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Lēmums Nr. 366 Par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., daļas
nomu

       Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas vadītājs
        Cēsu novada pašvaldībā saņemts Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VINDA” (turpmāk - SIA
„VINDA”), juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, 29.08.2014. iesniegums, reģ.Nr.1-8/166 (Cēsu
novada pašvaldībā reģistrēts 01.09.2014., reģ.Nr.7/3149), par zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, daļas nomu
hidroģeoloģiskās izpētes veikšanai. Iesniegumā norādīts, ka SIA „VINDA” 2013.gadā jau saņēmusi piekrišanu no Cēsu
novada pašvaldības par hidroģeoloģiskās izpētes veikšanu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs,
ar nolūku apzināt pazemes ūdens ieguves iespējas Cēsu pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas vajadzībām. 
2014.gada jūlijā ir saņemta vēstule no VARAM par iespējamo papildus atbalstu ūdenssaimniecības attīstībai Cēsu pilsētā.
Lai SIA „VINDA” veiksmīgi realizētu projektu līdz 2015.gada 31.decembrim, tai nekavējoties jāuzsāk projekta realizācija un,
lai varētu izsludināt iepirkumu par zemes gabala hidroģeoloģisko izpēti, nepieciešams zemes nomas priekšlīgums.   
       Nekustamais īpašums – zemes gabals Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., 173121 m² platībā, 02.03.2004.
reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījuma Nr.1000 0012 8302). Saskaņā ar
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 13.punktu un Cēsu novada domes 01.07.2009.
lēmuma Nr.2 „Par Cēsu novadu” 5.punktu „...Cēsu novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto vietējo pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja”.
        Izskatot SIA „VINDA” iesniegumu, ņemot vērā, ka visas SIA „VINDA” kapitāla daļas pieder Cēsu novada
pašvaldībai un viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir likumā „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktā funkcija – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija…), pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 1. punktu,
Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumiem Nr.735 ”Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu”, Cēsu novada
pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 02.09.2014. priekšlikumu (prot.Nr.34) un Cēsu novada domes
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 04.09.2014. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.          Nodot nomā ar apbūves tiesībām Cēsu pilsētas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „VINDA”, reģistrācijas
Nr.49503000754, juridiskā adrese Valmieras iela 10, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, zemes gabala Gaujaslīču ielā 21, Cēsīs,
Cēsu nov. (kadastra apzīmējums 4201 001 0130) daļu.
2.          Iznomājamā zemes gabala platība 112809 m² (11.2809 ha), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot nomas
zemes gabalu dabā.
3.          Nomas līguma termiņš – 30 gadi no zemes nomas līguma noslēgšanas brīža.
4.          Zemes gabals tiek nodots nomā ūdens ieguves urbumu un infrastruktūru (pievadceļi, elektroapgāde,
ūdensvads, labiekārtošana) izbūvei.
5.                  Zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5 % apmērā no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes
kadastrālās vērtības.
6.         Iznomātājs var vienpusēji mainīt nomas maksu, ja izdarīti grozījumi tiesību aktos par valsts vai pašvaldības
zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību un apmēru, ja izdarīti grozījumi pašvaldības lēmumos vai mainās zemes
kadastrālā vērtība. Šādas Iznomātāja noteiktās izmaiņas ir saistošas Nomniekam ar dienu, kad stājušies spēkā iepriekš
minētie grozījumi.
7.          Noteikt, ka līdz zemes nomas līguma noslēgšanai Nomnieks veic šādas darbības:
7.1.   veic hidroģeoloģisko izpēti zemes gabalā;
7.2.   organizē būvprojekta izstrādi nomas zemes apbūvei;
7.3.   organizē zemes gabala nomas platības uzmērīšanu.
8.          Zemes nomas līgums noslēdzams, ja izpildītas šī lēmuma 7.punktā minētās darbības. 
9.          Nomas maksa tiek aprēķināta no brīža, kad starp līdzējiem tiek noslēgts zemes nomas līgums.
10.     Līdz zemes nomas līguma noslēgšanai tiesiskās attiecības regulē zemes nomas priekšlīgums.  
11.      No nomas priekšlīguma noslēgšanas brīža Nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli par iznomāto zemes
gabalu, saskaņā ar 2.punktā noteikto zemes platību. 
12.      Zemes nomas priekšlīgums tiek izbeigts, ja hidroģeoloģiskās izpētes rezultāti ir negatīvi (zemes vienība nav
izmantojama ūdens ieguves urbumu veikšanai).
13.      Nomnieks sedz visus izdevumus par zemes gabala nomas platības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
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robežu plāna izgatavošanu un nomas līguma reģistrēšanu zemesgrāmatā.
14.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot
zemes nomas priekšlīgumu un zemes nomas līgumu.
15.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses (
fiziska persona – pēc deklarētās dzīves vietas, juridiska persona – pēc juridiskās adreses) vai nekustamā īpašuma
atrašanās vietas mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Cēsu novada lēmums stājas spēkā no tā paziņošanas
dienas (ja tas adresātam paziņots rakstveidā, nosūtot pa pastu, uzskatāms, ka stājas spēkā septītajā dienā pēc tā
nodošanas pastā).
 

