpi sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā vai audžuģimenē bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;”.
 

Lēmums Nr.                            301 Par Cēsu novada
domes priekšsēdētāja atvaļinājumu     

Pamatojoties uz Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga 09.07.2014. iesniegumu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta pirmo daļu, Darba samaksas noteikumu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 01.07.2009.  ārkārtas sēdes lēmumu nr. 11) 3.3.punktu, ņemot vērā  un Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, Cēsu novada dome ar 11 balsīm „par” –,
L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas” nav, J.Rozenbergs nepiedalās balsošanā;  nolemj:
 
1.             Piešķirt Cēsu novada domes priekšsēdētājam J.Rozenbergam atvaļinājumu no  04.08.2014. līdz
17.08.2014. (ieskaitot), 2 (divas) nedēļas par 05.08.2013.-04.08.2014. darba periodu.
2.            Cēsu novada domes priekšsēdētāja J.Rozenberga atvaļinājuma laikā Cēsu novada domes
priekšsēdētāja pienākumus veic Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
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Lēmums Nr. 302 Par maksas pakalpojumu apstiprināšanuteritorijas kopšanai
Cēsu pilsētā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
         Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punktu, kā arī, ņemot vērā Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas
12.06.2014. sēdes (prot. Nr.8, 7.p.) priekšlikumu un atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. (prot. Nr.
9) atzinumam, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav; 
„atturas”nav, nolemj:
1.       Apstiprināt šādus maksas pakalpojumus teritorijas kopšanai: 
 

 Summa, euro

bez PVN
 
PVN 21%
 

 
kopā
 

1 Ar daudzfunkcionālo minitraktoru  AVANT
(viena stunda): x x x

1.1. zāles pļaušana 24,00 5,04 29,04

1.2. augsnes frēzēšana 25,00 5,25 30,25

1.3. smilšu slaucīšana un savākšana 24,00 5,04 29,04

2 Zāles pļaušana ar trimmeri (viena stunda) 12,00 2,52 14,52

3 Koku celmu frēzēšana (1 cm) 0,65 0,14 0,79

 
2.      Lēmuma izpildi nodrošināt Komunālajai nodaļai.
 
 

Lēmums Nr. 303 Par papildus finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības
aģentūrai „Sociālais dienests”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu,
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 10. panta trešo daļu un 12.panta trešo daļu, Cēsu pilsētas
domes 27.12.2007. lēmumu Nr. 876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, nodošanu
valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 22, 121.p.), Cēsu
pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules  ielā 23, Cēsīs,
Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra”” (prot. Nr. 7, 65.p.) un Cēsu novada domes 08.09.2011. lēmumu Nr. 471 „Par Cēsu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu valdījumā, daļas – lietošanā,
pārvaldīšanā un apsaimniekošanās pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 11.p.),  ievērojot, ka
28.02.2013. izbeidzies 02.02.2007. noslēgtais pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pilnvarojuma līgums Nr. 2-9-01/2007 un 22.01.2008. noslēgtais pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas līgums Nr.
3-7/11 (abi kopā – Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumi) un ka 18.06.2013. sastādīts akts par lietu
stāvokli un saistībām, kas izriet no pašvaldības nekustamo īpašumu ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 7, 7A un 8, Cēsīs, Lenču ielā
40, Cēsīs , Vītolu ielā 9, Cēsīs, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgumiem (Akts), kur konstatēts,  ka pēc
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stāvokļa 28.02.2013. Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA „CDzP” prasījuma tiesības pret
pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem par īri un maksu par komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ap
pārvaldnieku starpniecību, ir Ls 60 223,81 (sešdesmit tūkstoši divi simti divdesmit trīs lati 81 santīms), neieskaitot
spriedumu izpildes izdevumus, ievērojot Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības
aģentūru „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 12., 6.p.), Cēsu novada domes 21.11.2013. lēmumu Nr. 494 “Par papildus
finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domes aģentūrai “Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 29. p.),  ievērojot Cēsu novada
domes Sociālo jautājumu un veselības jautājumu komitejas 27.06.2014. atzinumu (prot. Nr.6) un Finanšu komitejas
10.07.2014. atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”
nav, nolemj:
1.      Atzīt, ka Aktā konstatētās Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldnieka SIA „CDzP” reģ. Nr.
44103029458 prasījuma tiesības pret pašvaldības dzīvojamo māju īrniekiem par īri un maksu par komunālajiem
pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, un kas izriet no Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas
pilnvarojuma līgumiem, pēc stāvokļa 01.04.2014. ir EUR 28 446,06 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši
euro 06 centi), neieskaitot tiesas un sprieduma izpildes izdevumus (1. pielikums).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai šī lēmuma 1. punktā noteikto finansējumu paredzēt Cēsu
novada pašvaldības 2014. gada budžeta grozījumos un ieskaitīt šos līdzekļus Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” budžetā pēc aģentūras pieprasījuma.

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” noslēgt ar tās valdījumā nodoto pašvaldības dzīvojamo1.
māju pārvaldnieku SIA „CDzP” vienošanos par pašvaldības dzīvojamo māju īrnieku parādu, kas radušies
Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumu darbības laikā, atmaksāšanu pārvaldniekam, par  pārvaldniekam
atlīdzināto parādu atgūšanu un par atmaksāšanu valdītājam (Vienošanās) saskaņā ar 2. pielikumu un šī lēmuma 1.
punktā norādītās summas atmaksāšanu veikt atbilstoši Vienošanās noteikumiem.
Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.

 

       1. pielikums
     Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumam Nr.303

 Cēsu novada pašvaldības aģentūrai "Sociālais dienests" piešķiramie līdzekļi  

 

18.06.2013. aktā konstatētā pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieku parāda par dzīvojamo telpu īri un
komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību,  atmaksāšanai
dzīvojamo māju  pārvaldniekam SIA "CDzP"  

          

Nr.
p.k. Māja

18.06.2013. aktā konstatētie parādi pēc stāvokļa 01.04.2014.  

Parādi
līdz 300
EUR

Mirušo
īrnieku
parādi,
EUR

Parādi no 300
EUR,  par kuru
piedziņu stājies
spēkā tiesas
spriedums un
spriedums
nodots piespiedu
izpildei,  EUR

Parādi no
300 EUR,
par kuru
piedziņu
stājies
spēkā
tiesas
spriedums,
EUR

Parādi no
300 EUR,
par kuru
piedziņu
iesniegta
prasība
tiesā, EUR

Parādi no
300 EUR,
par kuru
piedziņu
nav
uzsākta
tiesvedība,
EUR

Kopā,
EUR

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1

Caunas
7, Cēsis,
Cēsu
nov. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2

Caunas
7A,
Cēsis,
Cēsu
nov. 0,00 21,69 0,00 0,00 0,00 0,00 21,69  
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3

Caunas
8, Cēsis,
Cēsu
nov. 2546,14 348,87 532,94 0,00 3934,83 1322,85 8685,63  

4

Lenču
40,
Cēsis,
Cēsu
nov. 832,31 0,00 0,00 0,00 0,00 976,08 1808,39  

5

Vītolu 9,
Cēsis,
Cēsu
nov. 0,00 0,00 1185,96 0,00 0,00 0,00 1185,96  

6

Saules
23,
Cēsis,
Cēsu
nov. 3156,63 62,57 1451,42 443,95 3427,32 8202,50 16744,39  

KOPĀ: 6535,08 433,13 3170,32 443,95 7362,15 10501,43 28446,06  
 
2. pielikums
Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumam Nr. 303
 
VIENOŠANĀS
par saistībām, kas izriet no pašvaldības nekustamo īpašumu Saules ielā 23, Cēsīs, Lenču ielā 40, Cēsīs, Vītolu ielā 9, Cēsīs,
un Caunas ielā 8, Cēsīs, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 02.01.2007. pilnvarojuma līguma Nr. 2-9-01/2007 un
pašvaldības nekustamo īpašumu Caunas ielā 7 un 7a, Cēsīs, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas 22.01.2008. pilnvarojuma
līguma Nr. 3-7/11
 
