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Lēmums Nr. 427 Grozījumi Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr.
238  “Par Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”

Ziņo: I.Groza, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 54.pantu, 55.pantu, A.Rasmaņa
04.11.2014.iesniegumu (reģistrēts 06.11.2014. Nr.1-8.6/3849), Cēsu novada 18.07.2013.saistošo noteikumu Nr.18  “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 8.2. un 8.4.apakšpunktiem,  saskaņā ar Cēsu novada vēlēšanu komisijas 10.11.2014.lēmumu
par deputātu A.Malkavu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis,
A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks,
E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Malkavs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.      Ievēlēt:
1.1. Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejā deputātu Arti Malkavu;
1.2. Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā deputātu Arti Malkavu.
 
2.      Izdarīt Cēsu novada domes 14.06.2013. sēdes lēmumā Nr. 238 “Cēsu novada domes pastāvīgo komiteju
ievēlēšana” šādus grozījumus:
1.      Svītrot lēmuma 1.7.apakšpunktu;
2.      Papildināt lēmumu ar 1.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.8.Arti Malkavu” ;
3.      Svītrot lēmuma 2.6..apakšpunktu.
4.      Papildināt lēmumu ar 2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.9.Arti Malkavu” .
 
 
 

Lēmums Nr. 428 Grozījumi Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.564 „Par
Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties  uz Cēsu novada domes 17.11.2010  lēmumu Nr.686 „Par Cēsu pilsētas vecāku domes reglamenta
apstiprināšanu” un Cēsu novada domes  13.12.2012. sēdes lēmumu Nr.563 „ Grozījumi Cēsu novada domes 17.11.2010
sēdes lēmumā Nr.686  „ Par Cēsu pilsētas vecāku domes reglamenta apstiprināšanu”  un Cēsu novada domes 13.12.2012
sēdes lēmumu Nr.564 „Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu” un ievērojot Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.11.2014.atzinumu (prot.Nr.14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs,
M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
Izdarīt Cēsu novada domes 13.12.2012. lēmumā Nr.564 „Par Cēsu novada Vecāku domes sastāva apstiprināšanu” šādus
grozījumus:
Aizstāt lēmuma:
1.2.apakšpunktā vārdu savienojumu „ Iveta Žurevska” ar vārdu savienojumu  „Rihards Saule ” ;
1.3.apakšpunktā vārdu savienojumu „ Gvido Sabulis” ar vārdu savienojumu „Elīna Stapulone” ;
1.5.apakšpunktā vārdu savienojumu „ Aigars Penezis ” ar vārdu savienojumu  „Iveta Žurevska” ;
1.10.apakšpunktā  vārdu savienojumu „ Aigars Krastiņš” ar vārdu savienojumu  „Dzintars Vīņauds” ;
1.12 apakšpunktā  vārdu savienojumu „ Kintija Āboliņa”  ar vārdu savienojumu  „Ieva Jansone”;
1.13. apakšpunktā  vārdu savienojumu „ Jolanta Stārastiņa” ar vārdu savienojumu  „Jolanta Skrastiņa”.
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Lēmums Nr. 429 Grozījumi Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisiju”

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
 
Pamatojoties uz izmaiņām Cēsu novada Vecāku domes sastāvā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 205.panta
pirmās daļas 1.apakšpunktu, 207.pantu, 210.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu
un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas
3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos
noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu
kompetences, tiesības un pienākumus, kā arī nodaļu reglamentos un darbinieku amata aprakstos iekļautos amata
pienākumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, atbilstoši Cēsu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.11.2014. atzinumam (prot. Nr. 14), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13
balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.             Izdarīt Cēsu novada domes 27.06.2013. lēmumā Nr. 252 „Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisiju” grozījumus :
1.1.          izslēgt no Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāva  K.Āboliņu, Cēsu novada
Vecāku domes pārstāvi;
1.2.          iekļaut Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāvā  G.Norbutu, Cēsu novada Vecāku
domes deleģētu pārstāvi.
2.             Atļauju G.Norbutam (Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas loceklim)  savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu - NBS Instruktoru skolas Nodrošinājuma daļas priekšnieka amats), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 
 

Lēmums Nr. 430 Grozījumi Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par
pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju”

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izmaiņas Cēsu novada domes sastāvā un Cēsu novada pašvaldības darbinieku nodarbinātības nosacījumos,
pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisijas nolikumā noteikto komisijas kompetenci, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, Cēsu novada domes lēmumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas
– 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
 
1.        Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 40 „Par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles
komisiju” šādus grozījumus:
1.1.izslēgt no komisijas sastāva A.Rasmani, Cēsu novada domes deputātu;
1.2.svītrot norādē par pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretāru vārdus „A.Malnača”.
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Lēmums Nr. 431 Grozījumi  Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par
Transporta kustības organizācijas komisiju”

Ziņo:   J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izmaiņas Cēsu novada domes sastāvā, pamatojoties uz komisijai noteikto kompetenci, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu,
7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos,
Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos
noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada domes lēmumus, nevar secināt, ka
amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-
Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
Izdarīt Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumā Nr. 35 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju” šādus grozījumus:
izslēgt no komisijas sastāva A.Rasmani, Cēsu novada domes deputātu.
 
 

Lēmums Nr. 432 Grozījumi Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”

Ziņo:   J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izmaiņas Cēsu novada domes un Cēsu novada pašvaldības darbinieku sastāvā, pamatojoties uz Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas kompetenci, likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
4.panta pirmās daļas 15.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot
vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu
novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un amatpersonu kompetences, tiesības un
pienākumus, Cēsu novada domes lēmumus, nevar secināt, ka amatu savienošana var radīt interešu konflikta situāciju,
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas
– 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 20.09.2012. lēmumā Nr. 412 „Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
 šādus grozījumus:
1.1.       izslēgt no komisijas sastāva Artis Rasmani, Cēsu novada domes deputātu;
1.2.       iekļaut komisijas sastāvā M.Ulānu, Cēsu novada Būvvaldes galveno teritorijas plānotāju;
1.3.       aizstāt vārdus „J.Čeičs” ar vārdiem „V.Nītiņš”.
2.      Atļaut M.Ulānam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu (Cēsu
novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
3.      Atļaut V.Nītiņam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklis) savienot amatu ar citu amatu
(Attīstības nodaļas speciālistam komercdarbības attīstības jautājumos, konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” komisijas
loceklim), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas
normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 
 

Lēmums Nr. 433 Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmumā Nr.
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490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…””

Ziņo:   J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izmaiņas  Cēsu novada pašvaldības darbinieku sastāvā, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu un  likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otro daļu,
6.pantu, 7.panta sesto daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, nodaļu reglamentos un amatu aprakstos noteikto kompetenci,  nevar secināt, ka amatu
savienošana var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova,
I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 26.08.2010. lēmuma Nr. 490 „Par konkursu „Cēsu novada uzņēmējs 20…”” 2.punktā
grozījumu: aizstāt vārdus „Juris Čeičs, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos” ar vārdiem
„Valdis Nītiņš, Attīstības nodaļas speciālists komercdarbības attīstības jautājumos”.
2.      Atļaut V.Nītiņam (Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas loceklim) savienot amatu ar citu amatu
(konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā
ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
 

Lēmums Nr. 434 Par Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmuma Nr. 44  „Par
komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā” atzīšanu par spēku zaudējušu

Ziņo:   J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
 
Ņemot vērā izmaiņas  būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, kas nosaka atšķirīgu būvju pieņemšanas
ekspluatācijā kārtību, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis,
I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa),
pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
 
Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 01.07.2009. lēmumu Nr. 44  „Par komisiju būvju pieņemšanai
ekspluatācijā”.
 
 

Lēmums Nr. 435 Par nekustamā īpašuma „Sila Pūkšeri” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu

Ziņo:  M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 30.10.2014. reģistrēts XX iesniegums (reģ. Nr.
1-1-5.1/263) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Sila Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0095 un 4290 005 0146, divos atsevišķos nekustamos īpašumos. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0146 saglabāt nosaukumu „Sila Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0095  piešķirt nosaukumu „Kalna Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov.
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1. punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012.
noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu un  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 04.11.2014. atzinumu (prot. Nr.43), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs,
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M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma „Sila Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes
vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 005 0095 un 4290 005 0146 sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos
īpašumos.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0146 saglabāt nosaukumu ”Sila Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu nov.1.
Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
 Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0095 piešķirt nosaukumu ”Kalna Pūkšeri”, Vaives pag., Cēsu2.
nov. Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.

 
 
 

Lēmums Nr. 436 Par nekustamā īpašuma „Jaundzintari” Vaives pagastā, Cēsu
novadā, sadalīšanu

Ziņo:  M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs
 
            Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvaldē 10.11.2014. reģistrēts XX iesniegums (reģ. Nr.
1-12/275) ar lūgumu sadalīt nekustamo īpašumu „Jaundzintari”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0024 un 4290 003 0025, divos atsevišķos nekustamos īpašumos. Zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0025 saglabāt nosaukumu „Jaundzintari”, Vaives pag., Cēsu nov., zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0025  piešķirt nosaukumu „Meža Kalni”, Vaives pag., Cēsu nov.
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Nekustamā īpašuma valsts
kadastra likuma 19. panta pirmās daļas 1. punktu un 20. panta pirmās daļas 1. punktu, Ministru kabineta 10.01.2012.
noteikumu Nr.50 „Vietvārdu informācijas noteikumi” 24.2. punktu un  ievērojot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un
teritorijas plānošanas komisijas 11.11.2014. atzinumu (prot. Nr.44), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs,
M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Piekrist nekustamā īpašuma „Jaundzintari”, Vaives pag., Cēsu nov., kas sastāv no divām  atsevišķām zemes
vienībām  ar kadastra apzīmējumiem 4290 003 0024 un 4290 003 0025 sadalīšanai divos atsevišķos nekustamos
īpašumos.

Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0024 saglabāt nosaukumu ”Jaundzintari”, Vaives pag., Cēsu1.
nov. Zemes lietošanas mērķis- lauksaimniecības zeme  (0101).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4290 003 0025 piešķirt nosaukumu ”Meža Kalni”, Vaives pag., Cēsu nov.2.
Zemes lietošanas mērķis – mežsaimniecības  zeme (0201).
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei paziņot par pieņemto lēmumu.3.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.4.

 
 

Lēmums Nr. 437 Par nedzīvojamo telpu 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu
novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
      Lai racionāli un lietderīgi izmantotu p/a „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” valdījumā nodoto nekustamo īpašumu
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Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā (Cēsu novada domes lēmums Nr. 611 (sēdes protokols Nr. 27, 12.p.)), ņemot vērā
sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Forum of Latvian Design” 20.10.2014. iesniegumu, kurā izteikts lūgums
izskatīt iespēju nodot bezatlīdzības lietošanā nedzīvojamās telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs (kadastra Nr.
42010052004001) uz desmit gadiem, nolūkā iekārtot biroju un rīkot publiskus pasākumus, apkopojot, radot un padarot
publiski pieejamu informāciju un zināšanas par radošajām industrijām, veicinot inovatīva, uz starpdisciplināru sadarbību
un starptautisku apriti vērsta Latvijas dizaina izaugsmi un stiprinot tā nozīmi valsts ekonomikā, kultūrā un reģionālajā
attīstībā, ņemot vērā  sabiedriskā labuma organizācijas biedrības „Forum of Latvian Design” pozitīvo pieredzi un
panākumus Rīgas Tehniskās universitātes Starptautiskās vasaras skolas organizēšanu Cēsīs, kā arī iepriekš minēto telpu
paredzamo izmantošanu kultūras un jaunrades funkciju nodrošināšanai, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.
Panta pirmās daļas 2. Punktu, otrās daļas 3. Punktu, 15. Panta pirmās daļas 5. Punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. Panta otrās daļas 4.1 punktu, trešo, trešo prim, ceturto, piekto un sesto
daļu, atbilstoši Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 06.11.2014. atzinumam (prot. Nr. 14) un Cēsu
novada domes Finanšu komitejas 13.11.2014. atzinumam (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm –
par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs,
M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1, (A.Malkavs), nolemj:
 
1.        Nodot sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Forum of Latvian Design” (reģistrācijas Nr.40008203670)
bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem  nedzīvojamās telpas 1.stāvā, Baznīcas laukumā 1, Cēsīs (kadastra Nr.
42010052004001), platība 83,5 m2, atlikusī bilances vērtība 4584,93 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri euro
93 centi), labā tehniskā stāvoklī.
2.        Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi – biroja iekārtošana un publisku pasākumu rīkošana, kas
nodrošinātu kultūras, jaunrades un sabiedriskās dzīves attīstību pilsētā.
3.        Uzdot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoram noslēgt līgumu par
nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā uz desmit gadiem sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Forum
of Latvian Design”, līgumā nosakot, ka sabiedriskā labuma organizācija biedrība „Forum of Latvian Design” sedz
izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma nodokli par nedzīvojamām telpām un telpām atbilstošo
zemes daļu zem ēkām, kā arī citus izdevumus, kādi varētu rasties saistībā ar nedzīvojamo telpu lietošanu.
4.        Lietošanā nodotās nedzīvojamās telpas nododamas atpakaļ Aģentūrai pēc noslēgtā līguma termiņa beigām.
Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja nodibinājums zaudē sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un ja netiek ievēroti
lēmuma 2.punktā noteiktie telpu lietošanas mērķi.
5.        Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
 
 

Lēmums Nr. 438 Par Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr. 19
„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 13.11.2014. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (I.Suija-Markova,
I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
1.            Apstiprināt Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošos noteikumus Nr. 19 „Grozījumi Cēsu novada
domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumi”, izsakot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumu cenrādi jaunā
redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2.            Lēmuma izpildi nodrošināt pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”.
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  Pielikums
 
 APTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes 20.11.2014.
lēmumu Nr. 438
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
 
20.11.2014.                                                                     
                                    Nr.19
 
 
 Grozījumi Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un
Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi  
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu  
Izdarīt Cēsu novada domes 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi” grozījumus, izsakot pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas
pakalpojumu cenrādi jaunā redakcijā:
 
Pašvaldības aģentūras
 „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
cenrādis
 

Nr.p.k. Pakalpojums Cena (EUR)
 
1.Ieejas maksa:
1.1. Pils kompleksā pieaugušajiem 5,00
1.2. Pils kompleksā skolēniem, studentiem, pensionāriem 2,50
1.3. Pils kompleksā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu

vecumam)
9,00

1.4. Pils kompleksā pieaugušo grupai, lielākai par 10 personām maksas atvieglojumi 10%
apmērā

1.5. Muzejā pieaugušajiem 3,00
1.6. Muzejā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,50
1.7. Muzejā ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu

vecumam)
6,00

1.8. Pieaugušajiem uz pilsdrupām un pils dārzu 3,00
1.9. Skolēniem, studentiem, pensionāriem uz pilsdrupām un pils dārzu 1,50
1.10. Ģimenēm (2 pieaugušajiem ar bērniem līdz 16 gadu vecumam) uz

pilsdrupām un pils dārzu
6,00

1.11. Lademahera torņa apmeklējums pieaugušajiem 1,50
1.12. Lademahera torņa apmeklējums skolēniem, studentiem,

pensionāriem
1,00

1.13. Atklātajā muzeja krājumā pieaugušajiem 1,00
1.14. Atklātajā muzeja krājumā skolēniem, studentiem, pensionāriem 1,00
1.15. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,

demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pieaugušajiem
2,50
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1.16. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem skolēniem, studentiem,
pensionāriem

1,50

1.17. Lekcijas, kursu, konferences, semināru, priekšlasījumu,
demonstrējumu, atrakciju apmeklējumiem pirmsskolas vecuma
bērniem

1,00

1.18. Koncertā pieaugušajiem* 2,50 līdz 15,00
1.19. Koncertā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 10,00
1.20. Izklaides pasākumā pieaugušajiem* 2,50 līdz 15,00
1.21. Izklaides pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 10,00
1.22. Izglītojošā pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz 10,00
1.23. Izglītojošā pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 10,00
1.24. Bērnu pasākumā pieaugušajiem* 1,00 līdz 10,00
1.25. Bērnu pasākumā skolēniem, studentiem, pensionāriem* 0,50 līdz 3,00
1.26. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem pieaugušajiem 1,50
1.27. Uz pašdarbības kolektīvu koncertiem skolēniem, studentiem,

pensionāriem
1,00

1.28. Izstādē pieaugušajiem Pils kompleksā* 0,50 līdz 10,00
1.29. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Pils kompleksā* 0,50 līdz 5,00
1.30. Izstādē pieaugušajiem Izstāžu namā 1,50
1.31. Izstādē skolēniem, studentiem, pensionāriem Izstāžu namā 1,00
1.32. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības

partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) pieaugušajiem

1,50

1.33. Citos gadījumos (valsts svētkos, Aģentūras un/vai sadarbības
partneru organizētajās akcijās, u.c. Aģentūras organizētajos
pasākumos) skolēniem, studentiem, pensionāriem

1,00

*katram konkrētam pasākumam/izstādei biļetes cenu nosaka Aģentūras direktors, pamatojoties uz nepieciešamo finanšu
ieguldījumu pasākuma/izstādes organizēšanā (t.i., mākslinieku honorāri, tehniskā aprīkojuma īre un apkalpošana,
pasākuma vietas nodrošināšana, apkalpojošā personāla izmaksas, apsardze) pret plānotajiem minimālajiem ieņēmumiem
par pasākumu/izstādi.
 

 
2. Muzejpedagoģiskās programmas:
2.1. Muzeja kompleksā (personai) 1,00
2.2. Ārpus muzeja kompleksa (ar programmu) 15,00
 
3. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi:
3.1. Muzejs 1.5h latviešu valodā 27,00
3.2. Muzejs 1.5h svešvalodā 35,00
3.3 Pilsdrupu apskate 1.5h latviešu valodā 27,00
3.4. Pilsdrupu apskate 1.5h svešvalodā 35,00
3.5. Muzeja un pilsdrupu apskate 2h latviešu valodā 35,00
3.6. Muzeja un pilsdrupu apskate 2h svešvalodā 52,00
3.7. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h latviešu valodā 29,00
3.8. Cēsu vecpilsētas ekskursija 1h svešvalodā 43,00
3.9. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3h latviešu valodā 52,00
3.10. Cēsu vecpilsētas un muzeja ekskursija 3h svešvalodā 61,00
3.11. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3h latviešu

valodā 52,00

3.12. Cēsu vecpilsētas ekskursija un pilsdrupu apskate 3h svešvalodā 61,00
3.13. Cēsu pilsētas ekskursija 2h latviešu valodā 35,00
3.14. Cēsu pilsētas ekskursija 2h svešvalodā 52,00
3.15. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1.5h latviešu

valodā 35,00

3.16. Lielā Cēsu pilsētas ekskursija (ar klienta autobusu) 1.5h
svešvalodā 52,00
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3.17. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5h
latviešu valodā 61,00

3.18. Cēsu novada un apkārtnes ekskursija (ar klienta autobusu) 5h
svešvalodā 70,00

3.19. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1.5h latviešu valodā 44,00
3.20. Naksnīgās Cēsis lāpu gaismā 1.5h svešvalodā 61,00
3.21. Pašvaldības un pašvaldības iestāžu (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un

viesiem
maksas atvieglojumi 50% apmērā (p. 3.1.- 3.20.)