Lēmums Nr. 367 Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībām Vaives pagastā,
Cēsu novadā

Ziņo: M.Malcenieks,  Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas vadītājs
           
                Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 08.09.2014. reģistrēts SIA “ALL4BUILD”,
adrese “Romula”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV-4146, valdes locekļa XX iesniegums (reģ. Nr. 1-5.1/224) ar
lūgumu piešķirt nosaukumus zemes gabaliem, kas izveidoti, izstrādājot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
“Krīvi” (kadastra apzīmējums 4290 003 0058), Vaives pag. Cēsu nov. Zemes vienībai Nr.1 saglabāt nosaukumu un adresi 
„Krīvi”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.2 piešķirt nosaukumu un adresi  „Meža pļava”, Vaives pag., Cēsu nov.,
zemes vienībai Nr.3 piešķirt nosaukumu   “Krīvu kalns”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.4 piešķirt
nosaukumu   “Krīvu pļava”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes vienībai Nr.5 piešķirt nosaukumu   “Kungu mežs”, Vaives
pag., Cēsu nov. un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0059 piešķirt nosaukumu “Krīvu meži” 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, Ministru kabineta 03.11.2009. noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 2.10. un 8.
punktu un ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 09.09.2014. atzinumu (prot.
Nr. 35), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret –
nav; atturas – nav,   nolemj:

Izstrādājot zemes ierīcības projektu  zemes vienībai "Krīvi", Vaives pagastā, Cēsu novadā, izveidotajām piecām1.
zemes vienībām , kas tiks veidoti kā atsevišķi nekustamie īpašumi  apstiprināt nosaukumus:

     1.1. Zemes vienībai Nr.1 un uz tā esošajām būvēm  saglabāt nosaukumu un adresi „Krīvi”,             Krīvi,
Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136, klasifikatora kods- 102877970;
     1.2. Zemes vienībai Nr.2 (30.05.2014 izsniegta būvatļauja Nr.024-14v) apstiprināt
             nosaukumu un adresi  "Meža pļava", Krīvi, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV-4136;
     1.3 Zemes vienībai Nr.3 apstiprināt nosaukumu "Krīvu kalns", Vaives pag., Cēsu nov.,
     1.4. Zemes vienībai Nr.4 apstiprināt nosaukumu "Krīvu pļava", Vaives pag., Cēsu nov.,
     1.5. Zemes vienībai Nr.5 apstiprināt nosaukumu "Kungu mežs", Vaives pag., Cēsu nov.,
     2.  Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0059 piešķirt nosaukumu “Krīvu
           meži” Vaives pag., Cēsu nov.
     3. Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.
     4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

Lēmums Nr. 368 Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras
ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: M.Malcenieks, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieks
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Pamatojoties uz Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumu Nr.322 „Par ēkas, kadastra apzīmējums 4201 0095 1003 001,
Valmieras ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (prot.Nr.10, 3.p.) un apstiprinātajiem nomas tiesību izsoles
noteikumiem, 28.08.2014. tika organizēta, nomnieku noskaidrojot mutiskā izsolē, nomas objekta – telpas nedzīvojamā ēkā,
kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001,  Valmieras ielā 1, Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 643,9 m2,  t.sk., telpu
grupa 001 - 201,4 m2 – ēkas 1.stāvā;  telpu grupa 002 – 189,9 m2 – ēkas 2.stāvā; telpu grupa 003 – 85,7 m2 – ēkas
3.stāvā un telpu grupa 004 – 166,9 m2 – ēkas cokola stāvā, turpmāk – Nomas objekts -, ar mērķi – realizēt
uzņēmējdarbību ēdināšanas, tūrisma un kultūras pakalpojumu nozarē – nomas tiesību izsole.
Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents:
Nomas tiesības ieguva SIA „MIAB”, reģ. Nr. 44103043235, ko izsolē pārstāvēja valdes priekšsēdētājas pilnvarotā persona
XX par izsolē piedāvāto pēdējo augstāko cenu 0,75 EUR/ m2/ mēnesī, bez PVN. Pašvaldības mantas atsavināšanas un
izsoles komisija 28.08.2014. (prot.Nr.18) pieņēma lēmumu ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar izsoles
noteikumu (apstiprināti ar Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumu Nr.322 (prot. Nr. 10, 3.p.) 8.3. punktu, izsoles rezultāti
jāapstiprina tuvākajā Cēsu novada domes sēdē.
          Ņemot vērā iepriekš minēto, 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, Nomas objekta Nr. 1, izsoles noteikumu  (apstiprināti ar Cēsu novada domes 07.08.2014.
lēmumu Nr.322 (prot. Nr.10., 3.p.) 8.3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Mantas atsavināšanas un izsoles komisijas
28.08.2014. (prot Nr.18.) priekšlikumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija –
Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
 
1.      Apstiprināt nomas objekta – telpas nedzīvojamā ēkā, kadastra apzīmējums 4201 005 1003 001, Valmieras ielā 1,
Cēsis, Cēsu nov., ar kopējo platību 643,9 m2, 28.08.2014. nomas tiesību izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem nomas
tiesības ieguva SIA „MIAB”, reģ. Nr. 44103043235, juridiskā adrese: Kārļa iela 2 - 19, Valmiera, LV – 4201:
1.1.Nomas maksa par telpu grupu platību, tiek noteikta 0,75 EUR (septiņdesmit pieci centi) par 1 m2 mēnesī, bez PVN;
1.2.Nomnieka plānotā darbība – restorāns ar vismaz 5000 apmeklētāju plūsmu gadā un vismaz 3 darbavietām, suvenīru
stends un Latvijas virtuves laboratorija. Vēlamais nomas termiņa ilgums 12 (divpadsmit) gadi.
1.3. Nomnieka iemaksātā drošības nauda 70.00 EUR (septiņdesmit euro, 00 centi) tiek ieskaitīta ikmēneša nomas maksas
maksājumos (maksājumi par nomu uz priekšu).
2.    Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai organizēt pēc attiecīga līguma parakstīšanas nomas
tiesību ierakstīšanu Zemesgrāmatā.
3.    Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 369 Par Biznesa ideju konkursa skolēniem nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 7.punktu, lai gādātu par iedzīvotāju
izglītību, sekmētu saimniecisko darbību un uzņēmējdarbības uzsākšanu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komitejas 04.09.2014. atzinumu (prot. Nr. 11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu
(prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret –
nav; atturas – nav,   nolemj:

Apstiprināt Biznesa ideju konkursa skolēniem nolikumu saskaņā ar pielikumu.1.
Uzdot Attīstības nodaļai un Izglītības nodaļai organizēt nepieciešamās darbības saistībā ar šī lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.3.

 
pielikums

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Biznesa_ideju_konkursa_nolikums.pdf
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Lēmums Nr. 370 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likumu „Par Valsts budžetu 2014. gadam”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 18. augusta 
rīkojuma Nr.429 „”Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” 2.pielikumu
„Mērķdotācijas pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada domes Interešu  izglītības programmu izvērtēšanas un
mērķdotācijas sadales komisijas 28.08.2014. (prot.Nr.1)lēmumu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 04.09.2014.(prot.Nr.11) atzinumu un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.11.2014.(prot.Nr.12)
atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs,
M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret –
nav; atturas – nav,   nolemj:
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu un sporta skolu  pedagogu daļējai darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām         134 830,00 EUR (viens simts trīsdesmit četri tūkstoši astoņi
simti trīsdesmit euro) sadalīt sekojoši:
1.1.121 848,00  EUR (viens simts divdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit astoņi euro), tajā skaitā kvalitātes
piemaksām 10 810 EUR tarificēt interešu izglītības programmām Cēsu bērnu un jauniešu centrā;
1.2.12 982,00 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti astoņdesmit divi euro) tarificēt pie vispārizglītojošām skolām interešu
izglītības programmu realizācijai:

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija
2014.g.1.septembra-
31.decembrim.

Mērķdotācija
kopā
2014.gadam
EUR

tajā skaitā
kvalitātes
pakāpēm

1.2.1. Draudzīgā Aicinājuma 
Cēsu Valsts ģimnāzija

612,00 1 668,00 46,00

1.2.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 744,00 2 016,00 141,00
1.2.3. Cēsu 2. vidusskola 0,00 1 008,00 0,00
1.2.4. Cēsu pilsētas pamatskola 857,00 2 353,00 30,00
1.2.5. Cēsu 1. pamatskola 684,00 1 852,00 0,00
1.2.6. Cēsu 2. pamatskola 761,00 2 233,00 396,00
1.2.7. Cēsu pilsētas Pastariņa

sākumskola
436,00 1 148,00 13,00

1.2.8. Līvu pamatskola 0,00 248,00 12,00
1.2.9. Rāmuļu pamatskola 176,00 456,00 0,00
 PAVISAM 4270,00 12 982,00 638,00

 
2. Lēmums ir spēkā līdz 31.12.2014.
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, veicot grozījumus Cēsu novada 23.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Cēsu novada pašvaldības budžets 2014.gadam” ietvert    lēmumā minēto finansējumu.
4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļai.

Lēmums Nr. 371 Par grozījumiem Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr.379
„Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu,  Cēsu 1.pamatskolas
direktores A.Būres  03.09.2014. iesniegumu  Nr. 1-14/23 (reģistrēts novada  pašvaldībā 03.09.2014. Nr.8/3180 ), Cēsu
novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr.379 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu”,
atbilstoši  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. (prot. Nr.12) atzinumam,  Cēsu novada dome ar 14 balsīm
par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmumā Nr.379 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumu
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apstiprināšanu” šādus grozījumus:
        Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
        „8. Cēsu 1.pamatskolā šādus maksas pakalpojumus:
  8.1. 3 - 6 gadīgo bērnu muzikālo dotību attīstīšanas nodarbības par vienu                         
nodarbību       vienam bērnam  EUR 0.71;
  8.2. sporta zāles noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas                  telpu      
izmantošana) 1 stunda EUR 10.00;
8.3. ½ sporta zāles noma (izcenojumā ietverts ģērbtuves, sanitāro mezglu, dušas telpu izmantošana) 1 stunda EUR 8.00.”
2.      Lēmums stājas spēkā 01.09.2014.
Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei nodrošināt lēmuma izpildi.

Lēmums Nr. 372 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.
363 „Par izmaiņām pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu 2.pamatskolā”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ievērojot Cēsu novada domes 06.03.2014. lēmuma Nr.113 „Par pirmsskolas grupas atvēršanu Cēsu 2.pamatskolā” un
15.05.2014. lēmuma 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, Cēsu novada domes
28.08.2014. lēmumu Nr. 363 „Par izmaiņām pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu 2.pamatskolā”,  pamatojoties uz Cēsu
novada domes 19.09.2013. lēmumu Nr. 371 „Par Cēsu novada pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku amatalgām”,
atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. (prot. Nr.12) atzinumam, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 28.08.2014. lēmumā Nr.363 „Par pedagoģisko amata vienību skaitā Cēsu
2.pamatskolā” šādus grozījumus:
          1.1. aizstāt  1.punktā skaitli „01.09.2014.” ar skaitli „27.08.2014.”;
          1.2. papildināt 1. punktu ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā :
            „ 1.5. 1 amata vienība pirmsskolas skolotāja palīgs (kods pēc profesijas klasifikatora 5312 01)”.
2.             Uzdot Cēsu 2.pamatskolas direktoram nodrošināt lēmuma izpildi.
3.             Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 373 Par Cēsu novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. punktu un Sporta likuma 7.panta pirmās
daļas 3.un 6. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 04.09.2014. atzinumu (prot.
Nr.11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par
(A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
 