Cēsīs,                                                                        
                                                              2014. gada _
 
Cēsu novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (Aģentūra), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000031048,
juridiskā adrese Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā, LV 4101, tālāk tekstā „Valdītājs”, no vienas puses, kura vārdā
saskaņā ar Aģentūras nolikumu (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2011.gada 05.maija lēmumu Nr.266 (prot.Nr.9, 4.p.))
rīkojas tās direktore Iveta Sietiņsone un
SIA „CDzP”, vienotais reģ. Nr. 44103029458, juridiskā adrese Gaujas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101, tālāk tekstā
„Pārvaldnieks”, no otras puses, kura vārdā, pamatojoties uz statūtiem, rīkojas valdes loceklis Ģirts Beikmanis kopā ar
valdes locekli Ēriku Timparu, 
abas puses kopā un katra atsevišķi, tālāk tekstā sauktas „Puses” vai „Puse”,
pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu un 10.panta trešo daļu, Publisko aģentūru
likuma 24. panta pirmo daļu, Cēsu pilsētas domes 27.12.2007. lēmumu Nr.876 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā
īpašuma Caunas ielā 7, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības aģentūra” (prot. Nr.22 121.p), Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.376 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības
nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, nodošanu valdījumā Cēsu
pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (prot. Nr.7. 65.p.), Cēsu novada domes
08.09.2011. lēmumu Nr.471 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu
valdījumā, daļas – lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot.
Nr.20 11.p), Cēsu novada domes 21.11.2013. lēmumu Nr. 494 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Cēsu novada
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” un Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr. 303 „Par papildus finansējuma
piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”, ievērojot Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma
Nr. 2 „Par Cēsu novadu” 5. punktu un Cēsu novada domes 05.11.2009. lēmuma Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības
aģentūru „Sociālais dienests”” 1. punktu, ievērojot, ka 02.01.2007. starp pusēm bija noslēgts pašvaldības nekustamo
īpašumu Saules ielā 23, Lenču ielā 40, Cēsīs, Vītolu ielā 9, Cēsīs, un Caunas ielā 8, Cēsīs, pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums Nr. 2-9-01/2007 un 22.01.2008. starp pusēm bija noslēgts pašvaldības nekustamo
īpašumu Caunas ielā 7 un 7a, Cēsīs, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pilnvarojuma līgums Nr. 3-7/11 (abi kopā Līgumi),
kuru darbība izbeidzās 28.02.2013., un ka 01.03.2013. stājies spēkā starp Pusēm noslēgtais Cēsu novada pašvaldības
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aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanas pilnvarojuma
līgums Nr. 1/2013/3-8, Puses noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
 