 
4.Gidu kursi
4.1. Gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija), no personas 43,00
4.2. Gidu kursi skolēniem 30,00
4.3. Atkārtotie gidu kursi (tests, apliecība, aktuālā informācija), no

personas
7,00

 
5. Atļauja ekskursiju vadītājam vienas ekskursijas vadīšanai Cēsu pils
kompleksā (ja ekskursijas vadītājs nav beidzis Aģentūras gidu kursus)

7,00

 
6. Tirdzniecība ar suvenīriem, grāmatām, ceļvežiem, CD diskiem,
bukletiem Aģentūras teritorijā vai Aģentūras organizētajos pasākumos

15-40% no suvenīru
iepirkšanas cenas

 
7. Nomas maksa Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā           :
7.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
 
8.Nomas maksa Pils dārzam:
8.1. Pasākums (1h) bez telts īres 100,00
8.2. Katra nākamā h 50,00
8.3. Pasākums (1h) ar telts īri         120,00
8.4. Katra nākamā h 60,00
8.5. Ugunskura vieta 3,50
8.6. Ķegļu spēle Pils dārzā (1h) 3,50
8.7. Kāzu foto pils dārzā 1h (ar viesiem)   35,00
8.8. Telts īre (1h) 50,00
8.9. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,00
8.10. Telts (3 x 3 m) īre (1 diennakts) 50,00
8.11. Galda īre (1 diennakts) 3,00
8.12. Fotosesija pils kompleksa teritorijā (1 h) 35,00
8.13. Kāzu foto Pils dārzā ārpus Pils kompleksa darba laika 20% uzcenojums
 
9.Nomas maksa Pils parkā:
9.1.  

-  līdz 500 sēdvietām (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē

700,00*

9.2.  
- līdz 1000 sēdvietām (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē

850,00*
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9.3.  
- līdz 1800 sēdvietām (bez numerācijas);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana

1100,00*

 
9.4.

 
- līdz 1800 sēdvietām (ar numerāciju);
- elektrība;
- nodrošinājums 3 kasierēm;
- WC apmeklētājiem;
- telts aizskatuvē ar 1 galdu un 2 krēsliem;
- WC aizskatuvē;
- satiksmes organizēšana

 
1400,00*

9.5. Pasākuma papildus stunda 100,00
9.6. Pelēka metāla saliekamā papildus krēsla bez numurēšanas (1

gab.) uzstādīšana
0,16

9.7. Pelēka metāla saliekamā papildus krēsla ar numurēšanu (1
gab.) uzstādīšana

0,20

* cenā iekļauta vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (8 stundas) un pasākums 3 stundu garumā

 
10. Nomas maksa Pils laukumā:
10.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h) 7,10
10.2. Pasākuma laiks (min 2h) 142,00
10.3. Katra nākamā h 57,00
 
11. Nomas maksa Izstāžu namam:
11.1. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,00
11.2. Svinībām un banketiem (min 2h)        142,00
11.3. Svinībām un banketiem (katra nākamā

h)                                          71,00

11.4. Izrādēm, koncertiem (1h) 71,00
11.5. Semināriem, konferencēm (1h)          60,00
11.6. Māksliniekiem kā garderobe pasākumos (par pasākumu)       21,30
 
12. Nomas maksu par citu Aģentūras valdījumā esošo telpu iznomāšanu:
12.1. Telpām (ar platību līdz 40m2) 17,00
12.2. Telpām (lielākām par 40m2) 35,00
12.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,10
 
13.Nomas maksa par Semināru centra izmantošanu Cēsu Jaunajā pilī:
13.1. Konferenču zāle bez aprīkojuma (83,4 m2)

diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
172,00
30,00

13.2. Konferenču zāle ar aprīkojumu (83,4 m2)
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
285,00
50,00

13.3. Telpa nodarbībām (23,5m2)   
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
85,00
17,00

13.4. Halle (31,7m2)
1 h

 
14,00

13.5. Garderobe/ telpa nodarbībām (35,8 m2)
1 h

 
14,00

13.6. Telpa nodarbībām (25,6 m2)
diena (pl.900 – 1700)
1 h

 
71,00
14,00
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14. Nomas maksa Tūrisma informācijas un pils apmeklētāju centra pagalmam:
14.1. Pasākums 1h 50,00
14.2. Katra nākamā h          21,00
 
15. Nomas maksa Pils Lielajam salonam:
15.1. Pasākums 1h (min 2h) 142,50
15.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         14,00
15.3. Kāzu ceremonija 285,00
 
16. Nomas maksa Pils bēniņu zālei:
16.1. Pasākuma laiks 1h 60,00
16.2. Katra nākamā h          34,00
16.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,10
 
17. Nomas maksa Pils 2.stāva balkonam:
17.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
 
18. Nomas maksa Pils 1.stāva terasei:
18.1. Pasākuma laiks (1h) 35,00
 
19. Nomas maksa Pils 2.stāvam:
19.1. Pasākums 1h (minimums 2h) 242,00
19.2. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         28,50
 
20. Nomas maksa Lademahera tornim:
20.1. Pasākums (1h) 45,00
20.2. Katra nākamā h 23,00
20.3. Vietas iekārtošana pirms un pēc pasākuma (1h)         7,10
 
21. Telpu noma valsts un pašvaldību institūciju vajadzībām:
21.1. Bēniņu zāle (1 diena) 50,00
21.2. Semināru zāle (1 diena) 27,00
21.3. Salons (1 diena) 29,00
21.4. Velvju zāle (1 diena) 26,00
21.5. Veranda (1 diena) 17,00
21.6. Klase (1 diena) 17,00
21.7. Kamīnzāle (1 diena) 16,00
21.8. Izstāžu nams (1 diena) 44,00
 
22.Drauga karte (ieejas maksai Pils kompleksā, atklātā muzeja krājumā, Izstāžu namā Drauga kartes
īpašniekam tiek piemērota atlaide 50% apmērā, uz Aģentūras organizētajiem pasākumiem biļetes
cenu nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu):
22.1. pirmreizēja iegāde 5,70
22.2. atkārtota iegāde 4,30
 
23. Papildus pakalpojuma (ēdināšana) organizēšana semināros, kāzās un citos pasākumos
Aģentūras valdījumā esošajās telpās un/vai teritorijā, sadarbībā ar ārējo pakalpojumu sniedzējiem*:
23.1. Semināriem (no personas) 0,40
23.2. Kāzām, u.c. pasākumiem (no personas) 0,70
*Ēdināšanas pakalpojums, saskaņā ar ārējo pakalpojumu sniedzēju izrakstītajiem rēķiniem
 
24. Citu organizatoru biļešu realizācija

3% no katras pārdotās
biļetes nomināla

 
25. Ieejas maksa sabiedriskajās WC (Palasta ielā 24 un Baznīcas
laukumā 1, Cēsīs)

0,30

 
26.Inventāra noma
26.1. Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (stundā) 14,00



15. no 31

26.2. Multimediju projektors ar ekrānu 2x2m (dienā) 43,00
 
27. Reklāmas laukumi:
27.1. Reklāma Aģentūras Interneta lapās:  
27.1.1. Bildes reklāma 160 x 140px 14,00
27.1.2. Animēta reklāma 160x 140 px 21,00
27.1.3. Bildes reklāma 160 x 160 px 43,00
27.1.4. Animēta reklāma 160 x 140 px 57,00
27.1.5. Bildes reklāma 200 x 150 px 43,30
27.1.6. Animēta reklāma 200 x 150 px 57,00
27.1.7. Sludinājums – reklāmas teksts (tūrisma mājas lapas

sākumlapas centrā)     21,00

27.1.8. Logo pie objekta apraksta 7,00
27.1.9. Papildus fotogrāfiju pievienošana pie objekta 1,40
27.1.10. Video pievienošana pie objekta 28,50
 
27.2.

 
Reklāma Aģentūras izdotajos drukātajos izdevumos:

27.2.1. 1cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas            
izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 15% uzcenojumu

27.2.2. 1cm2 reklāmas laukuma cena īpašā reklāmdevēja izvēlētā vietā vai formā, kas  neatbilst
izdevuma koncepcijai, tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas izmaksas ar
izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 25% uzcenojumu

27.2.3. ja reklāmas laukums ir par 50% lielāks, nekā to paredz izdevuma koncepcija, tad            
1cm2 reklāmas laukuma cena tiek aprēķināta izdalot maketēšanas un tipogrāfijas
izmaksas ar izdevuma laukumu cm2 un pieskaitot 10% uzcenojumu

 
27.3.