Apstiprināt Cēsu novada Sporta padomes nolikumu saskaņā ar pielikumu.
pielikums

Lēmums Nr. 374 Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.12 „Par
pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai
piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/Sporta_padomes_nolikums.pdf
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nodokļa maksāšanas kārtību’’ apstiprināšanu

Pamatojoties uz likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ 2.panta 8.1 daļu un  saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 11.09.2014. (prot.Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija –
Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.12 „Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
kārtību” saskaņā ar pielikumu.
pielikums
 

Lēmums Nr. 375 Par nekustamā  īpašuma   nodokļa parāda  un nokavējuma 
naudas dzēšanu   SIA  „ SVEIKI”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
          Likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25.panta  pirmās  daļas  1. punktā noteikts, ka   nodokļa 
parādus, kā arī  ar  tiem   saistītās   nokavējuma   naudas  un   soda   naudas  dzēšamas   nodokļu 
maksātājiem juridiskās   personas   maksātnespējas   procesa  lietā -  ja  ar  tiesas   nolēmumu  ir  
izbeigts  juridiskās   personas  maksātnespējas  process, pabeidzot    bankrota  procedūru. Savukārt    
likuma  „Par  nodokļiem  un  nodevām”  25. panta  trešajā   daļā  noteikts, ka   pašvaldību  budžetos
ieskaitāmā  nekustamā  īpašuma   nodokļa  parāda, kā  arī  ar  tiem  saistītās   nokavējuma   naudas  un 
soda  naudas  šā  panta  pirmajā  daļā  noteiktajos  gadījumos  dzēš  attiecīgās  pašvaldības.
          Ņemot vērā  Lursoft  datu bāzē  esošo  informāciju par  to, ka SIA  „SVEIKI”, reģistrācijas 
Nr.44103018168, turpmāk – sabiedrība,  likvidēta 21.01.2014.,  Cēsu rajona tiesas 25.11.2013. lēmumu par maksātnespējas
procesa izbeigšanu lietā Nr. C11114609, saskaņā ar kuru nolemts izbeigt sabiedrības maksātnespējas procesu, kā  arī 
Latvijas  Republikas   Uzņēmumu   reģistra  20.01.2014. lēmumu Nr. 18-10/9362, ar kuru    sabiedrība  izslēgta no
komercsreģistra, SIA „SVEIKI” nodokļu  parādi   ir uzskatāmi  par  objektīvi  neatgūstamiem, pamatojoties  uz 
likuma „Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par  nodokļiem  un  nodevām” 25.panta  trešo daļu,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu  novada  dome nolemj:
1.      Dzēst  likvidētās  SIA  „SVEIKI”, reģistrācijas  Nr. 44103018168, nekustamā  īpašuma  nodokļa parādu par
ēkām  Ata Kronvalda  ielā  40/13, Cēsis, Cēsu  novads, kadastra Nr. 4201-504-0043,  kopējo  parāda  summu  
736,13 EUR  (septiņi simti trīsdesmit seši eiro un 13 centi), kas  sastāv no pamatparāda  509,83 EUR  un
 nokavējuma  naudas 226,30 EUR .
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.                         
 

Lēmums Nr. 376 Par Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbinieku
amata vienību saraksta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas
centra direktora Z.Ozola 03.09.2014. iesniegumu Nr.1-12/208 un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014.
atzinumu (protokols Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova,
G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Apstiprināt Cēsu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra darbinieku amata vienību sarakstu.
2.        Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2014.
3.        Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra direktoram.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/saistosie_noteikumi_nr12_(pielikums).pdf
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Lēmums Nr. 377 Par  dalību no Eiropas Komisijas programmas Intelligent
Energy Europe projektā  „50000&1 SEAPs” un sadarbības līguma noslēgšanu ar
SIA „ Ekodoma”