1. Puses atzīst, ka:
1.1. tās 18.06.2013. sastādījušas un parakstījušas aktu pēc stāvokļa Līgumu izbeigšanās dienā (28.02.2013.) par lietu
stāvokli un saistībām, kas izriet no Līgumiem (turpmāk - Akts), un Aktā konstatēts, ka īrnieku kopējais parāds
Pārvaldniekam ir Ls 60 223,81 (EUR 85690,76) un ka Pārvaldnieka parāds pakalpojuma sniedzējiem ir Ls 4436,86 (EUR
6313,08);
1.2.   22.10.2013. Pārvaldnieks Valdītājam iesniedzis pārskatu par īrnieku parādsaistību apmēru, kur norādījis, ka Aktā pēc
stāvokļa 28.02.2013. konstatēto SIA „CDzP” prasījuma tiesību apmērs pēc stāvokļa 31.08.2013., ir Ls 47635,67 (četrdesmit
septiņi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci lati un 67 santīmi) vai EUR 67 779,45.
1.3.   pamatojoties uz Cēsu novada domes 21.11.2013. lēmumu Nr. 494 „Par papildu finansējuma piešķiršanu Cēsu novada
pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” Valdītājs 27.12.2013. no pašvaldības budžeta piešķirtajiem līdzekļiem daļēji
atmaksājis Pārvaldniekam Līgumu darbības laikā radušos pašvaldības dzīvojamo māju Saules ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8,
Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, Caunas ielā 7,7a un 8, Cēsīs, un Vītolu ielā 9, Cēsīs,  īrnieku īres maksas un maksas par
komunālajiem pakalpojumiem, kas nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, parādus (pēc stāvokļa 28.02.2013.) Ls 24
784,21 (divdesmit četri tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri lati 21 santīms) vai EUR 35 264,75 apmērā;
1.4. īrnieku atmaksātā summa pēc stāvokļa 01.04.2014. ir EUR 21979,95 (divdesmit viens tūkstotis deviņi simti
septiņdesmit deviņi euro 95 centi).
1.5. ievērojot Vienošanās 1. punktā norādītās summas, Līgumu darbības laikā radušos pašvaldības dzīvojamo māju Saules
ielā 23, Cēsīs, Caunas ielā 8, Cēsīs, un Lenču ielā 40, Cēsīs, Caunas ielā 7,7a un 8, Cēsīs, un Vītolu ielā 9, Cēsīs, īrnieku īres
maksas un maksas par komunālajiem pakalpojumiem, kas nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, parādu (pēc stāvokļa
28.02.2013.) faktiskais apmērs 01.04.2014. ir EUR 28446,06 (divdesmit astoņi tūkstoši četri simti četrdesmit seši eiro un
06 centi), turpmāk – Parāds, neieskaitot tā atgūšanai nepieciešamos tiesas un spriedumu izpildes izdevumus.
1.6. Pārvaldnieks Aktā norādīto Pārvaldnieka parādu pakalpojumu sniedzējiem, kas radies Līgumu darbības laikā,
pakalpojumu sniedzējiem daļēji nav atmaksājis. Aktā norādītā Pārvaldnieka parāda pakalpojumu sniedzējiem, kas radies
Līgumu darbības laikā, apmērs ir EUR 6313,08;
2.      Puses vienojas, ka:
2.1. Pārvaldnieks veic nepieciešamās darbības (parādnieku brīdināšana, prasības iesniegšana tiesā par parāda piedziņu,
izpildraksta iesniegšana zvērinātam tiesu izpildītājam pēc tiesas sprieduma spēkā stāšanās) Parāda atgūšanai no
īrniekiem un nomniekiem;
2.2.Pārvaldniekam ir tiesības no Vienošanās parakstīšanas brīža pieprasīt no Valdītāja atmaksāt īrnieka Parādu, ar
prasības iesniegšanu saistītos tiesas izdevumus un sprieduma izpildes izdevumus pēc tam, kad Pārvaldnieks iesniedzis
izpildu dokumentu piespiedu izpildei; kopā ar pieprasījumu Valdītājam iesniedzams attiecīgs rēķins, dokumentu, kas
apliecina tiesas izdevumu samaksu, kopijas, tiesas sprieduma un izpildraksta kopijas un dokumentu, kas apliecina valsts
nodevas par izpildraksta iesniegšanu un sprieduma izpildes izdevumu samaksu, kopijas;
2.3.Pārvaldniekam, tikai iesniedzot Pārvaldnieka sagatavotu parādniekam adresētu brīdinājumu, ir tiesības pieprasīt no
Valdītāja no izīrējamām telpām izlikto un izvietoto īrnieku/nomnieku un to īrnieku/nomnieku, kuri izīrētās/iznomātās
telpas atbrīvojuši labprātīgi, Parādus, kas nav lielāki  par EUR 300,00.  Parāda atmaksa tiek veikta pēc Pārvaldnieka
iesniegtā saraksta ar tam pievienotajiem brīdinājumiem 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas
dienas;
 2.4.Ja īrniekam/nomniekam ir izveidojies parāds par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar
Pārvaldnieka starpniecību, dzīvojamā telpā, kuru tas lietojis līdz 28.02.2013. un turpina vai turpinājis lietot pēc 01.03.2013.,
Pārvaldnieks, veicot Parāda atgūšanu, attiecīgo summu iekļauj vienā prasības apmērā; šādā gadījumā tiesas izdevumi
valsts nodeva par izpildraksta iesniegšanu un sprieduma izpildes izdevumi nodalāmi un uzskaitāmi proporcionāli katra
parāda summai;
2.5. Valdītājs pēc Vienošanās 2.2. apakšpunktā minēto dokumentu un attiecīga rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba
dienu laikā atmaksā Pārvaldniekam īrnieka Parādu un ar tā atgūšanu saistītos tiesas un sprieduma izpildes izdevumus;
2.6. Pārvaldniekam ir tiesības papildus Vienošanās 2.2. punktā noteiktajam gadījumiem pieprasīt  Valdītājam:
2.6.1. to īrnieku Parādu atmaksāšanu, kuri Līgumu darbības laikā attiecīgajā dzīvojamā telpā bijuši reģistrēti vieni vai kopā
ar citām personām likuma „Par dzīvojamo telpu īri” izpratnē un ir miruši, vai saņemts zvērināta tiesu izpildītāja sagatavots
dokuments par izpildu lietvedības izbeigšanu sakarā ar šāda parādnieka nāvi;
2.6.2. tādu Parādu atmaksāšanu, ja saskaņā ar CPL 565. panta pirmās daļas 2. punktu zvērināts tiesu izpildītājs izsniedzis
izpildu dokumentu atpakaļ piedzinējam. Pārvaldnieks, iepriekš saskaņojot ar Valdītāju, izpildu dokumentu iesniedz
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izpildei no jauna trīs mēnešu laikā no zvērināta tiesu izpildītāja attiecīgā akta saņemšanas dienas;
2.6.3. to Parādu atmaksāšanu, par kuru piedziņu likumīgā spēkā stājušies spēkā tiesas spriedumi, kuru piespiedu izpildei
iesniegti izpildu dokumenti zvērinātam tiesu izpildītājam laika periodā no Līgumu noslēgšanas līdz Vienošanās
noslēgšanas dienai un kuri Pārvaldniekam nav atmaksāti, pamatojoties uz Cēsu novada domes 21.11.2013. lēmumu Nr. 494
„Par papildu finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests””, un attiecīgo spriedumu
izpildes izdevumu atmaksāšanu;
2.6.4. to Parādu atmaksāšanu, kuri iekļauti un savstarpēji saskaņoti Vienošanās 2.3. punktā norādītājā kārtībā.
2.7.Vienošanās 2.6. apakšpunktā noteiktajos gadījumos Pārvaldnieks kopā ar pieprasījumu iesniedz Valdītājam attiecīgu
rēķinu, dokumenta, kas apliecina, ka izpildu dokuments izsniegts atpakaļ piedzinējam, kopiju, dokumentu, kas apliecina
tiesas izdevumu samaksu, kopijas, tiesas sprieduma un izpildraksta kopijas un dokumentu, kas apliecina valsts nodevas
par izpildraksta iesniegšanu un sprieduma izpildes izdevumu samaksu, kopijas. Valdītājs Pārvaldniekam atmaksā
pieprasīto parādu 10 (desmit) darba dienu laikā no visu Vienošanās noteikto dokumentu saņemšanas dienas.
2.8.     Pārvaldnieks 10 (desmit) gadu laikā no dienas, kad spriedumi par Parādu piedziņu, t.sk. spriedumi par to
Parādu piedziņu, kas Pārvaldniekam atmaksāti, pamatojoties uz Cēsu novada domes 21.11.2013. lēmumu Nr. 494 „Par
papildu finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests””, iesniegti piespiedu izpildei, vai
no dienas, kad Valdītājs samaksājis Pārvaldniekam saskaņā ar Vienošanās noteikumiem, izņemot mirušo īrnieku parādus,
turpina Parādu atgūšanu un piedzītos Parādus un ar to piedziņu saistītos tiesas un spriedumu izpildes izdevumus (ja
tiesu izpildītājs tos Pārvaldniekam ir atmaksājis), ko saskaņā ar Vienošanos Valdītājs samaksājis Pārvaldniekam, atmaksā
Valdītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgās summas saņemšanas dienas;
2.9.Vienošanās ietvaros tiek noteikta šāda atskaišu sistēma:
2.9.1.Valdītāja organizētajās ikmēneša Apspriedēs Parāda atgūšanai (katra mēneša pēdējā piektdienā) Puses vienojas par
īrniekiem/nomniekiem sūtāmo brīdinājumu un sagatavojamo prasības pieteikumu apjomu, kurus Pārvaldnieks apņemas
sagatavot un iesniegt adresātiem līdz nākamā mēneša apspriedei:
2.9.2.Pārvaldnieks iesniedz Valdītājam pārskatu par katra kalendārā gada laikā atgūtajiem Parādiem:
2.9.2.1.līdz attiecīgā gada 31. jūlijam – par atskaites gada pirmajā pusgadā atgūtajiem parādiem;
2.9.2.2.līdz atskaites gadam sekojoša gada 31. janvārim - par atskaites gadā atgūtajiem parādiem.
3.Citi noteikumi:
3.1.Jebkādi grozījumi Vienošanās tekstā izdarāmi, Pusēm rakstveidā vienojoties, un uzskatāmi par Vienošanās
neatņemamu sastāvdaļu;
3.2. Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā;
3.3. Vienošanās sastādīta 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs tiek nodots
Valdītājam, otrs – Pārvaldniekam.
 
SIA „CDzP” vārdā:                                                                
  Cēsu novada pašvaldības aģentūras
                                                                            
                         „Sociālais  dienests” vārdā:
_                        _
Ģirts Beikmanis                                                                  
Iveta Sietiņsone
Valdes loceklis                                                                
Direktore                                         
2014. gada                      2014. gada
_
Ēriks Timpars
Valdes loceklis
2014. gada
 

Lēmums Nr. 304 Par nolikuma „ Īsfilmu konkursa  skolēniem „ Mirklis profesijā”
nolikums”  apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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 Lai veicinātu Cēsu novada jauniešu veiksmīgu karjeras izvēli saskaņā ar valsts karjeras izvēles politikas aktualitātēm,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības kultūras un sporta komitejas 03.07.2014. atzinumu (prot. Nr.8) un Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumu (prot. Nr. 9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs,
L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis,
G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas” nav, nolemj:

Apstiprināt nolikumu „Īsfilmu konkursa  skolēniem „ Mirklis profesijā” nolikums”  saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.3.