 
Vides reklāma:

27.3.1. Baneru vai roll up stendu izvietošana aģentūras rīkotā
pasākumā telpās 28,50

27.3.2. Vides reklāmu izvietošanā aģentūras rīkotā pasākumā brīvā
dabā 71,00

 
28. Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumi:
28.1. Interneta izmantošana

10 min
30 min
60 min
24 h

 
0,40
0,85
1,40
4,20

28.2. Kopēšana
A4
A3

 
0,10
0,15

28.3. Izdrukas
A4 melnbalta
A4 krāsu

 
0,10
0,35

28.4. Laminēšana
Vizītkarte
A4

 
0,30
0,80

28.5. Sinhronās tulkošanas apskaņošana
1h
dienā

 
21,00
71,00

29. Par muzeja krājuma priekšmetu izmantošanu – CVMM krājuma, bibliotēkas un
zinātsnikā arhīva materiālu kopēšanu un skenēšanu:
 
29.1. Par dokumentu un iespieddarbu kopēšanu un skenēšanu:
Dokumentu un
iespieddarbu datējums

EUR par viena dokumenta
vienas lapas kopiju

EUR par viena dokumenta vienas
lapas skenēšanu

Līdz 19.gs. 1,42 2,85
19.gs. 1,42 2,85
20.gs. – 1950.g. 0,71 1,40
No 1950. līdz 2000.g. 0,28 0,70
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No 2000.g. 0,14 0,45
 
29.2. Par foto materiālu un pastkaršu kopēšanu un skenēšanu:
Foto materiālu, foto
negatīvu un pastkaršu
datējums

EUR par vienas fotogrāfijas/
pastkartes kopiju

EUR par vienas fotogrāfijas/
pastkartes/ foto negatīvu
skenēšanu

19.gs. 2,85 4,25
20.gs. līdz 1950.g. 1,40 2,85
No 1950.g. līdz 2000.g. 0,70 1,45
No 2000.g. 0,30 0,70

(tikai fotogrāfijas/ pastkartes)
 
29.3. Par tekstiliju un citu lietisko priekšmetu kopēšanu un skenēšanu:
Tekstiliju un citu lietisko
priekšmetu datējums

EUR par viena priekšmeta
kopijas 1 lapu

EUR par viena priekšmeta
skenēšanu 1 lapu

Līdz 19.gs. 4,25 5,70
19.gs. 2,85 4,30
20.gs. līdz 1950.g. 1,40 1,40
No 1950.g. līdz 2000.g. 0,70 0,70
No 2000.g. 0,30 0,45
 
29.4. Par ieskenētām izdrukām:
29.4.1. Ieskenēšana apmeklētāja datu nesējā (par pakalpojumu) 2,85
29.4.2. Iekopēšana diskā
                                   (Muzeja disks: CD cena + par
pakalpojumu)
                                             (Apmeklētāja diskā) par
pakalpojumu

 
4,30
2,85

29.4.3. Sūtīšana pa e-pastu
1-5 A4 lapas
par katru nākamo A4 sūtīto lapu

 
2,85
0,70

29.4.4. Izdruka
krāsaina – uz A4 lapas
melnbalta – uz A4 lapas

 
2,85
0,70

 
29.5. Fondu izziņas izsniegšana

 
14,20

 
29.6. Kopēšanas pakalpojumi par vienu kopiju

 
0,10

 
 

      
 
30. Ieeja bez maksas Pils kompleksā:
30.1.                                Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 gadiem ieskaitot);
30.2.                                Bāreņiem un internātskolu audzēkņiem;
30.3.    1. un 2. grupas invalīdiem;
30.4.    Valsts un pašvaldību muzeju darbiniekiem;
30.5.    Starptautisko muzeja karšu īpašniekiem;
30.6.    Vienam skolotājam/audzinātājam (uz desmit skolēnu lielu klasi/pirmsskolas vecuma bērnu lielu       grupu);
30.7.    Žurnālistiem – uzrādot preses karti un aizpildot anketu;
30.8.    Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai;
30.9.    Muzeja kompleksā pašvaldības (Cēsu novada domes) oficiālajām delegācijām un viesiem;
30.10.                                    Mākslas savienības biedriem uz izstādēm Izstāžu namā –
uzrādot Mākslas savienības kartes;
30.11.    Pēc pedagoga iesnieguma Cēsu novada vispārizglītojošo skolu/arodskolu/profesionālo skolu            
audzēkņiem mācību procesa nodrošināšanai uz muzejpedagoģiskām programmām Pils kompleksā un       ārpus Pils
kompleksa;
30.12.    Citos gadījumos (svētku dienās, dažādās akcijās, Aģentūras organizētajos pasākumos) ieeju bez       
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maksas nosaka Aģentūras direktors ar rīkojumu.
 
31.       Ja pasākumu organizē Cēsu novada pašvaldība vai tās padotībā esoša iestāde, tad Aģentūra ar pasākuma
organizētāju slēdz sadarbības līgumu, neparedzot maksu par teritorijas/telpu izmantošanu, bet paredzot izdevumu
kompensāciju par teritorijas/telpu uzkopšanu, WC izmantošanu un atkritumu izvešanu pēc pasākuma Aģentūras
teritorijā.
32. Noteikt, ka šajos saistošajos noteikumos apstiprinātās maksas pakalpojumu cenas ietver pievienotās vērtības nodokli,
izņemot 1.un 2.punktā noteiktās pakalpojumu cenas.
  Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.19
„Grozījumi Cēsu novada 21.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.42 „Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”
 

Pašreizējās situācijas raksturojums
 
 

„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi apstiprināti ar Cēsu novada
domes 21.11.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.42
„Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” maksas pakalpojumi”

Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības raksturojums, dokumenta
būtība

Spēkā esošo maksas pakalpojumu rediģēšana sakarā ar
to, ka  pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma
centrs” ir tikusi reģistrēta kā PVN maksātājs, kā arī 
papildināšana, papildinot sniegto pakalpojumu klāstu

Īss Saistošo noteikumu projekta satura
izklāsts

Pielikuma 1.punkts un 3.punkts papildināts ar jauniem
apakšpunktiem, paredzot maksas atvieglojumus 10 –
50% apmērā personām, kuras ir sadarbības partneri
tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības budžetu

Ieņēmumu palielināšanās

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu projekta iespējamā
ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Nav

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti
 

Izdoti saskaņā ar 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

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar Saistošo
noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ievietots www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā
„Saistošo noteikumu projekti”, pieejams Vaives pagasta
pārvaldē („Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads),
Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas
centrā (Bērzaines iela 5, Cēsīs) un pašvaldības aģentūrā
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

 

Lēmums Nr.  439 Par nekustamā īpašuma (zemes gabals) Eduarda
Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā un (sliežu ceļi un zemes gabals) 
Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
Cēsu novada pašvaldībā saņemts SIA „TOLMETS” 28.02.1014. iesniegums Nr. 1.10.1.-14/44 (reģistrēts 03.03.2014. ar Nr.
1-36/757), ar kuru iesniedzējs lūdz izsniegt tehnisko noteikumus četru inženierbūvju – sliežu ceļu Eduarda Veidenbauma
ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā nojaukšanai, un 10.07.2014. iesniegums Nr. 1.10.1.-14/120 (reģistrēts 14.07.2014. ar Nr.

http://www.cesis.lv/
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7/2488), ar kuru iesniedzējs kā īpašnieks piedāvā pārdošanai nekustamo īpašumu, kas sastāv no četrām inženierbūvēm -
sliežu ceļiem un zemes gabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā un zemes gabala Eduarda
Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, Cēsu novadā, par pirkuma cenu 45 532 EUR, kā arī nekustamo īpašumu, kas sastāv no
divām inženierbūvēm – sliežu ceļiem, kas saistīti ar zemes gabalu Rūpniecības iela 17/19, Cēsis, Cēsu novads, par pirkuma
cenu 25 612 EUR, turpmāk kopā – Iesniegums.
Saskaņā ar izdruku no Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma, uz lēmuma sagatavošanas brīdi:
-          īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 4108 m2  Eduarda Veidenbauma
iela 17A, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201 003 0165, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 8775 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TOLMETS, nodokļu
maksātāja kods 42103022610 (lēmuma datums 16.11.2006.);
-          īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, sastāvošu no zemes gabala 11432 m2  Eduarda Veidenbauma
iela 18A, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201 003 0168, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Cēsu
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0004 6299 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TOLMETS, nodokļu
maksātāja kods 42103022610 (lēmuma datums 16.11.2006.);
-          īpašuma tiesības uz ēku (būvju) nekustamo īpašumu, sastāvošu no četrām inženierbūvēm – sliežu ceļi
(kadastra apzīmējums 4201 003 0155 052; 4201 003 0155 053; 4201 003 0155 054 un 4201 003 0155 055)   Eduarda
Veidenbauma iela 18A, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201 503 0045, reģistrētas Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu
nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0007 6579 sabiedrībai ar ierobežotu atbildību TOLMETS,
nodokļu maksātāja kods 42103022610 (lēmuma datums 16.11.2006.);
-          ar 30.10.2014. zemesgrāmatu tiesneša lēmumu inženierbūves, kadastra apzīmējums 4201 003 0110 052 un
4201 003 0110 053 atdalītas no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsis, Cēsu nov. un pievienotas
nekustamajam īpašumam Rūpniecības iela 17/19, Cēsis, Cēsu nov.
 