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 15. panta otro, desmito un
trīspadsmito punktu,  21.panta pirmās daļas 27.punktu, pamatojoties uz SIA „ Ekodoma” vienotais reģistrācijas
Nr.40003041636, juridiskā adrese: Rīgā, Noliktavas ielā 3-3, LV-1010, uzaicinājumu piedalīties Eiropas Komisijas  
programmas  Inteligent Energy Europe  projektā „50000&1 SEAPs”, ievērojot Cēsu novada domes  Finanšu 
komitejas  11.09.2014. (prot. Nr.12) atzinumu, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija –
Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.        Atbalstīt Cēsu novada pašvaldības dalību Eiropas Komisijas   programmas  Inteligent Energy Europe
projektā „50000&1 SEAPs” (pielikumā projekta apraksts).
2.        Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai paredzēt līdzfinansējumu Eiropas Komisijas   programmas 
Inteligent Energy Europe projektam „50000&1 SEAPs” EUR 1936,00 apmērā (t.sk. PVN 21%) 2015.gadā.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 378 Par pasažieru autobusa SETRA S 213 UL  izsoles atzīšanu par
nenotikušu un tā pārdošanu par brīvu cenu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Ar Cēsu novada domes 07.08.2014. lēmumu Nr.323 „Par   pasažieru autobusa SETRA S 213 UL nodošanu atsavināšanai
un izsoles noteikumu apstiprināšanu”  (protokols Nr.10, 4.p.) atsavināšanai tika nodots pašvaldībai piederošs pasažieru
autobuss SETRA S 213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr. WKK17700001017966.
 Saskaņā ar apstiprinātajiem izsoles noteikumiem, lai piedalītos izsolē, pretendentam līdz 2014.gada 28.augustam plkst.
12:00, Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov., bija jāreģistrējas un jāiesniedz dokumenti. Neviena persona nav izrādījusi interesi
un reģistrējusies, lai piedalītos pasažieru autobusa SETRA S 213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr.
WKK17700001017966 atsavināšanai izsolē. Interese par izsoles objektu nebija. Sludinājums par izsoli tika publicēts
laikrakstā „Druva” un pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
Cēsu novada pašvaldībā saņemts akciju sabiedrības „CATA” 02.09.2014. ar drošu elektronisku parakstu parakstīts
iesniegums Nr. 01-2-386/01 (reģistrēts ar Nr. 1-38/3159), ar kuru iesniedzējs apliecina gatavību iegādāties pašvaldībai
piederošu autobusu SETRA S 213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr. WKK17700001017966 par 1500
EUR2, t.sk. PVN. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma, turpmāk - Atsavināšanas likums , 32.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja
kustamās mantas pirmā izsole ir nesekmīga,[..] var ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu, tajā skaitā,
saskaņā ar Atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu un 37.panta pirmās daļas 3.punktu, pārdot par brīvu cenu,
kas saskaņā ar minētā likuma 1.panta 7.punktu, ir mantas pārdošana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par
nosacīto cenu. Nosacītā cena saskaņā ar Atsavināšanas 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 var, ja kustamās mantas atlikusī bilances
vērtība pēc grāmatvedības uzskaites datiem ir mazāka par 700 euro, un pārdošanas cena nedrīkst būt mazāka par
atlikušo vērtību, un 3.punkts nosaka, ka pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja sarīkotā izsole ir bijusi
nesekmīga. Saskaņā ar Pašvaldības grāmatvedības uzskaites datiem, atsavināmā pasažieru autobusa SETRA S 213 UL
atlikusī bilances vērtība uz lēmuma pieņemšanas brīdi sastāda 0,00 EUR.
Ņemot vērā iepriekš minēto, organizētās pirmās izsoles (28.08.2014.) rezultātus (neviena persona nav reģistrējusies, ne
pat izrādījusi interesi, lai piedalītos pasažieru autobusa SETRA S 213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr.
WKK17700001017966 atsavināšanai izsolē), atsavināmā objekta tehniskos parametrus (1.reģistrācijas datums 21.01.1994.,
nobraukums 676 490 km, TA līdz 23.07.2014.), pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas

http://www.cesis.lv
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izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,  Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
1.panta pirmās daļas 6.un 7.punktu, 3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu,  6.panta otro daļu, 9.panta trešo
daļu, 32.panta ceturto daļu,  37.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu un Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 28.08.2014. priekšlikumu (prot.Nr.19) un
09.09.2014. priekšlikumu (protokols Nr.20), un, ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu novada
pašvaldības iestādēm par pasažieru autobusa SETRA S 213 UL nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, ievērojot Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot.Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis,
E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Atzīt par nenotikušu pasažieru autobusa SETRA S 213 UL ar valsts reģistrācijas Nr. HB 9082 un  šasijas Nr.
WKK17700001017966, turpmāk arī – Transportlīdzeklis -, 2014.gada 28.augusta izsoli.
2.      Piekrist mainīt Transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no atsavināšanas pārdodot izsolē uz atsavināšanu
pārdodot par brīvu cenu.
3.      Apstiprināt Transportlīdzekļa  pārdošanas brīvu cenu 1500.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro, 00centi),
t.sk. PVN.
4.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai un Vaives
pagasta pārvaldei.
5.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 379 Par 04.03.2011. Telpu nomas līguma Nr. 158/2011/2-7 izbeigšanu
pirms termiņa

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz  Cēsu novada domes 03.03.2011.  lēmumu Nr. 148 „Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr. 5, 35.p.), 04.03.2011.  noslēgts Telpu nomas līgums
Nr. 158/2011/2-7, ar kuru nekustamā īpašuma, administratīvas ēkas, kadastra apzīmējums 4201 005 1413 001, Raunas iela
4, Cēsis, Cēsu novads, daļa – nedzīvojamas biroja telpas Nr.7,8 ēkas 1. stāvā ar kopējo platību  98,2 m2, nodotas lietošanā
par maksu (nomā) sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola”, turpmāk – RISEBA -, ar mērķi – izveidot un uzturēt RISEBA struktūrvienību (pārstāvniecība/filiāle) Cēsīs,
termiņš 15.03.2021.
 17.04.2014. pieņemts Cēsu novada domes lēmums Nr. 205 „Par grozījumiem 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.), ar kuru samazināta nomā nodoto telpu platība no 98,2 m2 uz 70,7 m2, kā arī apstiprināti grozījumi
04.03.2011. Telpu nomas līgumā Nr. 158/2011/2-7.
 Cēsu novada pašvaldībā saņemts RISEBA 01.09.2014. iesniegums, Nr. 14/1.1-15/500 (reģistrēts 08.09.2014. ar Nr.
7/3233), ar kuru tā, pamatojoties uz biznesa stratēģijas maiņu, slēdz Cēsu pārstāvniecību un ar 01.10.2014. pārtrauc
04.03.2011.Telpu nomas līgumu Nr. 158/2011/2-7.
Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Civillikuma 1862.,
1864., 1865.panta,  ievērojot 04.03.2011.  Telpu nomas līguma Nr. 158/2011/2-7   5.2.punktu un Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis,
A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Izbeigt  04.03.2011. Telpu nomas līgumu Nr. 158/2011/2-7 pirms termiņa, t.i. 30.09.2014. (ieskaitot).
2.      Uzdot Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot Atcēlēja līgumu 04.03.2011. Telpu
nomas līgumam Nr. 158/2011/2-7.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
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Lēmums Nr. 380 Par Cēsu novada domes 18.09.2014.  saistošo noteikumu Nr. 13
„Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42
„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi”
apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g apakšpunktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 11.09.2014. atzinumu (prot. Nr.12), Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija –
Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
            Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013.
saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” saskaņā ar
pielikumu.
Pielikums
 