 
NOLIKUMS
Cēsīs
17.07.2014.    Nr. 34
                                                                            
                                Nr. 34
Īsfilmu konkurss  skolēniem „ Mirklis profesijā”
nolikums
 
 1. Konkursa mērķis
Motivēt jauniešus izzināt profesiju, sniedzot ieskatu un redzējumu par to, vienlaicīgi izpaužoties kino mākslā.
2. Konkursa organizatori
Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļa ar Valsts izglītības attīstības aģentūras informatīvo atbalstu.
3. Konkursa dalībnieki
Konkursā aicināti piedalīties Cēsu novada jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
4. Konkursa īsfilmu saturs
Konkursa „Mirklis profesijā” iesniegtajā darbā jābūt atainotai vienas vai vairāku profesiju būtībai, akcentējot īpašo
skatījumu uz izvēlēto profesiju, parādot to vienā īsfilmā
5. Filmu iesniegšanas kārtība
Konkursam pieteikto īsfilmu kopiju  kopā ar pieteikumu  iesniegt līdz 2014.gada 6.oktobrim plkst. 16.00  Cēsu novada
pašvaldības Izglītības nodaļā Bērzaines ielā 16, Cēsīs, otrajā stāvā 21.kabinetā.
6. Iesniegšanas un atlases kritēriji
6.1. Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu filmu.
6.2. Filma ir jāiesniedz uz digitāla nesēja DVD.
6.3.Kopā ar filmu ir jāiesniedz pieteikums, kurā norāda filmas nosaukumu, autoru vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju un
konsultanta vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju.
6.4.Iesniegtā filma var būt gan mākslas, gan dokumentālās, gan animācijas. Iesniegtās filmas garums ne ilgāk kā 5 min. Ja
iesniegtā filma ir svešvalodā, tai ir jābūt ar subtitriem latviešu valodā. Konkursam var tikt iesniegtas filmas, kas veidotas
laika posmā no 2012.gada līdz 2014.gada 6.oktobrim. Konkursam nevar tikt atkārtoti iesniegtas filmas, kas iepriekš
iesniegtas kādā konkursā vai ir izrādītas publiskā vidē. Konkursam pieteiktajai īsfilmai ir jābūt oriģināldarbam. Konkursam
netiks pieņemtas filmas, kas ir cilvēka cieņu pazemojošas vai aizskarošas kādai sabiedrības daļai. Saturam ir jāatbilst
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 
7.Vērtēšana un apbalvošana
Komisija vērtēs filmu atbilstību tematikai, māksliniecisko kvalitāti, radošo pieeju, tehniskos risinājumus un ideju
oriģinalitāti. Kopējais balvu fonds - EUR 250,00.
7.1. Pirmajai vietai – balva  80,00 EUR vērtībā.
7.2.Otrajai vietai - balva 70,00 EUR vērtībā.
7.3. Trešajai vietai – balva  60,00 EUR vērtībā.
7.4.Žūrijas speciālās balvas, kopā 40,00 EUR vērtībā.
Žūrijai ir tiesības nepiešķirt kādu no vietām, bet piešķirt vairākas citas vietas
 
8. Vērtēšanas komisija
Filmas vērtēs žūrijas komisija šādā sastāvā locekļi:
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•              Linda Grundmane – filmas „ Ceļš” režisore;
•              ... - Siguldas Valsts ģimnāzijas skolēnu parlamenta izvirzīts pārstāvis;
•              Mairita Kaņepe - laikraksta „ Druva” korespondente;
•              Jānis Kazainis - Cēsu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas speciālists;
•              Dzintra Kozaka – Cēsu novada pašvaldība, Izglītības nodaļas metodiķe.
Īsfilmu konkursa rezultāti tiks paziņoti karjeras nedēļas Noslēguma pasākumā 2014.gada 17.oktobrī.
Organizatori patur tiesības konkursam  iesniegtos darbus izmantot Cēsu novada pašvaldības  vajadzībām, slēdzot
līgumus ar autoru par filmas bezmaksas izmantošanu Cēsu novada izglītības iestādēs.  .
9. Kontaktinformācija
 Dzintra Kozaka; tel.nr. 2912 63 73; e pasts: Dzintra.kozaka@cesis.lv
 
 
 

Lēmums Nr. 305 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes un Cēsu
pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes darbu no 2014. gada  25.jūlija līdz
31.augustam 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz 28.12.2013.gada Cēsu novada domes lēmuma Nr. 546 ( prot.Nr. 24) „Par Cēsu novada pirmsskolas
izglītības iestāžu un pirmsskolas vecuma bērnu grupu darbu no 2014.gada 17.jūnija līdz 2014.gada 31.augustam” 3. punktu,
ievērojot Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestādē ar izglītojamo vecākiem noslēgtos līgumus par vietas nepieciešamību
izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē vasaras periodā un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 03.07.2014. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. (prot.Nr.9)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:

Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē no 25.07.2014. līdz 31.08.2014. pirmsskolas izglītības programmu1.
īsteno 6 grupās.
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē no 25.07.2014. līdz 31.08.2014. pirmsskolas izglītības programmu2.
īsteno 6 grupās.
Cēsu novada Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai budžeta grozījumos plānot papildus finansējumu3.
pirmsskolas skolotāja darba nodrošināšanai Cēsu pilsētas 4. pirmsskola izglītības iestādē  2  likmēm.
Cēsu novada  pašvaldības Finanšu nodaļai  un Izglītības nodaļai  organizēt lēmuma izpildi.4.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.5.

 