Iesniegums tika izskatīts pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2014. sēdē (protokols Nr. 9),
11.03.1014. sēdē (protokols Nr.10) un 11.11.2014. sēdē (protokols Nr.44), kurā konceptuāli tika atbalstīts priekšlikums
iegādāties daļu piedāvātā īpašuma – četrus sliežu ceļus un divus zemes gabalus, bet netika atbalstīts priekšlikums
iegādāties divus sliežu ceļus, kas saistīti ar zemes gabalu Rūpniecības iela 17/19, Cēsis, Cēsu novads, 16.07.2014.
pašvaldības vēstulē Nr. 7/2566 rosinot SIA „TOLMETS” inženierbūves kadastra apzīmējums 4201 003 0110 052 un
kadastra apzīmējums 4201 003 0110 053 atdalīt no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsis, Cēsu nov.
sastāva, pievienojot tās zemes gabalam Rūpniecības iela 17/19, Cēsis, Cēsu nov. Iegādes lietderība pamatota ar
pašvaldības pienākumu sekmēt saimniecisko darbību (likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punkts)
attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpēties par bezdarba mazināšanu. Dzelzceļa transports ir viens no Latvijas
tautsaimniecības attīstības pamatelementiem, kas nodrošina galvenās tranzīta plūsmas, tādejādi dodot ievērojamu
pienesumu Latvijas ekonomikai. Dzelzceļa attīstība ir viens no būtiskākajiem ilgtspējīgas transporta sistēmas izveides
nosacījumiem un dzelzceļš ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskajā
ziņā. Funkcionējoša dzelzceļa un to pievadu esamība pašvaldības teritorijā sekmē tautsaimniecības attīstību, arī Vidzemes
plānošanas reģions izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju norāda, ka novadu stiprās puses ir funkcionējoša
dzelzceļa  un to pievadu esamība un vājā puse, ka šī infrastruktūra tiek degradēta un netiek izmantota potenciālu
investoru piesaistei, kas nākotnē dotu vērā ņemamu ekonomisko pienesumu pašvaldībai. Valsts pēdējā desmitgadē ir
ieguldījusi ievērojamus līdzekļus dzelzceļa sliežu atjaunošanai, paralēlo sliežu likšanā, rekonstruējot šķirošanas punktus,
tādējādi sekmējot dzelzceļa kā nozīmīgas transporta artērijas attīstību, kas arī pierāda, ka investīcijas transporta nozarē ir
veids, kā kopējā tautsaimniecībā mazināt izmaksas, kāpināt konkurētspēju un kopējo faktoru produktivitāti. Eiropas
transporta politikas (saskaņā ar Balto grāmatu) uzstādījumā kā prioritāte arī noteikta infrastruktūras projektu realizācija,
multimodālu transporta tīklu izveidošana ar uzsvaru uz kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu, un ātrgaitas pasažieru
pārvadājumu tīkla izveidošana, kas ļautu samazināt autosatiksmes plūsmu un autoceļu noslogojumu. Iegāde atbilst arī
pašvaldības noteiktajām vidēja termiņa prioritātēm un pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas
principiem 2014.-2020.gadam. Pašvaldība Cēsu novada pašvaldības attīstības programmā 2013.-2019. kā prioritāti ir
izvirzījusi  “Nodrošināt konkurētspējīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu infrastruktūru un inženiertīklus
uzņēmējdarbības attīstībai”, nosakot uzdevumus attīstīt industriālās teritorijas (pašvaldības un privātās), rekonstruējot
vai izbūvējot ielas, ceļus, inženiertīklus, kā arī veicināt degradēto industriālo teritoriju sakārtošanu. Arī darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2014.-2020.gadam,  kas nosaka Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju
principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem, viens no specifiskiem atbalsta
mērķiem ir 5.6.2.SAM: Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām, kuras īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta videi draudzīga un vides ilgtspēju veicinoša
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teritoriāla izaugsme un jaunu darbavietu radīšana, revitalizējot pilsētvidi un reģenerējot degradētās teritorijas, kurās
esošie objekti ir pilnībā vai daļēji pamesti. Pašvaldībā ir vairākkārt saņemti pieprasījumi investīciju piedāvājumu
iesniegšanai gan no uzņēmējiem, gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, kur viens no nosacījumiem ir eksistējoša
un izmantojama dzelzceļa pievada esamība, uzsverot to kā nozīmīgu faktoru, izvēloties investīciju ieguldījumu vietu, līdz
ar to var teikt, ka dzelzceļa pievadu esamība ir ieguvums pašvaldībai uzņēmējdarbības attīstībai, ievērojot to, ka dzelzceļa
pievads ved uz lielāko un nozīmīgāko ražošanas zonu pilsētā (saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojumu
2005-2017).
   Lai izvērtētu iespēju iegādāties četrus sliežu ceļus un divus zemes gabalus, pašvaldībā saņemts SIA „Eiroeksperts”,
Reģ. Nr.40003650352, 04.07.2014. novērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma (divi zemes gabali un četras
inženierbūves Eduarda Veidenbauma ielā 17A un 18A, Cēsīs, Cēsu novadā) tirgus vērtība 2014.gada 4.jūlijā ir 122 700
EUR (viens simts divdesmit divi tūkstoši septiņi simti euro). 
Ievērojot, ka četras inženierbūves – sliežu ceļi Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu novadā nav ekspluatētas pēc
īpašuma tiesību uz tām reģistrēšanas zemesgrāmatā SIA TOLMETS 2006.gadā,  pēc pašvaldības iniciatīvas, 25.03.2014.
Komisija, piedaloties SIA „Stingers Vidzeme”, SIA „Dzelzceļš AD” un VAS „Latvijas Dzelzceļs” pārstāvjiem, veica četru
minēto  inženierbūvju tehnisko apskati, sastādīja Aktu, kurā norādīti konkrēti veicamie darbi  minēto sliežu ceļu
atjaunošanai to tehniskās ekspluatācijas nodrošināšanai, kā arī veicamo darbu tāmi. Nepieciešamie ieguldījumi četru
minēto inženierbūvju atjaunošanai 2014.gada cenās sastāda 40 580,48 EUR, t.sk. PVN.     
Ievērojot iepriekš minēto, lai realizētu likuma „Par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteiktās pašvaldību
autonomās funkcijas izpildi,  pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21. panta
pirmās daļas 17.un 23. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta
pirmo daļu un 3.panta pirmās daļas 1.un 3.punktu, pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 04.03.2014.
atzinumu (protokols Nr.9), 11.03.1014. atzinumu (protokols Nr.10) un 11.11.2014. atzinumu (protokols Nr. 44), Cēsu novada
domes Finanšu komitejas 13.11.2014. atzinumu (protokols Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par
(I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs,
M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
1.            Atļaut Cēsu novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Bērzaines iela 5,
Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 pirkt nekustamo īpašumu, sastāvošu no:
1.1.nekustamā īpašuma - zemes gabala 4108 m2  Eduarda Veidenbauma iela 17A, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201
003 0165;
1.2. nekustamā īpašuma -zemes gabala 11432 m2  Eduarda Veidenbauma iela 18A, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra Nr. 4201
003 0168;
1.3.ēku (būvju) nekustamā īpašuma Eduarda veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra Nr. 4201 503 0045, četrām
inženiebūvēm –sliežu ceļiem:
            1.3.1.inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 052;
            1.3.2.inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 053;
            1.3.3.inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 054;
            1.3.4.inženierbūve – sliežu ceļi, kadastra apzīmējums 4201 003 0155 055, turpmāk viss kopā –
Nekustamais īpašums, par pirkuma cenu 45 532 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro 00centi).
 
2.            Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam un Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot
atbilstošu Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.
3.            Uzdot Komunālās nodaļas vadītājam Nekustamo īpašumu pārņemt ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.            Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu reģistrēt
zemesgrāmatā uz Cēsu novada pašvaldības vārda.
5.            Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai Nekustamo īpašumu uzņemt pašvaldības pamatlīdzekļu uzskaitē.
6.            Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 440 Par komandējumu uz  Īriju

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Lai tiktos ar cēsniekiem, kuri emigrējuši uz Īriju un iepazīstinātu emigrējušos cēsniekus ar aktualitātēm Cēsu novadā,
informētu par iespējām atgriezties un attīstīt uzņēmējdarbību Cēsu novadā, uzklausītu bijušo cēsnieku ieteikumus un
komentārus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts un pašvaldību
amatpersonu institūciju un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.2 daļu, 14.panta sesto daļu,  Ministru kabineta
12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi”, Cēsu novada 18.07.2013.
saistošo noteikumu Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības nolikums” 35.1. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu
komitejas 13.11.2014. atzinumu (prot.Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova,
I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis,
L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj:
 
1.             Nosūtīt Cēsu novada domes priekšsēdētāju J.Rozenbergu no 04.-07.12.2014. komandējumā uz Īriju.
2.             Uzdot Cēsu novada pašvaldībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā no budžeta
līdzekļiem izmaksāt J.Rozenbergam komandējuma dienas naudu pilnā apmērā, un, pēc iesniegtajiem attaisnojuma
dokumentiem, apmaksāt citus ar komandējumu saistītos izdevumus.
3.             Par darbu 2014.gada 06.-07.decembrī piešķirt J.Rozenbergam citu brīvu dienu 2014.gada 29. un
30.decembrī.
4.             Cēsu novada domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Cēsu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks M.Malcenieks.
 

Lēmums Nr. 441 Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma
līguma projekta apstiprināšanu

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Publisko
aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu  un 10. pantu, Cēsu
pilsētas domes 2007. gada 27. decembra 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 2008. gada 17. aprīļa lēmumu Nr. 376 „Par Cēsu 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 2011. gada 08. septembra
lēmumu Nr. 471 „Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma Vītolu ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā, daļas nodošanu valdījumā, daļas
– lietošanā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests”” (prot. Nr. 20, 11.p.), ievērojot
Cēsu novada domes 2009. gada 05. novembra lēmumu Nr. 336 „Par Cēsu novada pašvaldības aģentūru „Sociālais
dienests”” (prot. Nr. 12, 6.p.), ievērojot zvērinātās revidentes A. Kursītes 2012. gada 03. oktobra vēstuli vadībai un Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “ Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju
pārvaldīšanas pilnvarojuma 2013. gada 06. februāra līguma Nr. 1/2013/3-8 termiņu, kas izbeidzas 2015. gada 29. februārī,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2014. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar
13 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, G.Grosbergs, J.Rozenbergs, M.Sestulis, T.Jaunzemis,
U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
1.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” (turpmāk - Aģentūra) valdījumā esošo dzīvojamo
māju un tām piesaistīto teritoriju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projektu saskaņā ar pielikumu iekļaušanai
Aģentūras  atklātā konkursa par valdījumā nodoto pašvaldības dzīvojamo māju un tām piesaistīto teritoriju
pārvaldīšanu.
2.  Aģentūrai līdz 2014. gada 28. decembrim iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB) publicēšanai paziņojumu par
līgumu iepirkumam „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo ēku un tām
piesaistīto teritoriju pārvaldīšana””.         
3.   Pēc iepirkuma „Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” valdījumā esošo dzīvojamo ēku un tām
piesaistīto teritoriju pārvaldīšana” Aģentūrai 2015. gada – 2018. gada budžetos paredzēt apgrozāmos līdzekļus:
3.1. to īres/nomas/lietošanas maksas un maksas par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar
pārvaldnieka starpniecību, parādu segšanai, par kuru piedziņu stājies spēkā tiesas spriedums un iesniegts izpildei
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attiecīgs izpilddokuments;
3.2.mirušo īrnieku īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, parādu
segšanai;
3.3.nomas/lietošanas un pakalpojumu maksas parādu segšanai, ja nomnieks/lietotājs ir likvidēts  (bankrotējis) un
likvidācijas rezultātā parāda piedziņa par labu pārvaldniekam nav bijusi iespējama;
3.4. tiesas izdevumu, valsts nodevu par izpildrakstu iesniegšanu un spriedumu izpildes izdevumu segšanai saistībā ar šī
lēmuma 3.1. apakšpunktā minēto parādu piedziņu, kā arī saistībā ar īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām vai
nomā/lietošanā nodoto telpu atbrīvošanu.
4.   Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
Pielikumi
 