Lēmums Nr. 381 Par Cēsu novada domes 18.09.2014. saistošo noteikumu Nr. 14
„Grozījums Cēsu novada domes 10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
            Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto daļu un ievērojot Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmuma Nr. 363 „Par
brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” (prot. Nr. 16, 21.p.) 2.4.
apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumam, Cēsu novada dome ar 14 balsīm
par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
             Apstiprināt Cēsu novada domes saistošos noteikumus Nr.14  „Grozījums Cēsu novada domes
10.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 24 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” saskaņā ar pielikumu.
pielikums

Lēmums Nr. 382 Par Cēsu novada domes 18.09.2014.  saistošo noteikumu Nr.15
 „Grozījums Cēsu novada domes 14.03.2013. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par
brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā ”” apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
             Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu un Izglītības likuma 17. panta trešās
daļas 11. punktu un ievērojot Cēsu novada domes 19.09.2013. lēmuma Nr. 363 „Par brokastu, pusdienu, launaga un
vakariņu cenu Cēsu novada vispārējās izglītības iestādēs” (prot. Nr. 16, 21.p.) 2.4. apakšpunktu, atbilstoši Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 11.09.2014. atzinumam, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis,
A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce,
I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
  Apstiprināt Cēsu novada domes 18.09.2014.  saistošos noteikumus Nr.15 „Grozījums Cēsu novada domes 14.03.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par brīvpusdienām un vecāku maksas atvieglojumiem Cēsu novadā”” saskaņā ar
pielikumu.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/saistosie_noteikumi_nr_13_(pielikums).pdf
https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/saistosie_noteikumi_nr_14_(pielikums).pdf
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pielikums

Lēmums Nr. 383 Grozījumi Cēsu novada domes 27.03.2014. lēmuma Nr.164 „Pa
telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020,
Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā”

Ziņo: S.Capare, Attīstības nodaļas projektu grāmatvede- ekonomiste
Pamatojoties uz 2014.gada 27.marta Cēsu novada domes lēmumu Nr.164 „Pa telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (27.03.2014. sēdes protokols
Nr.4, 15.p.) SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģ. Nr.44103089090, nodeva lietošanā par maksu (nomā) Latvijas valsts
dibinātai profesionālās izglītības iestādei Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai, reģ. Nr.90000077738, apmēbelētu un
ar inženiertehnoloģisko infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, ar adresi
Raunas iela 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā, ar mērķi – Skolas funkcijas pilnvērtīgai nodrošināšanai (17.04.2014. Nomas līgums
Nr.4-9/2).
Lai nodrošinātu 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”  18.punktu, Cēsu domes priekšsēdētāja 09.08.203. rīkojuma Nr. 1-14/351 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 1.pielikuma 4.pnktam un 3.pielikuma 3.punktam atbilstošu projektu „ Daudzfunkcionālā
centra„Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 un Nr.
3DP/3.4.3.1.0.09/IPIA/CFLA/02/002) ietvaros iegādāto ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti bilancē, ar
2014.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1-19/51 „Par novērtēšanas komisijas izveidošanu” tika izveidota novērtēšanas komisija.
Pamatojoties uz veikto pamatlīdzekļu apsekošanu dabā, novērtēšanas komisija ir veikusi atbilstošu ilgtermiņa
ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti bilancē un savstarpēji SIA „Vidzemes koncertzāle” un  Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolai vienojoties ir atbilstoši precizēts nododamo mēbeļu un aprīkojuma saraksts.
Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis,
J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova,
G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Aizstāt 27.03.2014. Cēsu novada domes lēmuma Nr.164 „Pa telpu grupas (izglītības iestāde), kadastra
apzīmējums 4201 005 1502 001 020, Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” (27.03.2014. sēdes protokols
Nr.4, 15.p.) 1.pielikuma „Mēbeļu un aprīkojuma saraksts” ar jauniem pielikumiem – 1.pielikums “Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskolas PAMATLĪDZEKĻU SARAKSTS” un 2.pielikums “Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas inventāra
saraksts” (pielikumi atsevišķā dokumentā);
2.      Uzdot SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģ. Nr.44103089090 veikt grozījumus nomas līguma, aizstājot nomas
līguma 1.pielikumu ar jauniem pielikumiem;
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.

Lēmums Nr. 384 Grozījumi Cēsu novada domes 13.02.2014. lēmumā Nr.89 „Pa
telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, Raunas
ielā 12-3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā”

Ziņo: S.Capare, Attīstības nodaļas projektu grāmatvede- ekonomiste
            Pamatojoties uz 2014.gada 27.marta Cēsu novada domes lēmumu Nr.163 „Par telpu grupas (kafejnīca),
kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 021, Raunas ielā 12 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšana” (27.03.2014. sēdes protokols Nr.4, 14.p.) SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģ. Nr.44103089090, slēdza nomas
līgumu ar nomas tiesību ieguvēju, saskaņā ar izsoles rezultātiem - XX, par apmēbelētu un ar inženiertehnoloģisko
infrastruktūru aprīkotu telpu grupu, kadastra apzīmējums 4201 005 1502 001 020, ar adresi Raunas iela 12-3, Cēsīs, Cēsu
novadā, ar mērķi – kafejnīcas darbības nodrošināšana (30.04.2014. nomas līgums Nr.4-9/7).
Lai nodrošinātu 15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu 1486 „Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības
uzskaiti”  18.punktu, Cēsu domes priekšsēdētāja 09.08.203. rīkojuma Nr. 1-14/351 „Par grāmatvedības organizācijas un
uzskaites kārtības apstiprināšanu” 1.pielikuma 4.pnktam un 3.pielikuma 3.punktam atbilstošu projektu „ Daudzfunkcionālā
centra „ Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” (vienošanās Nr.3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 un Nr.
3DP/3.4.3.1.0.09/IPIA/CFLA/02/002) ietvaros iegādāto ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti bilancē, ar
2014.gada 1.aprīļa rīkojumu Nr.1-19/51 „Par novērtēšanas komisijas izveidošanu” tika izveidota novērtēšanas komisija.