Lēmums Nr. 306 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 2. punktu un 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 23.01.2014.
Cēsu novada domes lēmumu Nr.58 „Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības
2014.gada budžetu” apstiprināšanu” (protokols Nr.1, 58.punkts) un ievērojot 08.05.2014. Cēsu novada Sporta padomes
lēmumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja 03.07.2014. ( prot. Nr.8) un Cēsu
novada Finanšu komiteja 10.07.2014. (prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
1.      Pārcelt EUR 320 (trīs simti divdesmit euro) no Sporta pasākumiem - Nesadalītajiem līdzekļiem Cēsu novada
sporta svētku organizēšanai.
2.      Pārcelt no Sporta pasākumiem – Nesadalītajiem līdzekļiem EUR 280 ( divi simti astoņdesmit euro) Mārtiņa
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Blūma un Arņa Pētersona atbalstam dalībai 2014. gada Eiropas un Pasaules čempionātos kalnu riteņbraukšanā.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 307 Par  grozījumiem  „Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” 
kultūras pasākumu budžetā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Lai veicinātu Cēsu kā kultūras un tūrisma pilsētas tēlu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
5.punktu, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nolikuma 2.1.6., 2.1.7., 2.1.12.punktiem, ievērojot Cēsu
novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2014. (prot.Nr.8) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.07.2014. (prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
1.        Izdarīt pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” kultūras pasākumu budžetā šādus
grozījumus:
1.1.samazināt budžeta līniju „J.Cimzes 200 gadu jubilejas garīgās mūzikas koncerts baznīcā” EUR 1260,00 apmērā;
1.2.samazināt budžeta līniju „Labestības dienas koncerts” EUR 356,00 apmērā;
1.3.samazināt budžeta līniju „Koncertzāles atklāšanas koncerts ar Cēsu novada tautas mākslas kolektīviem EUR 1300,00
apmērā;
1.4. palielināt budžeta līniju „Piemiņas dienas (Barikāžu atceres diena, 24.03., 14.06., 17.07., 01.12., Cēsu kaujām 95, Baltijas
ceļam 25)” EUR 356,00 apmērā;
1.5. palielināt budžeta līniju „Jāņu ielīgošanas pasākums” EUR 1100,00 apmērā;
1.6. palielināt budžeta līniju „Jaunrade (sadarbība ar kultūras NVO, radošajām apvienībām)” EUR 1460,00 apmērā.
2.      Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” direktoram organizēt nepieciešamās darbības
saistībā ar šī lēmuma izpildi.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 308 Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009
0129 001 002, Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala un divām būvēm (sporta ēka un auto stāvlaukums) ,
Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 009 0129, reģistrētas Cēsu rajona tiesa Zemesgrāmatu nodaļas
Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0008 7584 (lēmuma datums 17.05.2005. – pilns īpašuma sastāvs) Cēsu
pilsētas pašvaldībai. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu,
Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048, ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja. Saskaņā ar būves – sporta ēka, kadastra apzīmējums 4201 009
0129 001, tehniskās inventarizācijas lietu, tās sastāvā reģistrēta telpu grupa (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 009
0129 001 002, kopējā platība 187,30 m2. Ar 13.12.2010. Aktu, minētais nekustamais īpašums pilnā sastāvā, kāds reģistrēts
zemesgrāmatā, nodots lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā Cēsu pilsētas Sporta skolai.
04.08.2008. starp Cēsu pilsētas Sporta skolu kā Iznomātāju un SIA „BEĀTUS” kā Nomnieku noslēgts Nomas līgums par
kafejnīcas telpu nomu Piebalgas18, Cēsīs, ar kuru Iznomātājs nodevis, bet Nomnieks pieņēmis nomā, t.i.lietošanā par
maksu neapdzīvojamās telpas, kas atrodas sporta kompleksā Piebalgas ielā 18, Cēsīs, ar kopējo platību 187,30 m2, ar
mērķi – kafejnīcas vajadzībām, līguma termiņš 30.08.2014. Kafejnīca funkcionē kā „slēgta tipa” iestāde,  pamatā
nodrošinot Cēsu pilsētas Sporta skolas (ieskaitot tās organizēto pasākumu apkalpošanu), Cēsu Valsts ģimnāzijas un Cēsu
pilsētas pamatskolas audzēkņu un darbinieku ēdināšanas funkciju.
Cēsu pilsētas Sporta skolā saņemts SIA „BEĀTUS” 09.05.2014. iesniegums (reģistrēts 12.05.2014. ar Nr. 1-19/219), ar kuru
iesniedzējs lūdz pārtraukt 2008.gada 04.augusta Nomas līgumu par kafejnīcas telpu nomu Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu
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novadā ar 2014.gada 09.augustu.
Ievērojot 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”, turpmāk – Noteikumi - , 56. -  61.
un 65. - 66.punktu nosacījumus, Pašvaldība saņēmusi auditorfirmas „Invest Rīga’ Cēsis” 02.07.2014. sagatavoto 
nosacītās (visiespējamākās) nomas maksas novērtējumu nomas telpām Piebalgas ielā 18, Cēsīs, Cēsu novadā, kas sastāda
EUR 2.52 (divi euro un 52 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN. Ievērojot Noteikumu 56.- 67.punktus,
aprēķināta nomas maksa, kas sastāda EUR 5.69 (pieci euro un 69 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN –
ievērtējot pamatlīdzekļu nolietojumu, un EUR 1.00 (viens euro un 00 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN –
neievērtējot pamatlīdzekļu nolietojumu  (1.pielikums).
Lai racionāli un lietderīgi izmantotu Pašvaldībai piederošas, speciāli kafejnīcas vajadzībām izbūvētas un iekārtotas telpas,
savlaicīgi izvēlētos telpu nomnieku, dodot tam iespēju sagatavoties nepieciešamajiem nomas telpu iekārtošanas darbiem,
ievērojot telpu  īpašo statusu (atrašanās izglītības iestādes sastāvā) un to izvietojumu ārpus centrālajām apmeklētāju
plūsmām, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1  panta pirmo un
trešo daļu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas
kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, tajā skaitā 68.2.punktu, kurš
nosaka: „ja sertificēta vērtētāja noteiktā nomas objekta tirgus nomas maksa noteiktajam laikposmam ir zemāka par
iznomātāja noteikto nosacīto nomas maksu attiecīgajam laikposmam, kas aprēķināta saskaņā ar šo noteikumu 3.nodaļu,
iznomātājs var piemērot sertificētā vērtētāja noteikto tirgus nomas maksu”, Pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas 01.07.2014. atzinumu (prot. Nr.25) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumu 
(prot. Nr. 9),  Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav; 
„atturas”nav, nolemj:
 