Lēmums Nr. 442 Par līguma slēgšanu ceļu uzturēšanas darbiem ziemas sezonā
Vaives pagastā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada pašvaldības Vaives pagasta pārvalde izsludināja iepirkumu „Ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives
pagastā, Cēsu novadā” (identifikācijas Nr. VPP 2014/8) Publiskā iepirkuma likuma 82. Panta noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma sniegšanai piedāvājumu iesniedza viens pretendents par līgumcenu EUR 49 694.70, t.sk. PVN 21% EUR
8624.70. Piedāvātā līgumcena pārsniedz Cēsu novada domes apstiprinātajā budžetā paredzēto finansējumu šim
pakalpojumam par EUR 9 764.70, taču atbilst Publiskā iepirkuma likuma 82. Panta kritērijiem.
            Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 06.11.2014. sēdē tika izskatīts lēmuma projekts. Kvoruma
trūkuma dēļ komiteja nepieņēma lēmumu, taču atbalstīja viedokli par atļauju slēgt pakalpojuma līgumu atbilstoši
iepirkuma „Ielu un ceļu uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadā” identifikācijas Nr. VPP 2014/8
iesniegtajam piedāvājumam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. Panta pirmās daļas 2. Punktu, 46. Pantu un ievērojot likumu „Par
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
13.11.2014. atzinumu (prot. Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis,
A.Melbārdis, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav,
atturas – 2 (G.Grosbergs, A.Malkavs), nolemj:
 

Atļaut Vaives pagasta pārvaldei slēgt pakalpojuma līgumu ar ZS „Kociņi” atbilstoši iepirkumā „Ielu un ceļu1.
uzturēšana ziemas sezonā Vaives pagastā, Cēsu novadā” (identifikācijas Nr. VPP 2014/8) iesniegtajam
piedāvājumam.
Uzdot Vaives pagasta pārvaldei organizēt lēmuma izpildi.2.
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.3.

 
 

Lēmums Nr. 443 Grozījumi Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174  „Par
degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz darbinieka pieprasījumu, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas
27.punktu, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 29.pantu un likuma „Par
valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 52.pantu, Transportlīdzekļa izmantošanas un
izdevumu uzskaites kārtības (apstiprināta ar Cēsu novada domes 04.04.2013. lēmumu Nr. 136) 1.6.punktu, saskaņā ar
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2014. atzinumu (prot.Nr.15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm –

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_441lemumam.pdf
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par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, U.Lencbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Izdarīt Cēsu novada domes 01.04.2010. lēmumā Nr.174 „Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu automašīnām”
grozījumu: svītrot  lēmuma 1.19.punktu.
2. Lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 
 

Lēmums Nr. 444 Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir
pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Pamatojoties uz kompetentas institūcijas SIA „Media Control” (sertifikāta Nr. LVRIG54611A) veikto auditu un sagatavoto
atzinumu par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.pantu pirmo, ceturto un
astoto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ievērojot Ministru kabineta 21.06.2010.
noteikumus Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām”,
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas  13.11.2014. atzinumu (prot. Nr. 15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot,
ar 11 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, M.Niklass,
M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 2 (A.Malkavs, U.Lencbergs), nolemj:
 
1.      Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 31.01.2013. lēmumu Nr. 37 „Par noteikumu „Par amatu, kurus
ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam, noteikšanas kārtību”
apstiprināšanu”.
2.      Noteikt, ka amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības
apdraudējumam, par bīstamu nosaka, ja veselībai kaitīgais darba vides riska faktors novērtēts ar 3., 4. vai 5. pakāpi.
3.      Apstiprināt sekojošus amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai
veselības apdraudējumam:
3.1.Cēsu novada Pašvaldības policijas vecākais inspektors;
3.2.Cēsu novada Pašvaldības policijas inspektors
3.3. Komunālās nodaļas dzīvnieku patversmes uzraugs;
3.4. Komunālās nodaļas kapracis- kapsētu strādnieks;
3.5. Nekustamā īpašuma nodaļas mežzinis;
3.6.Sociālā dienesta sociālais darbinieks.
4.      Noteikt, ka iegādājoties nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi darbiniekiem, kuri ieņem amatu, kas iekļauts
šī lēmuma 3.punktā sarakstā reāla dzīvības vai veselības apdraudējuma dēļ, tiek ņemti vērā šādi nosacījumi: 
apdrošinājuma summa nāves un sakropļojuma gadījumā 10 000 EUR, apdrošinājuma summa kaulu lūzumu un traumu
gadījumā 5 000 EUR, apdrošinājuma summa ārstēšanās izdevumiem traumu gadījumā 1 000 EUR.
5.      Lēmumu izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības iestāžu vadītājiem.
6.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.
 
 

Lēmums Nr. 445 Par kustamās mantas nodošanu īpašumā bez atlīdzības  Cēsu
2.vakara (maiņu) vidusskolai

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes  nepilngadīgajiem Cēsu 2.vakara
(maiņu) vidusskola 2014.gada 7.novembrī atzīmēja skolas 60.gadu jubileju.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un 21.panta pirmās daļas 19.punktu,  Publiskas



23. no 31

personas mantas atsavināšanas likuma 42.panta trešo daļu un 43.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas
13.11.2014. (prot. Nr.15) atzinumu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis,
A.Melbārdis, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, G.Grosbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa),
pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Nodot LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījumu vietu pārvaldes Cēsu Audzināšanas iestādes  nepilngadīgajiem
Cēsu 2.vakara (maiņu) vidusskolai (reģ.Nr. 4414601647) īpašumā bez atlīdzības vienu fotokameru Fujifilm Fin Pix S8600,
kura iegādes vērtība ir 144.00 EUR (viens simts četrdesmit četri euro).
2.      Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada pašvaldības Izglītības un Finanšu  nodaļām.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.
 

Lēmums Nr. 446 Par Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr.20
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” apstiprināšanu

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas 10.punktu un  Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktu un ievērojot Cēsu novada domes
Finanšu komitejas 13.11.2014. atzinumu ( prot. Nr.15),  Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-
Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks,
E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1 (A.Malkavs), nolemj:
 
 
Apstiprināt Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošos noteikumu Nr.20 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu” saskaņā ar
pielikumu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pielikums
 
APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes sēdes
20.11.2014. lēmumu Nr.446
 
 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
20.11.2014.                                                                     
                                            Nr.20
 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
 
 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
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21.panta pirmās daļas 15.punktu un likuma
„Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 10.punktu
 
Vispārīgie jautājumi.
 
1.      Saistošie noteikumi nosaka nodevu par būvatļauju (turpmāk – Nodeva), ar to apliekamās būves, nodevas
apmēru, nodevas aprēķināšanas metodi, nodevas maksāšanas kārtību būvēm Cēsu novada administratīvajā teritorijā.
2.      Nodevu maksā fiziskas un juridiskas personas (izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus)  saņemot
būvatļauju, veicot tās termiņa izmaiņas vai būvniecības ierosinātāja maiņu Cēsu novada būvvaldē (turpmāk – Būvvalde).
 
Nodevas aprēķināšanas metode.
 
3.      Nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas (izņemot tālāk minētos gadījumus):
 
Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
 
N – nodevas apmērs, kuru veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā Būvvaldē; 
 
L - likme, kura atkarīga no plānotās būves kopējās platības ( sk. 1.pielikumu); 
 
k1 – būves grupas vai klases koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumu Nr.1620
„Noteikumi par būvju klasifikāciju” prasībām (sk. 2.pielikumu). Ja būvei ir vairāki lietošanas veidi, piemēro to koeficientu,
kas atbilst lietošanas veidam, kas ir pārsvarā;
 
k2 – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai būve ir jaunbūve, pārbūve (būves pārbūve, mainot tās apjomu,
pastiprinot nesošos elementus vai konstrukcijas un mainot vai saglabājot tās funkciju), atjaunošana (būves remonts,
kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, nemainot tās apjomu), nojaukšana vai konservācija (sk.
3.pielikumu).  
 
4.      Lineāriem infrastruktūras objektiem (inženierkomunikācijām) nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma
pēc šādas formulas:
 
Nodeva (N) = mt x 0,01,  kur:
 
mt - tekošo metru skaits.
 
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro, tad piemēro nodevas apmēru          14 euro.
 
5.      Labiekārtojuma objektiem (t. sk. autostāvvietām, ielām) nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc
šādas formulas:
 
Nodeva (N) = m2 x 0,02,  kur:
 
m2 – labiekārtojuma izbūvē ietvertās teritorijas lielums kvadrātmetros.
 