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/saistosie_noteikumi_nr_15_(pielikums).pdf
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            Pamatojoties uz veikto pamatlīdzekļu apsekošanu dabā, novērtēšanas komisija ir veikusi atbilstošu
ilgtermiņa ieguldījumu un apgrozāmo līdzekļu uzskaiti bilancē, ir atbilstoši precizēts nododamo mēbeļu un aprīkojuma
saraksts. 13.12.2014. Cēsu novada domes lēmuma Nr.89 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201 005 1502
001 021, Raunas ielā 12 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” 2.pielikuma „Izsoles noteikumi” 3.pielikums – Virtuves un
kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu un mēbeļu saraksts.
      Ņemot vērā iepriekš minēto, Cēsu novada dome ar 14 balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis,
T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija –
Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.      Aizstāt 13.12.2014. Cēsu novada domes lēmuma Nr.89 „Par telpu grupas (kafejnīca), kadastra apzīmējums 4201
005 1502 001 021, Raunas ielā 12 - 3, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu nomā” 2.pielikuma „Izsoles noteikumi”
3.pielikumu„Virtuves un kafejnīcas tehnoloģisko iekārtu un mēbeļu saraksts” ar jauniem pielikumiem – 1.pielikums
“Kafejnīcas PAMATLĪDZEKĻU SARAKSTS” un 2.pielikums “Kafejnīcas inventāra saraksts”.
2.      Uzdot SIA „Vidzemes koncertzāle”, reģ. Nr.44103089090 veikt grozījumus nomas līgumā, aizstājot nomas
līguma 2.pielikumu ar jauniem pielikumiem;
3.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 385 Par ērģeļu (inventārs Nr.12390193, saskaņā ar pamatlīdzekļu
uzskaites kartiņu Nr.0152) pieņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā

Ziņo: S.Capare, Attīstības nodaļas projektu grāmatvede- ekonomiste
 
Cēsu novada pašvaldība, turpmāk - Pašvaldība, laika posmā no 2009.gada 12.novembra līdz 2014.gada 11.maijam, ar
Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu, īstenoja projektu „Daudzfunkcionālā centra "Vidzemes
mūzikas un kultūras centrs" izveide”, turpmāk - Projekts. Projekta ietvaros ir atjaunots nozīmīgs, autentisks vietējās
nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis Raunas ielā 12, Cēsīs, izveidojot modernu, daudzfunkcionālu, reģionālas nozīmes
kultūras un kultūrizglītības centru – Vidzemes koncertzāle „Cēsīs”, turpmāk - Koncertzāle. Koncertzālē atrodas
Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Vidzemes koncertzāle”, kas rūpējas par kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras
piedāvājumu reģiona iedzīvotājiem, Pašvaldības aģentūras „ Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļa „ Cēsu Kultūras
centrs”,kas koordinē Cēsu amatiermākslas kolektīvu darbību, uzlabojot reģiona kultūrvidi un Alfrēda Kalniņa Cēsu
mūzikas vidusskola, turpmāk - Skola, īstenojot profesionālās ievirzes un vidējās profesionālās izglītības mācības
programmas mūzikā, paaugstinot kultūrizglītības piedāvājumu un apguvi.
                Projekta ietvaros tika rekonstruēta Cēsu Kultūras centra ēka, saglabājot vairākus interjera
elementus no vēsturiskā arhitekta Augusta Malvesa 1913.gadā  būvētā  Viesīgās biedrības nama. Tāpat arī tika
restaurētas Skolai piederošās Ērģeles.
                Skola Ērģeles saņēma kā dāvinājumu no Lībekas Baznīcas Mūzikas augstskolas un, ņemot vērā
to, ka skolai nebija piemērotas telpas Ērģeļu izvietošanai, par to mājvietu tika izvēlēts tolaik Cēsu rajona padomei
piederošais Cēsu Kultūras centrs Raunas ielā 12. Cēsu Kultūras centrs uzņēmās līdzatbildību par saņemto dāvinājumu,
rūpējoties par tā ikdienas uzturēšanu.  Skola Ērģeles izmantoja pēc iepriekš saskaņota grafika, kā arī veica
nepieciešamos instrumenta remontus.
No 2000.gada ēka Raunas ielā 12 ar visu tajā esošo inventāru, nonāca Cēsu pilsētas īpašumā. Laika posmā no 2008.gada
līdz 2009.gadam, sadarbojoties Pašvaldībai, Cēsu kultūras centram un Skolai tika izstrādāts darba uzdevums
būvprojektam „Vidzemes mūzikas un kultūras centra izbūve, rekonstruējot ēku Raunas ielā 12, Cēsīs” paredzot
būvprojektā arī Ērģeļu zāles saglabāšanu, restaurējot Skolai piederošās Ērģeles. Sākotnēji tika paredzēta Ērģeļu
restaurācija, taču, lai nodrošinātu, ka Ērģeles ir izmantojamas mācību procesam un koncertiem, tika pieņemts lēmums
veikt arī Ērģeļu remontu (pārbūvi), kopā ieguldot 63 721.87 EUR (pielikumā lūdzam skatīt Ērģeļu restaurācijas un
pārbūves izmaksu tāmi uz 1 (vienas) lapas).
 Lai nodrošinātu 2010.gada 15.decembrī noslēgtās vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 par projekta
„Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanu, saistību izpildi - tuvāko piecu gadu
periodā nest atbildību par projekta ietvaros radītām vērtībām, 02.07.2014. Pašvaldība nosūtīja iesniegumu (reģistrēts ar
Nr.3/2351) LR Kultūras ministrijai, nosūtot informāciju arī Skolai, ar lūgumu Skolas grāmatvedības uzskaitē esošo 
pamatlīdzekli - Ērģeles (saskaņā ar pamatlīdzekļu uzskaites kartiņu Nr.0152, inventāra Nr. 12390193) nodot Pašvaldības
īpašumā bez atlīdzības. 2014.gada 2.septembrī LR Kultūras ministrija vēstulē Nr.5.4-22/2803 „Par ērģeļu nodošanu Cēsu
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novada pašvaldības īpašumā” norāda, ka novērtējot ieguldījuma apmēru un abām pusēm atzīstot ērģeļu remontā
ieguldītos finanšu līdzekļus par nepieciešamiem lai Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolai nebūtu jāatlīdzina
Pašvaldībai ieguldītos finanšu līdzekļus ērģeļu remontā, pusēm noslēdzot attiecīgu vienošanos Skola var nodot ērģeles
pašvaldībai. Savukārt, Pašvaldībai noslēdzot attiecīgu vienošanos jāapliecina, ka turpmāk neizvirzīs pret Skolu nekāda
veida pretenzijas, kas saistītas ar finanšu līdzekļu ieguldīšanu ērģeļu remontā.
Pamatojoties uz augstāk minēto un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu, pamatojoties
uz  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un 14.panta otrās daļas 3.punktu, Cēsu novada dome ar 14
balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.       Pieņemt īpašumā bez atlīdzības Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas īpašumā esošo un Alfrēda Kalniņa
Cēsu mūzikas vidusskolas grāmatvedības uzskaitē esošo pamatlīdzekli - Ērģeles 1 (viena) vienība (pamatlīdzekļu
uzskaites kartiņa Nr.0152, inventāra Nr. 12390193) - ar atlikušo bilances vērtību uz 16.09.2014. EUR 8.97 (astoņi eiro, 97
centi).
2.       Apstiprināt Vienošanos par ērģeļu pieņemšanu īpašumā bez atlīdzības.
3.       Ērģeles īpašumā bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldībai tiek nodotas ar mērķi - 2010.gada 15.decembrī
noslēgtās vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/VRAA/005/054 par projekta „Daudzfunkcionālā centra „Vidzemes
mūzikas un kultūras centrs” izveide” īstenošanu, saistību izpildi - tuvāko piecu gadu periodā nest atbildību par projekta
ietvaros radītām vērtībām.
4.       Atbilstoši 31.03.2014. noslēgtā Pārvaldīšanas līguma Nr.169/2014/2-20.2. 2.1.punkta nosacījumiem nodot
Ērģeles pārvaldīšanā nekustamā īpašuma Raunas iela 12 pārvaldniekam SIA „Vidzemes koncertzāle”, nosakot, ka Alfrēda
Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola ir tiesīga lietot Ērģeles bez atlīdzības līdz 17.04.2014. noslēgtā nomas līguma Nr. 4-9/2
(Līguma slēdzēji - SIA „Vidzemes koncertzāle” un Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola), termiņa beigām.
5.       Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 

Lēmums Nr. 386 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu
direktoru darba algas likmi kā skolotājam

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
 

Lēmums Nr. 387 Par Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmuma Nr.314  „Par zemes
gabala Zeltkalna ielā 5, Cēsis, Cēsu nov., atpirkšanu un cenas apstiprināšanu”
atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja
      Pamatojoties uz Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr.314 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 5, Cēsis, Cēsu
nov., atpirkšanu un cenas apstiprināšanu”  un Jāņa Gaujas 2014.gada 11.septembra iesniegumu, Cēsu novada dome ar 14
balsīm par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis,
U.Lencbergs, A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.07.2014. lēmumu Nr.314 „Par zemes gabala Zeltkalna ielā 5, Cēsis, Cēsu
nov., atpirkšanu un cenas apstiprināšanu”.
 
 

Lēmums Nr. 388 Par kustamās mantas nodošanu turējumā

Ziņo: A.Zerne, Finanšu nodaļas vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un 43.pantu, ievērojot 01.04.2014. starp Cēsu novada
pašvaldību un SIA Vidzemes koncertzāle noslēgto Deleģēšanas līgumu Nr.175/2014/2-20.1 un Cēsu novada domes
23.01.2014. saistošos noteikumus Nr.2 „Par Cēsu novada pašvaldības 2014.gada budžetu”, Cēsu novada dome ar 14 balsīm
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par (A.Melbārdis, E.Geruļskis, A.Rasmanis, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Malcenieks, M.Niklass, M.Sestulis, U.Lencbergs,
A.Bimbirulis, I.Lāce, I.Timermanis, I.Suija – Markova, G.Grosbergs), pret – nav; atturas – nav,   nolemj:
1.        Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģ.Nr.90000031048, nodot SIA „Vidzemes koncertzāle”,
reģ.Nr.44103089090, turējumā kustamo mantu, kuru kopējā sākotnējā bilances vērtība ir 103819.46 EUR un 343 inventāra
daudzuma vienības, profesionālās mākslas pieejamības veicināšanai, attīstībai un kultūrizglītojošās  funkcijas veikšanai.
2.        Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma un Finanšu  nodaļām.
3.        Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 
 
 
 


	2014.gada 18.septembra protokols Nr.13