1.      Ar 01.09.2014. nodot lietošanā par maksu (nomā),  nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objektu – 
telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 009 0129 001 002,  Piebalgas iela 18, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 187,3
m2 (saskaņā ar Telpu grupas plāna shēmu, 2.pielikums), turpmāk – Nomas objekts Nr.1-, ar mērķi – kafejnīcas darbības
nodrošināšana, tajā skaitā, Cēsu pilsētas Sporta skolas darbības pilnvērtīga norise, ieskaitot iepriekš izsludināto
pasākumu nodrošināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumiem.
2.      Apstiprināt nomas maksu, kas vienlaicīgi ir izsoles sākumcena, privāto tiesību subjektam (mēnesī par vienu
kvadrātmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa) 1.00 EUR (viens euro un 00 centi), atļaujot nepiemērot pamatlīdzekļa
(ēka) nolietojumu nomas maksas aprēķinā.
3.      Uzdot Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai organizēt 1.punktā minētā nomas objekta nomas
tiesību izsoli.
4.      Apstiprināt publicējamo informāciju (informācijas lapa) par nomas objektu Nr.1 (3. pielikums).
5.      Apstiprināt Izsoles noteikumus (4. pielikums).
6.      Apstiprināt Nomas līgumu (5.pielikums).
7.   Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 309 Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis , Cēsu novadā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 6389 m2 un namīpašuma -  vienas pamatceltnes,
Saules iela 23, Cēsis, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 004 0715, turpmāk – Īpašums -,  reģistrētas Cēsu rajona tiesas
Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 505 Cēsu pilsētas pašvaldībai, lēmuma datums,
12.03.1998. Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu, Cēsu
novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048, ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību institūciju,
finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja.  Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr.376  „Par
Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs , Caunas ielā 8, Cēsīs un Lenču ielā 40, Cēsīs nodošanu
valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”” (protokols Nr. 7, 65.p.), ar
25.04.2008. apstiprinātu Aktu Nr.1 „Par nekustamā īpašuma Saules ielā 23, Cēsīs nodošanu un pieņemšanu valdījumā,
Īpašums   nodots valdījumā Cēsu pašvaldības aģentūrai „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra”.
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Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 17.04.2008. lēmumu Nr. 376 un 24.01.2008. lēmumu Nr. 76 „Par nedzīvojamo telpu
nomu Saules ielā 23, Cēsīs” (protokols Nr. 2, 19.p.), 30.05.2008. starp Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības aģentūra” kā Iznomātāju un SIA „CDzP” kā Nomnieku noslēgts Nedzīvojamo telpu nomas līgums Nr.
3-14/3, ar kuru Iznomātājs nodod nomā, bet Nomnieks pieņem atlīdzības lietošanā nedzīvojamas telpas ar kopējo platību
927,16 m2, tajā skaitā 578,78 m2 ēkas pirmajā un 348,38 m2  ēkas otrajā stāvā, turpmāk arī – Telpas -, ar mērķi –
viesnīcas vajadzībām, līguma termiņš – līdz 31.12.2014. Telpas veido daļu no Īpašuma sastāvā esošās pamatceltnes kopējā
telpu sastāva.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „CDzP” 03.07.2014. iesniegums Nr. 1-1/616 (reģistrēts 04.07.2014. ar Nr. 1-36/2374),
ar kuru iesniedzējs, pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības darbinieku lūguma, piekrīt izbeigt 30.05.2008.
Nedzīvojamo telpu nomas līgumu Nr. 3-14/3 pirms termiņa, t.i. ar 01.09.2014. Ņemot vērā Telpu nedzīvojamo telpu
statusu, pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, turpmāk – Aģentūra -, ir apliecinājusi, ka tās nav nepieciešamas
Aģentūras funkciju veikšanai, savukārt, Īpašuma sastāvā esošā pamatceltne uzskatāma kā vienots veselums no
pārvaldīšanas viedokļa, tādējādi valdījuma tiesības uz Telpām arī turpmāk  saglabājamas Aģentūrai.
Katru gadu no septembra līdz jūnija mēnesim viesnīcas pakalpojumam bija zems pieprasījums, tādēļ no 2011.gada
septembra mācību gada laikā viesnīcas telpas daļēji tika izmantotas Cēsu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu
audzēkņu, Cēsu Profesionālās vidusskolas un RTU studentu  izmitināšanai, kas veicināja telpu lietderīgu un racionālu
izmantošanu un apsaimniekošanu, sekmēja pašvaldībai  noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu. Cēsu novada
pašvaldības administrācijas un izglītības iestāžu darba sarunās  ir izteikti priekšlikumi par dienesta viesnīcas izveidi
izglītības iestāžu audzēkņiem, kas sekmētu audzēkņu skaita pieaugumu izglītības iestādēs.  Cēsu novada pašvaldība kā
vienu no saviem mērķiem ir izvirzījusi visaptverošas un inovatīvas izglītības sistēmas izveidi novadā, kas ietver gan
izglītības programmu piedāvājuma pilnveidi , gan infrastruktūras attīstību. Pēdējo gadu laikā ir veiktas būtiskas
pilnveides izglītības infrastruktūrā – 2014.gadā martā A. Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola pārcēlās uz telpām
jaunuzceltajā Vidzemes koncertzālē „Cēsis”, kā rezultātā būtiski palielinājās audzēkņu skaits, kuri no citām Vidzemes
pašvaldībām vēlas apgūt mūzikas vidusskolas programmas. Ar katru gadu palielinās to audzēkņu skaits , kas no Cēsu
novadam blakus esošajām pašvaldībām , kā mācību vietu pēc pamatskolas absolvēšanas izvēlas Cēsu pilsētu. Cēsu
novada attīstības programmas 2013. – 2019.gadam Investīciju plāna prioritātē Mūžizglītība, veselība, sociālā drošība
definēta vidējā termiņa prioritāte  - skolēnu un studentu dienesta viesnīcas izveide 150 vietām. Nedzīvojamās telpās
ēkas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 1.stāvā ar kopējo platību 483,3 kv.2. un ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 334,7 kv.2.,
pavisam kopā 818 kv.2 ir iespējams izveidot dienesta viesnīcu 62 vietām.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu telpu lietderīgu un racionālu izmantošanu un pārvaldīšanu un sekmētu
pašvaldībai noteiktās izglītības funkcijas īstenošanu, pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 6.panta 6.punktu,
14.panta otrās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, likuma ‘’Par dzīvojamo telpu īri’’ 23., 25. un 26.pantu,
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2014. atzinumu (protokols Nr. 8) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” –
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
1.      Izveidot dienesta viesnīcu izglītības iestāžu audzēkņiem, kura darbojas laika posmā no 01.09.2014. – 30.06.2015.
nedzīvojamās telpās ēkas Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā 1.stāvā ar kopējo platību 578,78 m2 un ēkas 2. stāvā ar kopējo
platību 348,38 m2, pavisam kopā 927,16 m2. 
2.      Pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” pēc Nedzīvojamo telpu nomas līguma  Nr. 3-14/3 izbeigšanas, nodot
Telpas iestādei „Cēsu novada pašvaldība” bezatlīdzības lietošanā uz laiku no 01.09.2014. līdz 31.08.2015., dienesta
viesnīcas darbības nodrošināšanai. 
3.      Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju:
3.1. apstiprināt dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumus;
3..2. slēgt līgumus ar dienesta viesnīcas iemītniekiem.
 4. Lēmuma kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 310 Par amata vienību izveidošanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr. „Par dienesta viesnīcas izveidi Saules ielā 23, Cēsis , Cēsu
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novadā”, Cēsu novada domē 01.07.2009. apstiprināto Darba samaksas noteikumu 1.8.punktu, ievērojot Cēsu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 03.07.2014. atzinumu (protokols Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 10.07.2014. atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas” nav, nolemj:
1.             Ar 01.09.2014. izveidot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas pakļautībā struktūrvienību
„Dienesta viesnīca” (juridiskā adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, faktiskā adrese Saules iela 23, Cēsis, Cēsu
novads).
2.             Ar 01.09.2014. izveidot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas Dienesta viesnīcā :
2.1.     vienu amata vienību (normāls summēts darba laiks) vadītājs (3.amatu saimes II B līmenis, 8.mēnešalgu grupa,
mēnešalga EUR 460, kods pēc profesiju klasifikatora 5151 12);
2.2.     vienu amata vienību (nepilns darba laiks (0,5 likme)) apkopējs (3.amatu saimes I B līmenis, 3.mēnešalgu grupa,
mēnešalga EUR 352 (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 9112 01);
2.3.     četras amata vienības (nepilns darba laiks (kopā 3.2 likmes)) dežurants (4.amatu saimes I līmenis, 4.mēnešalgu
grupa, mēnešalga EUR 320 (pilna slodze), kods pēc profesiju klasifikatora 5419 11).
3.             Turpmāko darbību (amata vienību saraksta izmaiņas, mēnešalgas noteikšana, saimes un līmeņa, un
profesiju klasifikatora koda izmaiņas, nodaļas reglamenta izmaiņas, pretendentu izvēle) izpildes organizēšanu, saistībā ar
izveidotajām amata vienībām, uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
4.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 311 Par zemes vienības „Jaunozoliņi viens”, Vaives pagastā,  Cēsu
novadā, lietošanas tiesību izbeigšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemta Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālas nodaļas 13.06.2014. e-pasta vēstule ar
lūgumu izvērtēt nodoto informāciju un nepieciešamības gadījumā pieņemt lēmumu par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanos zemes vienībai “Jaunozoliņi viens”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, (kadastra apzīmējums 4290 007 0129) 8,2
ha platībā.
Pamatojoties uz likuma „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 25.
panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta 2. QUOTE   daļu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 4.
Panta ceturto daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
Panta piektās daļas 1. Punktu, un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas
08.07.2014. atzinumu (prot. Nr.26) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumu (prot. Nr.9), Cēsu
novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis,
U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas” nav, nolemj:
1.       Izbeigt XX, personas kods XX, lietošanas tiesības uz zemes vienību 8,2 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu
XXX, kas atrodas „XX”, Vaives pagastā, Cēsu novadā.

Noteikt par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošu apbūvētu zemes vienību „XX” Vaive pagastā, Cēsu novadā,1.
kadastra apzīmējums XX, zemes vienības platība 8,2 ha.
Noteikt, ka XX, personas kods XX-XX, iegūst zemes nomas pirmtiesības uz zemes vienību 8,2 ha platībā ar2.
kadastra apzīmējumu XX, kas atrodas „XX” ,Vaives pagastā, Cēsu novadā.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.
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Lēmums Nr.  312 Par ēdināšanas maksas noteikšanu dienas nometnes „Darot
gūstu” dalībniekiem  Līvu pamatskolā             

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
            Līvu pamatskolā, projekta „Vasaras nometnes trūcīgiem bērniem” ietvaros, sadarbībā ar biedrības
„Glābiet bērnus” Vaives nodaļu un biedrību „KIWANIS Cēsis”, ar organizācijas Ziedot.lv atbalstu no 21.07. – 25.07.2014.
notiek  dienas nometne Cēsu novada trūcīgiem bērniem „Darot gūstu”.       Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu, ievērojot Līvu pamatskolas direktores Antras Gabranovas
07.07.2014. iesniegumu Cēsu novada pašvaldībai (reģ.Cēsu novada pašvaldībā 07.07.2014.) atbilstoši Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumam (prot.Nr.9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
            1.Apstiprināt viena dienas nometnes „Darot gūstu” dalībnieka ēdināšanas maksu dienā  –     EUR
1,88 (viens eiro 88 centi)  (brokastis, pusdienas, launags).
            2.Lēmuma izpildi nodrošināt Līvu pamatskolas direktorei.
            3.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības revidentei.
 