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro , tad piemēro nodevas apmēru             14
euro.
 
6.      Ūdenstilpēm nodeva par būvatļaujas saņemšanu aprēķināma pēc šādas formulas:
 
Nodeva (N) = m3 x 0,01,  kur:
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m3 – pārvietojamās grunts tilpums kubikmetros.
 
Ja pēc formulas aprēķinātais nodevas apmērs ir mazāks par 14 euro  tad piemēro nodevas apmēru 14 euro.
 
7.      Par būvatļaujas derīguma termiņa izmaiņu veikšanu vai pārreģistrāciju nodevas apmērs ir 14 euro.
 
Nodevas maksāšanas kārtība, atvieglojumi.
 
8.      Nodevu maksā Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktā noteiktajā kārtībā.
9.      Nodevas aprēķinu ar norādītu pirmās maksājuma daļas apmaksas termiņu izsniedz būvvalde vienlaicīgi ar
būvatļauju;
10.  Nodeva iemaksājama Cēsu novada pašvaldības kasē, vai ar pārskaitījumu Cēsu novada pašvaldības kontā.
11.  Nodevu ieskaita Cēsu novada pašvaldības budžeta kontā.
12.  Iesniedzot būvvaldē dokumentus atzīmes saņemšanai par būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi,
būvniecības ierosinātājs uzrāda maksājuma dokumentus, kas apliecina nodevas samaksu pilnā apmērā.
13.  No nodevas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji:
13.1.                    ja pasūtītājs ir Cēsu novada pašvaldība vai tās iestādes;
13.2.                    ja pasūtītājs ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība vai Cēsu novada 
kapitālsabiedrība, kurā Cēsu novada pašvaldības daļa pamatkapitālā  atsevišķi  vai kopsummā pārsniedz 50 procentus;
13.3.            fiziskas vai juridiskas personas saņemot pirmreizēju būvatļauju būvei, kura atrodas valsts nozīmes
pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7476  „Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā. Ja būve atrodas zemes gabalā, kurš
pieminekļa teritorijā iekļauts daļēji, atbrīvojums no nodevas par būvatļauju attiecināms uz būvēm visā zemes gabalā;
13.4.            fiziskas vai juridiskas personas saņemot pirmreizēju būvatļauju būves restaurācijai.
 
Noslēguma jautājumi.
 
14.  Nodevas samaksu un saistošo noteikumi izpildi kontrolē Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes vadītājs.
15.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 11.03.2010. saistošie noteikumi Nr.11
„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”. 
 
 
 
  
Pielikums Nr.1
 
Nodevas likme (L), atkarībā no plānotās būves kopējās platības
 

Likme „L”
(euro)* Objekta kopējā platība (m2)

14 0 līdz 50 (neieskaitot)
21 50 līdz 100 (neieskaitot)
35 100 līdz 200 (neieskaitot)
42 200 līdz 300 (neieskaitot)
49 300 līdz 500 (neieskaitot)
56 500 līdz 700 (neieskaitot)
64 700 līdz 1000 (neieskaitot)
71 1000 līdz 2000 (neieskaitot)
85 2000 un vairāk

 
*    Vaives pagasta teritorijā starp autoceļu Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) un autoceļu Rīga-Veclaicene (A2) likmei
piemērojams koeficients 0,8.
Vaives pagasta teritorijā uz dienvidiem no autoceļa Rīga-Veclaicene (A2) likmei piemērojams koeficients 0,5.
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Pielikums Nr.2
 
Būves grupas (klases) koeficients (k1)
(būvju grupas un klases norādītas saskaņā ar Ministru kabineta
22.12.2009. noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”)
 

Grupas
vai klases
kods

Nosaukums* k1

1211 Viesnīcu ēkas *4 3.5122 Biroju ēkas
123 Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas 3.01261 Ēkas plašizklaides pasākumiem
1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītas ēkas 2.5
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas *1,2

2125 Rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas
1242 Garāžu ēkas
1212 Citas īslaicīgas apmešanās ēkas

1.5

1262 Muzeji un bibliotēkas
1263 Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas
1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
1265 Sporta ēkas
1272 Kulta ēkas
111 Viena dzīvokļa mājas *1

1.0

1121 Divu dzīvokļu mājas *1
113 Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
1271 Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas *3
1273 Kultūrvēsturiskie objekti
1274 Citas, iepriekš neklasificētas ēkas

 
* Ar to saprotot arī šāda lietojuma telpu grupas.
Piezīmes:
1.      Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas, saimniecības ēkas, pagrabi, siltumnīcas un kūtis u.c.) šo māju
iedzīvotāju individuālai lietošanai;
2.      Atsevišķiem dzīvokļiem un tiem piesaistītām palīgēkām (palīgtelpām) fiziskas personas individuālai lietošanai 
k1 = 1.0;
3.      Šajā grupā ietvertas ēkas saimnieciskajai darbībai;
4.      Šajā grupā ir ietverti arī restorāni, kafejnīcas un citas sabiedriskās ēdināšanas ēkas.
 
 
 
 
  
Pielikums Nr.3
 
 
Veicamās būvniecības rakstura koeficients (k2)
 

Nr.p.k.
 
Būvdarbu raksturs
 

k2

1. Jaunbūve 1.0
2. Pārbūve ar pārplānojumu/papildinājumiem 50%

apmērā un vairāk (rēķinot no esošā apjoma)
1.0
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3. Pārbūve ar pārplānojumu/papildinājumiem mazāk
par 50% (rēķinot no esošā apjoma)

0.7

4. Atjaunošana 0.5
5. Nojaukšana 0.3
6. Konservācija 0.1

 
 
  
                                                                            
                              Pielikums
                                                                            
                             
Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošo noteikumu Nr.20

„Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
 
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Cēsu novada domes 20.11.2014. saistošie noteikumi Nr.20 "Nodeva par
būvatļaujas saņemšanu” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi)
nepieciešami, lai novērstu šobrīd spēkā esošo saistošo noteikumu „Nodeva
par būvatļaujas saņemšanu” neatbilstību „Būvniecības likumā” (spēkā no
01.10.2014.) dotajām būvniecības procesa definīcijām un Ministru kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas” 15.punktā noteiktajai nodevas maksāšanas
kārtībai (pašreizējā redakcijā, kura ir  spēkā no 24.10.2014.)
Tā kā grozījumi skar vairāk kā 50% no līdz šim spēkā esošajiem 11.03.2010.
saistošajiem  noteikumiem Nr.11 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, tie
tiek aizstāti ar jauniem saistošajiem noteikumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka to, ka Cēsu novadā tiek iekasēta nodeva par
būvatļauju izsniegšanu, kā arī nosaka to personu loku, kas no šīs nodevas ir
atbrīvoti.
Saistošie noteikumi nosaka nodevas aprēķināšanas metodiku atkarībā no
būves veida, funkcijas un apjoma, kā arī aprēķina izsniegšanas un
apmaksas kārtību.
Šajos Saistošajos noteikumos (salīdzinot ar attiecīgajiem iepriekšējiem
noteikumiem) būvniecības procesa definīcijas tiek pielīdzinātas jaunajam
Būvniecības likumam (spēkā no 01.10. 2014.). Tiek samazināts nodevas
apjoms ūdenstilpēm (mainot aprēķina formulā konstanti 0,02 uz 0,01), kā
arī atcelta nodeva par citas institūcijas izdotas būvatļaujas reģistrāciju.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Šo saistošo noteikumu ietekme uz Cēsu novada pašvaldības budžeta
ieņēmumiem netiek prognozēti, jo nav iespējams to aprēķināt (nav
prognozējams būvatļauju daudzums un objektu apjoms).

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sabiedrību
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu pieņemšana nepalielinās maksu par būvatļauju, dažos 
gadījumos pat samazinot vai atceļot (būvatļauja ūdenstilpju būvniecībai,
citas institūcijas izdotas būvatļaujas reģistrēšana).

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Cēsu novada Būvvalde. Saistošie
noteikumi tiks izskatīti Cēsu novada domes sēdē un publicēti Cēsu novada
pašvaldības informatīvajā izdevumā, kā arī ievietoti pašvaldības mājas lapā
www.cesis.lv sadaļā "Publiskie dokumenti/Saistošie noteikumi"

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas
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Lēmums Nr. 447 Par veicamajām izmaiņām SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto
pamatlīdzekļu sarakstā

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Cēsu novada pašvaldībā ir saņemta SIA „Cēsu siltumtīkli” 2014. gada 3. novembra vēstule Nr. CS1/2014-161, reģ. Cēsu
novada pašvaldībā 2014. gada 4. novembrī ar Nr. 8-3819, ,,Par grozījumiem SIA „Cēsu siltumtīkli” nomā nodoto
pamatlīdzekļu sarakstā”. Savā vēstulē SIA „Cēsu siltumtīkli” informē, ka 2014. gada 29. oktobrī ir nodota ekspluatācijā
būve ,,Atjaunojamo energoresursu apkures katla līdz 0,3 MW izbūve Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā”. Veicot
būvdarbus tika demontēts nolietotais, savulaik uz cieto kurināmo pārbūvētais ūdenssildāmais katls RK-1,6, kā vietā ir
uzstādīta 0,3 MW granulu katlu iekārta, kā rezultātā ir nepieciešams veikt izmaiņas „Līguma par Cēsu pilsētas
pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” nomā nodoto pamatlīdzekļu sarakstā.
Demontētais ūdenssildāmais katls RK-1,6 ir novietots katlumājas, kura atrodas Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā,
teritorijā.
            Granulu katla būvniecība Turaidas ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā, saskaņota Cēsu novada domes
2013. gada 16. maija lēmumā Nr. 193 „Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.04.2013. lēmumā Nr. 174 „Par SIA „Cēsu
siltumtīkli 2013. gada investīciju plāna saskaņošanu”, un tas ir pieņemtas ekspluatācijā ar Cēsu novada domes
priekšsēdētāja apstiprinātu aktu.
            Savstarpējās attiecības Cēsu pilsētas siltumapgādes jautājumos starp SIA „Cēsu siltumtīkli” un Cēsu
novada pašvaldību tiek regulētas atbilstoši „Līguma par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un
atjaunošanu”, „Līguma par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un
vēlāk noslēgtajās vienošanās par grozījumiem minētajos līgumos.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas
3.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības nekustamās un kustamās mantas
racionālu un lietderīgu izmantošanu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2014.atzinumu (prot. Nr.15),
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1
(A.Malkavs), nolemj:
 

Izslēgt no SIA "Cēsu siltumtīkli" nomā nodoto pamatlīdzekļu saraksta vienu pamatlīdzekli ar nosaukumu –1.
Turaidas iela 7 (Beverīnas iela 11)-katls kurināmais RK-1,6 ar priekškurtuvi, inventāra kods /P2558, inventāra
Nr. 0142*/134, atlikusī vērtība 0 EUR, atgriežot to Cēsu novada pašvaldībai ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
Uzdot Cēsu novada pašvaldības Komunālajai nodaļai un Administratīvi juridiskajai nodaļai sagatavot grozījumus2.
noslēgtajā Pamatlīdzekļu nomas līgumā.