 

Lēmums Nr. 313 Par finanšu līdzekļu piešķiršanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Sakarā ar 2014. gada 3. jūlija stiprajām lietus gāzēm pašvaldības autoceļa B14 Lielaiskrogs-Mežiņi-Kārkliņi-Sarkaņi-
Jaunāres 0.65 kilometrs tika izskalots un pārlauzta betona caurteka. Šis pašvaldības autoceļš nodrošina satiksmi uz 17
mājsaimniecībām un zemju īpašumiem, nodrošina piekļuvi pašvaldības autoceļiem B22 un B23, uz kuriem atrodas 7
mājsaimniecības.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punktu un 21.panta 2.punktu, ievērojot likumu „Par pašvaldību
budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un Cēsu novada domes 23.01.2014. saistošos noteikumus Nr.2 „Par
Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 10.07.2014. atzinumam
(prot. Nr.9), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis,
M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
1.    Piešķirt finanšu līdzekļus EUR 2699.51 (divi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro 51 cents) pašvaldības
autoceļa B14 izskalotā posma remontam.
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. 314 Par nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 5, Cēsis, Cēsu nov.,
atpirkšanu un cenas apstiprināšanu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
 
Cēsu novada pašvaldībā, turpmāk – Pašvaldība -, saņemts XX , personas kods XX-XX, dzīvojoša XXX, iesniegums ar
piedāvājumu atpirkt viņam piederošu nekustamo īpašumu Zeltkalna iela 5, Cēsis, Cēsu nov. ar platību 10011 m2 par
pirkuma summu 5 750 EUR (reģistrēts Cēsu novada pašvaldībā 15.07.2014.) Saskaņā ar izdruku no Cēsu pilsētas
zemesgrāmatas nodalījuma Nr. XX, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no neapbūvēta zemes gabala
10011 m2 platībā, Zeltkalna iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs XX, turpmāk – Nekustamais īpašums -, reģistrētas
Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. XX uz XX vārda, personas kods
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XX, lēmuma datums 06.12.2002. Minētajā zemesgrāmatas nodalījumā nav ierakstu par lietu tiesībām, kas apgrūtina
Nekustamo īpašumu. Saskaņā ar informatīvo izdruku no Kadastra informācijas sistēmas, nekustamā īpašuma Zeltkalna
iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs XX (zemesgrāmatas nodalījuma numurs XX), kadastrālā vērtība uz 2014.gada
15.jūliju sastāda 15938,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi eiro, nulle centi), tādējādi piedāvātā
pirkuma summa sastāda 36.0% no Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības, un 1 m2 izmaksa sastāda 0,57 EUR.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts nosaka, ka viena no pašvaldību autonomām funkcijām ir 
sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba samazināšanu. Ņemot vērā, ka
uzņēmējdarbības aktivitāte ir viens no svarīgākiem pašvaldību attīstības rādītājiem, ir nepieciešamas darbības
ekonomiskās aktivitātes veicināšanā, priekšnosacījumu radīšanā jaunu komersantu izveidei, investīciju piesaistei, kā arī
esošo komersantu konkurētspējas nostiprināšanā.
Šobrīd Pašvaldības vājā puse un būtisks šķērslis vietējo un ārvalstu investīciju piesaistei apstrādes rūpniecībai ir
atbilstošu teritoriju un infrastruktūras pieslēgumu trūkums. Pašvaldības īpašumā ir tikai divas ražošanai piemērotas
teritorijas, ko iespējams piedāvāt potenciāliem investoriem, tajā skaitā, nekustamais īpašums, sastāvošs no neapbūvēta
zemes gabala 11150 m2 platībā, Zeltkalna iela 9, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs XX kura plānotā (atļautā) izmantošana
ir identiska Nekustamajam īpašumam -  ražošanas apbūve un komercapbūve.
  Lai Pašvaldība spētu nodrošināt likumā noteikto funkciju izpildi, plānotu attīstību savā teritorijā un tai būtu iespēja
piesaistīt jaunus uzņēmumus, Pašvaldības īpašumā nepieciešamas papildus ražošanas teritorijas, kas kalpotu par līdzekli
ekonomiskā potenciāla pieauguma nodrošināšanai un efektīvas apsaimniekošanas veicināšanai.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 3.punktu,
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, ņemot vērā Nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegumā
izteikto piedāvājumu atsavināt sev piederošu Nekustamo īpašumu par pirkuma summu 5750 EUR, un Cēsu novada
domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.07.2014. atzinumu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” –
J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
 
1.         Pirkt nekustamo īpašumu Zeltkalna iela 5, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs XX, platība 10 011 m2.
2.         Apstiprināt Nekustamā īpašuma pirkuma maksu EUR 5 750.00 (pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit
euro, 00 centi), t.sk. PVN.
3.         Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības speciālā
budžeta atsavināšanas fonda līdzekļiem un iekļaut nākošajos budžeta grozījumos.
4.         Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai pasūtīt sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja
novērtējumu par Nekustamā īpašuma tirgus vērtību.
5.         Uzdot Pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai, Attīstības nodaļai  un Administratīvi juridiskajai nodaļai 
sagatavot atbilstošu pirkuma līgumu.
6.         Noslēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu par  pirkuma summu 5 750.00 EUR tikai pēc sertificēta
nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējuma par Nekustamā īpašuma tirgus vērtību saņemšanas, pie nosacījuma, ja tirgus
vērtība izrādīsies vienāda vai augstāka par apstiprināto Nekustamā īpašuma vērtību 5 750.00 EUR.
7.         Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 315 Par servitūta līguma slēgšanu ar VAS „Latvijas Valsts radio un
televīzijas centru”

A.Ķerpe, Vaives pagasta pārvaldes nekustamā īpašuma pārvaldnieks
 
VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC), realizējot elektronisko sakaru tīkla būvniecības
projektu “LVRTC maģistrālā optikas tīkla infrastruktūras projektēšana un izbūve posmā no Rēzeknes ielas 2, Gaigalavā
,Gaigalavas pagastā, Rēzeknes novadā līdz autoceļa P 20 / Piebalgas ielas krustojumam  Vaives pagastā, Cēsu novadā.
LVRTC optikas tīkla infrastruktūras pievada izbūve līdz bibliotēkai un skolai Rāmuļos.”, veiks optisko sakaru kabeļu
kanalizācijas ierīkošanas darbus Cēsu novada pašvaldības īpašumā „Rāmuļu skola”, Vaives pagasts, Cēsu novads,
kadastra numurs: 4290 009 0090.
Projekta realizācijai pēc LVRTC pasūtījuma SIA ”RIO” veic optikas kabeļa infrastruktūras izbūvi un saskaņā ar līguma
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nosacījumiem veic darbības servitūta līgumu parakstīšanai izbūvētajām komunikācijām un apgrūtinājumu reģistrācijai
Zemesgrāmatā. SIA “RIO” lūdz (iesniegums reģistrēts Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē14.07.2014.ar
Nr.1-5.1/163) Cēsu novada pašvaldību piekrist, ka zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu  4290 009 0090 tiek ierīkota
optisko sakaru kabeļu kanalizācija 181,50 m kopgarumā, ar aizsargjoslas platību 358,35m2, saskaņā ar savstarpēji
saskaņotu elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas shēmu, noslēdzot servitūta līgumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 4. un 10. punktu, Cēsu novada pašvaldības
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 15.07.2014. priekšlikumu (prot. Nr. 27.), Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par”
– J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis,
E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas” nav, nolemj:
            1. Piekrist, ka Cēsu novada pašvaldības īpašumā “Rāmuļu skola”, Vaives pagasts, Cēsu    novads
(kadastra apzīmējums 4290 009 0090), tiek ierīkota optisko sakaru      kabeļu kanalizācija.
            2. Noslēgt servitūta līgumu saskaņā ar 1. un 2. pielikumu, uz termiņu līdz 2045.      gadam
            (ieskaitot).
            3.Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 
 

Lēmums Nr. 316 Par grozījumu Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumā Nr. 289
„Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA atkārtotas izsoles
atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu”