 

Lēmums Nr. 448 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar
ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’

Ziņo: M.Malcenieks, Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā – ūdensapgādi un kanalizāciju, notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu un attīrīšanu, savukārt 15.panta ceturtajā daļā noteikts, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai.
 Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. Saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu privātpersonai pārvaldes uzdevumu var cita starp deleģēt
ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus.
Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk, savukārt
42.panta pirmajā daļā noteikts, ka lemjot par pārvaldes uzdevuma deleģēšanu privātpersonai, ņem vērā tās pieredzi,
reputāciju, resursus, personāla kvalifikāciju, kā arī citus kritērijus.
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Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754, sākotnēji kā pašvaldības uzņēmums, ko
2003.gadā, atbilstoši tajā laikā spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, pārveidoja par sabiedrību ar ierobežotu
atbildību, ir dibināta 1991.gadā, un saskaņā ar sabiedrības statūtiem vieni no galvenajiem tās darbības veidiem    ir
ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde; notekūdeņu savākšana un attīrīšana; ūdensapgādes sistēmu būvniecība,
hidrotehnisko objektu būvniecība u.c., savukārt, mērķi – organizēt iedzīvotājiem ūdensapgādi un notekūdeņu savākšanu,
novadīšanu, attīrīšanu. Sabiedrība kopš tās dibināšanas sekmīgi veic statūtos noteikto darbību, nodrošinot nepārtrauktus,
drošus un kvalitatīvus pakalpojumus ūdenssaimniecības nozarē, kā arī nodrošinot sabiedrības pamatdarbības attīstību,
līdz ar to tai ir ievērojama pieredze šo pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā strādā ūdenssaimniecības nozarē kvalificēti un
pieredzes bagāti darbinieki. Tās īpašumā un rīcībā ir visi ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie
pamatlīdzekļi un resursi, ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumi, piesaistot gan
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, gan citu finansējumu.  Ūdenssaimniecības pakalpojumu nozarē sabiedrībai
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ir izdevusi licence Nr. U10108, kuras termiņš ir no 2013.gada 11.oktobra
līdz 2018.gada 10.oktobrim. 
Cēsu pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’ darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 2., 5.un 6.punktā noteiktajiem gadījumiem, par ko Cēsu novada dome 2010.gada 5.augustā ir pieņēmusi
lēmumu Nr. 428 ‘’Par pašvaldības dalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’.
Cēsu pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’ ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas
kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā Pašvaldības kontrolē. Sabiedrības
pamatdarbības veids (joma) un piešķirtās tiesības sniegt sabiedriskos pakalpojumus izriet no likuma ,,Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus – ūdensapgādes un kanalizācijas, kā arī notekūdeņu savākšanas novadīšanas un attīrīšanas
jomā. Uz Līguma noslēgšanas dienu no minētās Pašvaldības kompetencē esošās autonomās funkcijas izrietošo uzdevumu
izpilde veido vairāk kā 85% no sabiedrības gada finanšu apgrozījuma.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī lai Cēsu novadā nodrošinātu nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus pakalpojumus
ūdenssaimniecības nozarē, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo
daļu, 43.pamtu, 45.panta otro un trešo daļu, 46.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, ceturto
daļu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 13.11.2014.atzinumu (prot. Nr.
15), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis, A.Melbārdis, G.Grosbergs, I.Lāce,
M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav, atturas – 1
(A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Slēgt deleģēšanas līgumu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’, reģ. Nr. 49503000754,
uz 10 gadiem, par no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas
– organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā ūdenssaimniecības jomā, tas ir: ūdens ieguve, uzkrāšana un sagatavošana lietošanai līdz
padevei ūdensvada tīklā; ūdens piegāde no padeves vietas ūdensvada tīklā līdz pakalpojuma lietotājam; notekūdeņu
savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām; notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdens
objektos, saskaņā ar Deleģēšanas līgumu (pielikumā).
2.      Kontroli par Deleģēšanas līguma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
3.      Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam.
 
pielikums
 

Lēmums Nr. 449 Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar
lauksaimniecības zemi

Ziņo: V.Zaļaiskalna, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja
 
Ņemot vērā, ka 01.11.2014. stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz īpašu kārtību
lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.1pantu, 30.panta otro daļu, 30.1pantu,  likuma „Par interešu konflikta
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.apakšpunktu, 4.panta otro daļu, 6.pantu, 7.panta sesto

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/pielikums_448_lemumam.pdf
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daļas 3.apakšpunktu, 8.1 pantu,  ņemot vērā Latvijas Republikas likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada
domes saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu apstiprināto komisiju reglamentos noteikto komisiju un
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, Cēsu novada domes lēmumus, nevar secināt, ka amatu savienošana
var radīt interešu konflikta situāciju, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (I.Suija-Markova, I.Timermanis,
A.Melbārdis, I.Lāce, M.Sestulis, T.Jaunzemis, U.Lencbergs, M.Niklass, M.Malcenieks, E.Geruļskis, L.Krastiņa), pret – nav,
atturas – 2 (G.Grosbergs, A.Malkavs), nolemj:
 
1.      Izveidot Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi šādā sastāvā:
Komisijas priekšsēdētājs:
Andris Mihaļovs – Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors;
Komisijas priekšsēdētāja vietniece:
Valda Zaļaiskalna – Vaives pagasta pārvaldes vadītāja;
Komisijas locekļi:
Aigars Ķerpe – Vaives pagasta pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
Kristīne Kuzma – Vaives pagasta pārvaldes sekretāre – speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
Dace Čerkesova – Vaives pagasta pārvaldes lauku attīstības speciāliste.
Komisijas sekretārs:
Kristīne Kuzma – Vaives pagasta pārvaldes sekretāre – speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos.
2.      Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam J. Rozenbergam.
3.      Atļaut A.Mihaļovam (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētājam)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors, Cēsu novada pašvaldības
Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis,
Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājs  Cēsu novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un
vērtības noteikšanai, Cēsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atļaut A.Mihaļovam (Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram, Cēsu novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājam, Novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam  Cēsu
novada pašvaldības un tās amatpersonām pasniegto dāvanu uzskaitei un vērtības noteikšanai, Cēsu novada pašvaldības
mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājam) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu  (Cēsu
novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētājs), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai.
4.      Atļaut V.Zaļaiskalnai (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja
vietniecei) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes vadītāja, Cēsu novada
pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas
locekle, Cēsu novada pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Attīstības
un teritorijas plānošanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas locekle,
Cēsu novada pašvaldības konkursa „Tīrākā ietve Cēsu novadā” komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības Nemateriālo
ieguldījumu un pamatlīdzekļu pieņemšanas un norakstīšanas komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas locekle, Cēsu novada pašvaldības iepirkumu komisijas
locekle, Cēsu novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājai), jo amatu savienošana nerada interešu
konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo
pienākumu pildīšanai. Atļaut V.Zaļaiskalnai (Vaives pagasta pārvaldes vadītājai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas loceklei, Cēsu novada
pašvaldības Transporta kustības organizācijas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas
plānošanas komisijas loceklei, Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklei, Cēsu novada
pašvaldības Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājai) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu  (Cēsu
novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi priekšsēdētāja vietniece), jo amatu savienošana
nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
5.      Atļaut A.Ķerpem (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas loceklim)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības konkursa „Būve 20…” komisijas loceklis,
Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis, Cēsu novada pašvaldības iepirkumu komisijas
loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām



31. no 31

un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atļaut A.Ķerpem (Cēsu novada pašvaldības Dzīvojamo māju
privatizācijas komisijas loceklim) savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības komisijas
darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas loceklis), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar
valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
6. Atļaut K.Kuzmai (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas loceklei) savienot
valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes sekretāre- speciāliste dzīvesvietas deklarēšanas
jautājumos, iepirkumu komisijas locekle), jo amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Atļaut K.Kuzmai
(Vaives pagasta pārvaldes sekretārei- speciālistei dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos) savienot valsts amatpersonas
amatu ar citu amatu (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas locekle), jo
amatu savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē
valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai
7. Atļaut D.Čerkesovai  (Cēsu novada pašvaldības komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi komisijas loceklei)
savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu (Vaives pagasta pārvaldes lauku attīstības konsultante), jo amatu
savienošana nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošajām ētikas normām un nekaitē valsts
amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
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