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
Ar Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.289 „Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA atkārtotas
izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu”  (protokols Nr.8, 19.p.) tika apstiprināta vieglā pasažieru
transportlīdzekļa OPEL VECTRA ar valsts reģistrācijas Nr. EJ 4629 un  šasijas Nr. WOL000087M5336713, turpmāk –
Transportlīdzeklīs - , pārdošanas brīva cena 50% apmērā no izsoles sākumcenas,  t.i. 50% no 630.00 EUR, bez PVN, kas
sastāda 315.00 EUR, bez PVN. No lēmuma Nr.289  publicēšanas brīža līdz šā lēmuma pieņemšanas brīdim neviena
persona nav izrādījusi ne mutisku, ne rakstisku interesi iegādāties Transportlīdzekli par apstiprināto brīvu cenu 315.00
EUR, bez PVN.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts Dzintara Buša, personas kods 020380-11282, dzīvesvietas adrese: Dārza iela 2-15,
Priekuļi, Priekuļu nov., 15.07.2014. iesniegums (reģistrēts 15.07.2014. ar Nr. 1-38/2510), kurā izteikts lūgums pārdot
automašīnu OPEL VECTRA ar valsts numuru EJ 4629 par 200.00 EUR, t.sk. PVN, turpmāk – Iesniegums. 
Pārdošana par brīvu cenu saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk arī – Atsavināšanas
likums - , 1.panta 7.punktu ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu,
savukārt,  nosacītā cena saskaņā ar tā paša likuma 1.panta 6.punktu ir kustamās mantas vērtība, kas noteikta, ņemot
vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem. Atsavināšanas likuma 37.panta pirmās daļas
1.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu ..... pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par
atlikušo vērtību. Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, atsavināmā vieglā pasažieru transportlīdzekļa
OPEL VECTRA atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0.00 EUR.
 
Ņemot vērā iepriekš minēto, t.sk., Iesniegumā izteikto vēlmi, atsavināmā objekta tehniskos parametrus (1.reģistrācijas
datums – 1991., nobraukums 224 739km, tehniskā skate nav izieta (termiņš 05.03.2014.)), pamatojoties uz Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.un 7.punktu un 37.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, likuma „Par
pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Cēsu novada dome ar 12 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa,
I.Suija–Markova, M.Malcenieks, T.Jaunzemis, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs,
A.Rasmanis; „pret” – nav;  „atturas”nav, nolemj:
 
1.      Grozīt Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.289 „Par vieglā pasažieru transportlīdzekļa OPEL VECTRA
atkārtotas izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu”  (protokols Nr.8, 19.p.), aizstājot 3.punktā
vārdus un skaitļus „315.00 EUR, bez PVN” ar vārdiem un skaitļiem „200.00 EUR, t.sk., PVN”.
2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai.
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3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 317 Par ielu tirdzniecības vietas saskaņošanu

Pamatojoties uz SIA „MORICS K”  17.07.2014. iesniegumu (Cēsu novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 1-38/2546) un Cēsu
novada domes 22.06.2010. saistošo noteikumu Nr.23 „Par tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā” 4.punktu, ievērojot
Cēsu novada domes 30.12.2010. Saistošos noteikumus Nr.45 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”, Cēsu novada dome ar 6
balsīm „par” – I.Lāce, M.Sestulis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, A.Rasmanis, L.Krastiņa;  „pret” 2 – I.Suija-Markova;
M.Malcenieks; „atturas” 3 – J.Rozenbergs,A.Melbārdis,E.Geruļskis, nolemj:

Saskaņot ielu tirdzniecības vietu Rīgas ielā 41 un Rīgas ielā 43, Cēsīs, Cēsu novadā publiskā pasākuma „Cēsu svētki1.
2014”  laikā 26.07.2014. no plkst.11.00 līdz 27.07.2014.plkst. 4.00.
Atļaut pārdot un lietot uz vietas bezalkoholiskos dzērienus, alkoholiskos dzērienus, kuros absolūtais spirta2.
daudzums nepārsniedz 6 (sešus) tilpumprocentus un/vai alu ar dažādām (t.sk.siltām) uzkodām, kā arī alkoholiskos
dzērienus.
Pilnvarot pašvaldības aģentūru „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” izsniegt atļauju ielu tirdzniecībai.3.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu novada pašvaldības policijai.4.

 

Lēmums Nr. 318 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Mākslas festivālam

            Cēsu novada pašvaldībā 17.07.2014. saņemts SIA „Vidzemes koncertzāle” iesniegums „Par Cēsu pils
ģildes fonda organizēto „Cēsu mākslas festivāls 2014” pasākumu norisi Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpās” (reģistrēts
Cēsu novada pašvaldībā ar reģ.Nr. 1-38/2539) ar lūgumu piešķirt 5 000.00 EUR  Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu
uzturēšanas izmaksu segšanai festivāla „Cēsu mākslas festivāls 2014” paredzētajiem pasākumiem.
            Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas  izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta
3.1daļu „Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas uzturēšanu, arī sedz
ar to saistītos izdevumus.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5. punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Cēsu novada dome ar 10 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova, M.Malcenieks, M.Sestulis, U.Lencbergs,
I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs; „pret” 1 (A.Rasmanis ); „atturas” nav, nolemj:
1.    Piešķirt 5 000.00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi) telpu un mantas uzturēšanas    izmaksu segšanai par
„Cēsu mākslas festivāla 2014” paredzētajiem pasākumiem          Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
2.    Lēmuma 1.punktā minēto summu iekļaut nākošajos budžeta grozījumos Kultūras        pasākumu tāmē
(vald.funkc.k.k. 08.290) , palielinot pašvaldības līdzfinansējumu      Cēsu mākslas festivālam.
3.    Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas             Administratīvajā rajona
tiesā attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (fiziskā      persona – pēc deklarētās dzīvesvietas, papildu adreses
vai nekustamā īpašuma           atrašanās vietas, juridiskā persona – pēc juridiskās adreses).
4.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas      vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 319 Par Vidzemes koncertzāles „Cēsis” telpu izmantošanu Cēsu
Mākslas festivālam

SIA „Vidzemes koncertzāle” (turpmāk – Koncertzāle) pārvaldīšanā esošās ēkas Raunas ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā,
LV-4101 telpas nododamas nomā saskaņā ar Cēsu novada domes 26.06.2014. lēmumu Nr.290 apstiprinātiem „SIA
„Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas noteikumi”.
Koncertzāle ir saņēmusi 01.07.2014. Cēsu pils ģildes fonda iesniegumu Nr. 1-1/8 ar lūgumu piešķirt Koncertzāles
pārvaldīšanā esošās telpas bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - Cēsu pils ģildes fondam „Cēsu
mākslas festivāls 2014” pasākumu organizēšanai saskaņā ar pielikumā esošo sarakstu ar festivālā paredzētiem



21. no 21

pasākumiem, kas noritētu Vidzemes koncertzāle „Cēsis” telpās.
Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta 2.daļas 2.1 punktu,
Koncertzāle var nodot telpas bezatlīdzības lietošanā tikai sabiedriskā labuma organizācijai, par to pieņemot domes
lēmumu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome ar 10 balsīm „par” – J.Rozenbergs, L.Krastiņa, I.Suija–Markova,
M.Malcenieks, M.Sestulis, U.Lencbergs, I.Lāce, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs; „pret” 1 (A.Rasmanis ); „atturas” nav,
nolemj:
 
1.      Atļaut SIA „Vidzemes koncertzāle” nodot Vidzemes koncertzāle „Cēsis” telpas bezatlīdzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai – Cēsu pils ģildes fonds, festivāla „Cēsu mākslas festivāls 2014” pasākumu organizēšanai
saskaņā ar pielikumu;

Cēsu pils ģildes fonds sedz telpu uzturēšanas izdevumus;1.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.2.
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